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UK-Free day 
องักฤษ ฟรีเดย ์9 วนั 7 คืน 

                                                                                                                                           

     บินตรงสู่ฮีทโทรวก์บัสายการบิน  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

เข้าชม Warner Bros Studio Tour Harry Potter  
ช้อปป้ิง Bicester Village Outlet และช้อปป้ิงในมหานครลอนดอน 

ชิม เมนูหลากหลาย Fish & Chip ทานอาหารร้านดงัเป็ดย่างต้นต ารบั Four Season  
เท่ียว สโตนเฮ้นจ ์1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย ์แวะเมืองบาธเมืองแห่งน ้าแร่ร้อนโรมนั 
เหล่า FC ถ่ายรปูกบัสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ แอนดฟิ์ลด ์และสนามคิงพาวเวอร ์

เดินเล่นเมืองสวยในไบบูร่ีและเบอรต์ัน้ออนเดอะวอเตอร ์
แชะภาพงามๆ ในกรงุลอนดอน พระราชวงับคัก้ิงแฮม บ๊ิกเบน ลอนดอนอาย 

อิสระเท่ียวตามใจแบบเตม็วนัในนครลอนดอน 
 

 

 

 

 

 

 

UK-Free day องักฤษ ฟรเีดย ์
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ก าหนดการเดินทาง  18-26 ก.ย.65 / 23-31 ต.ค.65 / 20-28 พ.ย.65 / 4-12 ธ.ค.65  
  
วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู-สนามบินฮีทโทรว-์ฮีทโทรว ์(องักฤษ) 
10.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าระหว่างหมายเลข 8  

เคาน์เตอรส์ายการบิน EVA Air  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW Q 
**กรณีท่านเทีเ่ดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละกาํหนดการ
เดนิทางอกีครัง้ก่อนทาํการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีาร
ดาํเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อย** 

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

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

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่าทีโ่รงแรมทีพ่กั จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

 

 

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-แอมสบ์ูรี-่สโตนเฮน้จ-์บาธ-บ่อน้ําแรโ่รมนั-บรสิโตล    

Holiday Inn Express Bristol 
City Centre  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

3 
บรสิโตล-สแตรทฟอรด์ อพัอน เอวอนบา้นเชค็สเปียร-์ลเิวอรพ์ลู-ชมเมอืง-ถ่ายรปู
สนามแอนฟิลด์    

Novotel Liverpool Centre หรอื
เทยีบเท่า  * * * * 

4 
ลเิวอรพ์ลู-แมนเชสเตอร-์ชมเมอืง-ถ่ายรปูสนามโอลดท์ราฟฟอรด์-ยอรค์-ชมวหิาร
ยอรค์      

Holiday Inn York  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

5 
ยอรค์-เลสเตอร-์วหิารเลสเตอร-์ถ่ายรปูสนามคงิพาวเวอร-์อ๊อกซฟ์อรด์-ชมเมอืง
แหง่มหาวทิยาลยั-ชอ้ปป้ิง Bicester Village Outlet-ลอนดอน    

Novotel London Wembley  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

6 
ลอนดอน-ไบบูรี-่เบอรต์ัน้ออนเดอะวอเตอร-์วอรเ์นอรส์บราเธอรส์สตูดโิอ แฮรีพ่อต
เตอร-์ลอนดอน    

Novotel London Wembley  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

7 ลอนดอน  (อสิระเตม็วนั)    
Novotel London Wembley  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

8 
ลอนดอน-ชมเมอืง บิก๊เบน-ลอนดอนอาย-พระราชวงับัก๊กิง้แฮม-สะพานทาวเวอร์
บรดิจ-์ชอ้ปป้ิงตลาด Covent Garden และ Regent Street, Oxford Street- 
สนามบนิฮทีโทรว ์

