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HILIGHT 
 บนิตรงลดัฟ้าเขา้สูป่ระเทศองักฤษ ตืน่

ตาตืน่ใจกบัเสาหนิสโตนเฮน้จ ์

 เดนิเล่น Bourton On The Water 

ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นหมู่บา้นทีส่วยทีสุ่ดใน

ประเทศองักฤษ •  

 ล่องเรอืเลคดสิทรคิ (Lake District) 

อุทยานแห่งชาติที่ได ้รบัการขนาน

นามวา่ดแีละสวยทีสุ่ดขององักฤษ  

 เ ข ้ า ช ม ป ร า ส า ท เ อ ดิ น เ บิ ร ์ ก 

(Edinburge Castle) 

 ช้อปป้ิงจุใจที่ห ้างแฮร์รอดส์ และ 

ถนนออ๊กฟอรด์ ใจกลางกรุงลอนดอน 

(London) และ Bicester outlet 

 

 

Check in – Windsor  
องักฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์

10 วนั 7 คนื  

โดยสายการบนิไทย[TG] 
เดนิทาง: กรกฎาคม – ตลุาคม 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 71,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 5-14 ก.ค.  62 77,900 

วนัที ่ 6-15 , 20-29  ก.ย. 62 71,900 

วนัที ่ 11-20 , 19-28 ต.ค. 62 73,900 

วนัที ่ 1-10 , 8-17 ,21 -30  พ.ย. 62 69,900 

วนัที ่ 1-9 ธ.ค. 62 69,900 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ 
    

2 
กรุงเทพฯ - ลอนดอน – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– 
บาธ –คารด์ฟิฟ์ 

 O O 
HOLIDAY INN 

CARDIFF CENTRE 

 หรอืเทยีบเทา่  

3 
Bourton On The Water – บา้นเช็คสเปียร ์

– ลเิวอรพ์ลู 
O O O 

NOVOTEL 
LIVERPOOL 

       หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ลเิวอรพ์ูล – วนิเดอร ์เมียร ์ – ล่องเร ือ

เลคดสิทรคิ - เอดนิเบริก์ 
O O  O 

DOUBLETREE BY 
HILTON 

EDINBURGH 

AIRPORT 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 ปราสาทเอดนิเบริก์– นวิคาสเซลิ O O O 
SANDMAN 

SIGNATURE  
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
นวิคาสเซลิ – แมนเชสเตอร ์– สนามฟุตบอล
โอลด ์แทรฟฟอรด์ 

O O   X 

HOLIDAY INN 

MANCHESTER 
CITY CENTRE 
 หรอืเทยีบเทา่ 

7 
แมนเชสเตอร ์– Bicester Village Outlet – 
ลอนดอน 

O X O 
NOVOTEL 
WEMBLEY 

 หรอืเทยีบเทา่ 

8.  
อสิระให้ท่านได้เลือกท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิง
เพิม่เตมิตามอธัยาศยั O X X 

NOVOTEL 

WEMBLEY 
 หรอืเทยีบเทา่ 

9. 
หอนาฬกิาบกิเบน – พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์– 
สนามบนิฮทีโธรว ์

O X  
 

10. กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร ์

D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ - ลอนดอน – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– บาธ –คารด์ฟิฟ์  

00.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เที่ยวบินที่ TG 910  

**ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต่พฤศจกิายนเป้นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 

00.15 น. และไปถงึลอนดอนเวลา 06.20 น.** 

07.35 น.  

 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิฮีทโธรว ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 7 ชัว่โมง) น าท่านผ่าน

พธิตีรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านออกเดนิทางสู ่เมืองซาลสิ บัวรี่ (Salisbury) 

น าท่านชมเสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกในยุค

ก่อนประวัตศิาสตร ์มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาดใหญ่ ตัง้อยู่กลางทุ่งราบ

กวา้งใหญ่ ซึง่ไม่มใีครทราบวัตถปุระสงคใ์นการสรา้งอย่างชดัเจน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

ออกเดนิทางต่อสูเ่มืองบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น ้าเอวอนในบรเิวณทีม่ีน ้าพุ

รอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีต่ัง้ถ ิน่ฐานของชาวโรมันสมัยทีย่ังเรืองอ านาจ และเป็นผูส้รา้งโรง