   - 

9 สนามบนิสวุรรณภูม ิ    - 
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วนัทีส่อง ฮีทโทรว-์สโตนเฮ้นจ-์บาธ-บริสโตล 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองแอมสเ์บอรร่ี์ Amesbury ในเขตทุ่งหญา้ซอลส์บรูี ่Salisbury Plain (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง) นําท่านชมเสาหินสโตนเฮ้นจ ์Stonehenge หนึ่งในสถานทีส่าํคญัทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุในส
หราชอาณาจกัรและเป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมขององักฤษ จดัเป็นกลุ่มของแท่งหนิขนาดยกัษ์ 112 กอ้น
ทีต่ัง้เรยีงเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง โดดเด่นอยู่กลางทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่บนทีร่าบซอลสบ์รูีใ่นบรเิวณตอนใต้
ของประเทศองักฤษ หนิบางกอ้นถูกตัง้ขึน้ บางกอ้นกถ็ูกวางนอนลง โดยทบัซอ้นกบัหนิกอ้นอื่นๆ นกั
โบราณคดเีชื่อว่ากลุ่มกองหนิน้ีถูกสรา้งขึน้เมื่อประมาณหลายพนัปีก่อนครสิตกาล จากการคาํนวณหาอายุ
โดยใชว้ธิตีรวจวเิคราะหค์ารบ์อนกมัมนัตรงัสไีดป้ระมาณว่าหนิกอ้นแรกถูกวางตัง้แต่เมื่อประมาณ 2,000-
1,300 ปีก่อนครสิตกาล ในขณะทีท่ฤษฎอีื่นๆ ระบุว่า เฮนส ์แปลว่ากลุ่มหนิหรอืไมเ้รยีงกนัเป็นวงกลม กลุ่ม
หนิเหล่านี้ไดถู้กสรา้งขึน้ประมาณ 2,500 ปีก่อนครสิตศ์กัราช หรอืบางทอีาจจะเป็นสถานทีท่าํพธิทีีศ่กัดิส์ทิธิ ์
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการบชูาพระอาทติยเ์พราะกลุ่มกอ้นหนิวางแนวเป็นเสน้ตรงกบัดวงอาทติย ์ดงันัน้จงึเป็นกอง
หนิประหลาด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวตัศิาสตรม์ากกว่า 4,000 ปีมาแลว้ ทีปั่จจุบนักย็งั
ไม่สามารถสรุปขอ้เทจ็จรงิไดว้่าใครสรา้ง? เพื่ออะไร? มแีต่การวเิคราะหแ์ละคาดเดา จากนัน้นําท่านเดนิทาง
สู ่เมืองบาธ Bath เมอืงอาบน้ําแร่ทีม่อีทิธพิลมาตัง้แต่ยุคเรอืงอาํนาจของอาณาจกัรโรมนัโบราณ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองกบัเมนู Fish &Chips  
บ่าย นําท่านเขา้ชมของ โรงอาบน ้าแรร่อ้นทีส่รา้งขึน้มาตัง้แต่ยุคโรมนัโบราณ โดยมกีารตกแต่งอย่างงดงาม 

ปัจจุบนัน้ําพุรอ้นนี้กย็งัมปีรมิาณนบัลา้นนบัแสนแกลลอน ดว้ยอุณหภูมริะดบั 45-46 องศาเซลเซยีส ซึง่
หลกัฐานบ่อน้ําพุรอ้นและซากอาคารเก่าแก่ทีห่ลงเหลอือยู่นี้ ทาํใหเ้มอืงบาธไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นเมอืง
มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1987 นอกจากนี้ยงัมกีลุ่มอาคารสาํคญัของเมอืงคอืบรเิวณทีเ่ป็น
ทีต่ัง้ของบ่อน้ําแร่รอ้นคงิส ์สว่นทีส่องคอื บรเิวณวดั และสว่นทีส่ามคอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหน้กัท่องเทีย่ว
หรอืชาวเมอืงใชบ้รกิารน้ําแร่ ซึง่มทีัง้สระว่ายน้ํา, บ่อน้ําแร่รอ้น-เยน็, หอ้งอบไอน้ํา และสว่นทีเ่ป็นเตอร ์
กชิบาธ (Turkish Bath) และใหท้่านไดช้มิน้ําแร่ทีจ่ดัใหก้บันกัท่องเทีย่วเท่านัน้  และใหท้่านชมเมอืงอาคาร
บา้นเรอืนถูกสรา้งขึน้ในยุคจอรเ์จีย้น ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอกีทัง้อาคารรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอาคารรปูครึง่
วงกลมทีม่สีถาปัตยกรรมแปลกตา ทาํใหเ้มอืงบาธมเีสน่หไ์ม่น้อย จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มืองบริสโตล 
Bristol แห่งแควน้เวลส ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงทีม่คีวามโดดเด่นอกีแห่งหนึ่งของสหราช
อาณาจกัร มปีระชากรมากเป็นอนัดบั 6 ของประเทศ เป็นเมอืงผสมผสานและหลากหลายวฒันธรรมรมิฝัง่
แม่น้ําเอวอน และบรสิโตลยงัเป็นศนูยก์ลางทางการคา้และสาํนกังานต่างๆ ตัง้แต่สมยัสงครามกลางเมอืงใน
องักฤษ และเป็นศนูยต่์อเรอืของเมอืงมาชา้นาน ชมสะพานแขวน Clifton Suspension Bridge ทีพ่าดผ่าน
ช่องแคบเอวอน และถ่ายรปูกบัท่าเรอืทีรู่จ้กักนัในชื่อ Floating Harbour ปัจจุบนัเป็นทีต่ัง้พพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์า
และหอศลิป์ ถ่ายรปูกบั คาบอ็ตทาวเวอร ์Cabot Tower ทีถู่กสรา้งขึน้ในวนัครบรอบ 400 ปีของการเดนิทาง
ของคาบอ็ต และชมเรดคลฟิเซน้ตแ์มรี ่โบสถท์ีม่สีถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค ใหท้่านมเีวลาเดนิเล่นและถ่ายรปู
ไดโ้ดยรอบ  