อาบน ้าโรมัน (Roman Bath) และยังไดเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้

(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แร่รอ้นโรมนั (Roman 

Bath Museum) ซึง่มปีระวัตกิารคน้พบทีน่่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของ

เมอืง คอื บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบ่อน ้าแร่รอ้นคงิส ์(The Sacred Spring) สว่นทีส่อง คอื 

บรเิวณวัด และสว่นทีส่าม คอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กทอ่งเทีย่วหรือชาวเมืองใชบ้รกิาร

น ้าแร่ซ ึง่มทีัง้สระว่ายน ้า, บ่อน ้าแร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน ้า และสว่นทีเ่ป็น Turkish Bath 

จากนัน้เดนิทางต่อสู่เมอืงคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส ์(Wales) 

หนึง่ในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นทีต่ัง้ของปราสาทคาร์ด ิ๊ฟเดมิเป็นที่พ านักของขุน

นางผูป้กครองเมือง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากนัน้ผ่านชมศาลาว่าการเมือง

และกลุม่อาคารโบราณเกา่แกผ่่านชมเมอืง สวนสาธารณะคารด์ ิ๊ฟ, สนามกฬีามลิเลนเนียม

, อาคารทีท่ าการของรัฐ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พัก HOLIDAY INN CARDIFF CITY CENTRE  

หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที ่3 Bourton On The Water – บา้นเช็คสเปียร ์– ลเิวอรพ์ูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางไปยังเมอืงเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water ซึง่เป็นหมู่บา้น

ทีไ่ดร้ับการโหวตใหเ้ป็นหมู่บา้นทีม่คีวามสวยงามมากทีส่ดุในอังกฤษ ดว้ยลกัษณะของตัว

อาคารทีม่คีวามโดดเดน่เฉพาะ ปลกูสรา้งตวัอาคารดว้ยหนิ ซึง่เป็นหนิ Cotswold stone 

เท่านัน้ ภายในหมูบา้นจะมีแม่น ้า Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขยีวสวยงามเวียนว่าย

เต็มแม่น ้า เป็นหมู่บา้นทีม่ธีรรมชาตสิดุแสนโรแมนตคิ จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เมอืงสแตรท

ฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมืองทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเอวอน อันเป็นบา้นเกดิ

ของวลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์(William Shakespeare ) กวทีีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของอังกฤษ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

 

 

 

 

น าเทีย่วชมเมอืงแสตรทฟอรด์ ซึง่ ร่มรืน่ไปดว้ยสวนสาธารณะ น าท่านชมบา้นเช็คสเปียร ์

(ดา้นนอก) และชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี ชมโบสถเ์กา่แก ่Holy Trinity แม่น ้า

เอวอนอันเงยีบสงบ และสถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับ กวีเอกผูน้ี้ อสิระใหท้่าน

เลือกซื้อสนิคา้ที่ระล ึกจากรา้นคา้มากมาย จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองลเิวอรพ์ูล 

(Liverpool) ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็น

เมอืงถิน่ก าเนดิของวงดนตรสีีเ่ตา่ทองหรอืเดอะบทีเทลิ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL LIVERPOOL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ลเิวอรพ์ูล – วนิเดอรเ์มยีร ์– ลอ่งเรอืเลคดสิทรคิ - เอดนิเบริก์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(Windermere) สู่เขตเลคดิสทริค (Lake 

District) อุทยานแห่งชาตทิี่ไดร้ับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่

กวา้งขวางและครอบคลมุทะเลสาบถงึ 16 แห่ง น าทา่นสมัผัสกบับรรยากาศของทะเลสาบ

วนิเดอรเ์มียร์ ดว้ยการล่องเรือเลคดสิทรคิ ที่ท่านจะไดช้ืน่ชมกับความเป็นธรรมชาตใิน

ทะเลสาบ จากแอมเบลิไซดส์ูเ่มอืงเบาวเ์นส ทา่มกลางทศันียภาพอันงดงามยิง่ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย  น าท่านเขา้สู่เมืองเอด ินเบริ ์ก (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด ์

(Scothland) ดนิแดนทีต่ัง้อยู่ในพื้นทีท่ีส่วยงาม น าท่านเดนิทางสูย่่านเมืองเก่า สูถ่นน

รอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายส าคัญทีเ่ชือ่มสูพ่ระต าหนักโฮลีรู่๊ด (Palace of 

Holyroodhouse) ซึง่เป็นทีป่ระทบัของพระราชนิี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด ์และเคย

เป็นทีป่ระทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาตสิก็อตอันน่า
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ภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก DOUBLETREE BY HILTON EDINBURGH 

AIRPORT  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ปราสาทเอดนิเบริก์– นวิคาสเซลิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

น าทา่นเขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์(Edinburgh Castle) อันสง่างามดว้ยท าเลทีต่ัง้

บนเนนิเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิส์ก๊อต 

แบ่งเป็นสว่นตา่งๆอย่างน่าชม อาท ิสว่นของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มี

ปืนใหญ่เรยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 

ปีทีผ่่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 เพื่อร าลกึถงึพระมารดา

ของกษัตรยิเ์ดวดิที ่1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นทีเ่ป็น The Palace จัดแสดง

เกีย่วกบัเรือ่งราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงนวิคาสเซลิ(Newcastle) ศูนยก์ลางของการคา้ขนแกะ

และตอ่มาเป็นเหมอืงถา่นหนิอันดบัตน้ของประเทศ ในครสิตศ์ตวรรษที ่16 นวิคาสเซลิได ้

รูจ้ักในชือ่ของเมอืงตอ่เรอื โดยเป็นศนูยก์ลางการตอ่เรอืทีส่ าคญัของโลกแห่งหนึง่ และยัง

เป็นทีต่ัง้ของ สโมสรฟตุบอลนวิคาสเซลิยูไนเต็ด 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SANDMAN SIGNATURE NEWCASTLE หรอื

เทยีบเทา่ 

วนัที ่6 นวิคาสเซลิ – แมนเชสเตอร ์– สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ทีม่ีชือ่เสยีง

จากการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศนูยก์ลางศลิปะ สือ่ และธุรกจิขนาด

ใหญ่ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีต่ัง้ของสโมสรทีม่ชีือ่เสยีงโดง่ดงัในวงการฟตุบอลของโลก โดย

มีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซติี้ และ

สโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคานต์ี ้

กลางวนั  รับประทาอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคา่ร อาหารพืน้เมอืง (Fish and Chips) 

 น าทา่นเขา้ชมสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium and 

Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ทีจ่ัดว่ารวยทีส่ดุในโลก เป็นสนามทีใ่หญ่เป็น
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อันดบั 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลยี ์

สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทมีชาตอิังกฤษเพยีงแห่งเดยีว และ

ใหญ่เป็นอันดบัที ่11 ของยุโรปนอกจากนัน้ยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที ่ยูฟ่า รับรอง

เป็นสนาม 5 ดาว รวมทัง้เขา้ ชมพพิธิภัณฑ ์(Museum) ทีร่วบรวมประวัตคิวามเป็นมา

ตัง้แตเ่ร ิม่กอ่ตัง้สโมสร และ ยังมสี ิง่ของ ถว้ยรางวัลต่างๆ แสดงโชวอ์ยู่ดว้ย จากนัน้อสิระ

ใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของทมีทีท่่านชืน่ชอบในรา้น MEGA STORE ทีม่ากมายไป

ดว้ยของทีร่ะลกึหลากหลายชนดิส าหรับแฟนบอล จากนัน้ น าท่านสูย่่าน Manchester 

Piccadilly ถนนชอ้ปป้ิงที่คกึครื้นที่สุดของเมือง หรือเดนิเลือกซื้อสนิคา้ในหา้ง 

Manchester Arndale หา้งขนาดใหญ่และ Market Street ทีม่รีา้นแบรนดด์งัเรียงราย

เต็มไปหมดไม่แพ ้oxford street ในลอนดอน 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอัธยาศยั 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN MANCHESTER CITY 

CENTRE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 แมนเชสเตอร ์– Bicester Village Outlet – ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่Bicester Village outlet ชอปป้ิงจุใจ มหีลากหลายแบรนดด์ังให ้

ท่านใหเ้ลอืกสรร อาท ิเชน่ Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, 

Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, 

Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

 ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระสนุกกับการเลือกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าภายใน OUTLET จากนั้น

เดนิทางเขา้สูม่หานครลอนดอน (London) เมืองที่เป็นศูนยก์ลางส าคัญทางธุรกจิ 

การเมือง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตร์ของโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงิน การเมือง การ

สือ่สาร การบันเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอทิธพิลไปทั่วโลก และยังเป็น

เมอืงทอ่งเทีย่วทีใ่หญ่และส าคญัของยุโรปอกีดว้ย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกทอ่งเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงเพิม่เตมิตามอธัยาศยั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั โดยมหีัวหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื ค าแนะน า และ ทางบรษัิทไม่มรีถบรกิารสง่ 
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ค่าใชจ้่ายทัง้หมดเป็นความรับผดิชอบของตัวท่านเอง เชน่ชมพพิธิภัณฑบ์รติชิ(British 

Museum) ซึง่เป็นหนึ่งในพพิธิภัณฑด์า้นประวัตศิาสตร์ และวัฒนธรรมของมนุษยที่

ส าคัญทีสุ่ดและใหญ่ที่สดุในโลก มีการก่อตัง้ข ึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ใน

เบื้องตน้วัตถุที่เก็บรวบรวมไวส้่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส ์สโลน (Hans 

Sloane) ซึง่เป็นแพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร ์พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะ

เป็นครัง้แรกในวันที่15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส ์เมืองบลูมส์

เบอรร์ ีกรุงลอนดอน อันเป็นสถานทีต่ัง้ของอาคารพพิธิภณัฑใ์นปัจจุบัน หรือ เลอืกซือ้ส ิน้

คา้ในย่านไนซบ์รดิจ์ (Knights Bridge) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอย่าง 

ฮารว์ียน์โิคล (Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้

สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าจากทัว่ทกุมุมโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ีน่ยิมกนัอย่างมาก รวมทัง้

มีรา้นคา้แฟชัน่มากมายตัง้อยู่บรเิวณ High Street เชน่ Accessorize, H&M, Zara, 

Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane 

Street) ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของรา้น Super Brands อาท ิเชน่ Louis Vuitton, Chanel, 

Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, 

ErmenegildoZegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio 

Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันและค า่ตามอัธยาศยั 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่9 หอนาฬกิาบกิเบน – พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์– สนามบนิฮทีโธรว ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเทีย่วชม มหานครลอนดอน ผ่านพคิคาดลิลีเ่ซอรค์สั (PiccadillyCircus) เดมิเป็น

วงเวยีนทีบ่รรจบของถนน 6 สาย มนี ้าพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลาง และเขา้สูไ่ชน่าทาวน ์

ย่านชมุชนชาวจนีกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลกา้ร ์(Trafagal Square) ที่

รายลอ้มไปดว้ยอาคารทีน่่าสนใจ ผ่านมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ทีม่ี

ยอดโดมใหญ่เป็นอันดบั 2 ของโลก สถานทีใ่ชจ้ัดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้า

ชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สูจ่ัตุรัสรัฐสภามหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์

(Westminster Abbey) ทีต่ัง้ของรัฐสภาอังกฤษมาตัง้แต่ตน้ศตวรรษที่ 16 และยังเป็น

ทีต่ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จ้ักกนัดใีนนามหอนาฬกิาบิ๊กเบน (Big Ben) ทีม่คีวามสงู 320 ฟุต 

ตบีอกเวลาทุกหนึง่ชั่วโมง เป็นนาฬกิาที่มีหนา้ปัดใหญ่ทีสุ่ดในโลกและฝ่ังตรงขา้มที่มี

แม่น ้าเทมสก์ัน้อยู่เป็นทีต่ัง้ของชงิชา้สวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye) ชงิชา้สวรรค์
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ทีส่งูทีส่ดุในยุโรป จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพาน

ขา้มแม่น ้าเทมสท์ีส่ามารถยกเปิดปิดได ้จากนัน้ถา่ยรูปคูก่บัหอคอยลอนดอน (Tower of 

London) สถานที่ที่เกดิเหตุแห่งประวัตศิาสตรอ์ันเกรียงไกร ยิง่ใหญ่นองเลือด หรือ

แมแ้ตซ่บัซอ้นซอ่นเงือ่น มอีดตีทีย่าวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และ

แดนประหาร 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

บา่ย 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองวนิดเ์ซอร(์Windsor)เพื่อเขา้ชมพระราชวงัวนิดเ์ซอร ์

(Windsor Castle) เป็นพระราชวังตัง้อยู่ทีว่นิดเ์ซอร ์สรา้งโดยสมเด็จพระเจา้วลิเลยีม

ที ่1 แห่งอังกฤษเมือ่ปี ค.ศ. 1070สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก ์พระราชวังวนิดเ์ซอร์

เป็นพระราชฐานทีย่ังมผีูอ้ยู่อาศัยทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกและเป็นพระราชฐานทีเ่ก่าทีส่ดุทีม่ีผู ้

อยู่อาศัยที่ต่อเนื่องกันมา ตั ้งแต่เร ิ่มสรา้งใหท้่านไดเ้ขา้ชม พิพิธภัณฑ์ต่างๆ อาท ิ

พพิธิภณัฑอ์าวุธ ชดุอัศวนินักรบ โลห่ ์ตราประจ าตระกลูขนุนาง ภาพวาดฝีพระหัตถป์รนิซ์

พลิลปิ พระฉายาลกัษณ์สว่นพระองค ์ของใชส้ว่นพระองค ์ในวาระเฉลมิฉลองพระชนมายุ

ครบ 90 พรรษา 

17.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮีทโธรว์ เพื่อใหท้่านไดม้ีเวลาท า คนืภาษี (Tax Refund) 

และเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

21.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่TG 917 

**ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต่เดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไปจะออกเดนิทาง

ต ัง้แต ่21.35 น.และไปถงึกรงุเทพเวลา 16.00 น.** 

วนัที ่10 กรงุเทพ 

15.00 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- 9 - 

RYRK191128 

โปรแกรม :  Check in – Windsor องักฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์10วนั7คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

5-14 กรกฎาคม 2562 77,900 77,900 77,900 77,900 16,500 

6-15 กนัยายน 2562 71,900 71,900 71,900 71,900 16,500 

20-29 กนัยายน 2562 71,900 71,900 71,900 71,900 16,500 

11-20 ตลุาคม 2562 73,900 73,900 73,900 73,900 16,500 

19-28 ตลุาคม 2562 73,900 73,900 73,900 73,900 16,500 

1-10 พ.ย. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 11,900 

8-17 พ.ย. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 11,900 

21-30 พ.ย. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 11,900 

1-10 ธ.ค.62 69,900 69,900 69,900 69,900 11,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

 

**กรณุาช าระมดัจ าทนัที/ภายใน 2วนัท าการ หลงัได้รบัการยืนยนัการส ารองท่ีนัง่** 
ช าระเงินโดยโอนเงินเข้าบญัชี บริษทั รกัย้ิมทวัร ์ดงัน้ี    ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยา  บรรเจิดศิริ 

    ธนาคารกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0     สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั  

                       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4      สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

                                   ธนาคาร กรงุเทพ  เลขท่ี  919-0-20407-4      สาขาสขุมุวิท 77 (ประเวศ)    

                               ธนาคารกรงุไทย เลขท่ี  845-0-11221-4      สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

                                     ธนาคารทหารไทย เลขท่ี  262-2-02142-2      สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั 
   - หลงัจากท าการโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้าหนังสือเดินทาง(พาสปอรต์)พร้อมระบุหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อกลบัระบุโปรแกรม 
 วนัเดินทางมาท่ีไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour3 / rakyimtour2 /0613934433 / 0818171514 
 / 0936952758   E-Mail: rakyimtour@gmail.com 
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2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5.คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศอังกฤษ (จ านวน 5,600 บาท ช าระพรอ้มเงนิมัดจ า) 

6.คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (18 ปอนด)์ 

7.คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (20 ปอนด)์ 

8.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บั

ทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และ

จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเตมิใดๆ 

ในเลม่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ 

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทาง

บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิ

ของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท า

การเลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัด

จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวน  

8.  กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 
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9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,

หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่

ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบั

เสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

แตกตา่ง 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

*** ยืน่วซีา่แสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) *** 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้
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เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก 

ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ย

ส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ย

ปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที่

มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ 

จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้อัพเดทไมเ่กนิ 15 

วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
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- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอื

ศนูยแ์ปล พรอ้มประทบัตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไม่สามารถใชต้วัทีแ่ปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 

 