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Holiday Inn Express Bristol City Centre หรอืระดบัเทียบเท่า 
 
วนัทีส่าม บริสโตล-สแตทฟอรด์อพัอนเอวอน-ลิเวอรพ์ลู 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองสแตรทฟอรด์-อพัอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1.45 ชัว่โมง) หรอื สแตรทฟอรด์ ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น้ําเอวอน มชีื่อเสยีงในดา้นการเป็นเมอืงแห่งวรรณกรรม
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องักฤษ ใหท้่านชมเมอืงและถ่ายรปูกบั The Almshouse บา้นเรอืนโบราณทีก่่อสรา้งดว้ยไมต้ัง้แต่ปี ค.ศ.
1417-18 ผ่านช่วงของการปฏริปูมาหลายครัง้ และถ่ายรปูกบัอาคารศาลาว่าการเมอืง อาคารทีม่คีวามเก่าแก่, 
สวยงามและมชีื่อเสยีงทีส่ดุในใจกลางเมอืงนี้ ทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้สาํนกังานต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัทางราชการของเมอืง
นี้ และถ่ายรปูภายนอกกบับ้านของวิลเล่ียม เชค็สเปียร ์กวแีละนกัเขยีนบทละครชาวองักฤษ ไดร้บัยก
ย่องทัว่ไปว่าเป็นนกัเขยีนผูย้ิง่ใหญ่ขององักฤษและของโลก มกัเรยีกขานกนัว่าเขาเป็นกวแีห่งชาตขิอง
องักฤษ  และใหท้่านถ่ายรปูหรอืชมภายนอก Anne Hathaway’s Cottage & Garden กระท่อมหรอืบา้นพกั
ของภรรยาของเชค็สเปียรส์มยัทีย่งัเป็นเดก็ โดยถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่15 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
ทวิดอร ์ซึง่มพีืน้ทีก่วา้งขวางพรอ้มสวนสวย ปัจจุบนัยงัคงไดร้บัการบรูณะมาโดยตลอด  

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

ท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนทีเ่ป็นสาวกของหงสแ์ดงลเิวอรพ์ลูตอ้งไม่พลาดมา
เยอืนเมอืงนี้สกัครัง้หนึ่ง นําท่านใหท้่านถ่ายรปูภายนอกสนามกีฬาแอนฟิลด ์สนามฟุตบอลทีเ่ป็นตํานาน
และมชีื่อเสยีงของประเทศองักฤษและเป็นสโมสรทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัในวงการฟุตบอลโลกสโมสรลเิวอรพ์ลู 
ตัง้อยู่ในเขตแอนดฟิ์ลด ์สนามแห่งนี้สรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ.1884 สนามนี้ไดร้บัการรบัรองจากสมาคมฟุตบอล
ยุโรป ใหเ้ป็นสนามระดบั 4 ดาว ซึง่สามารถจดัการแขง่ขนัฟุตบอลระดบันานาชาตหิรอืรายการใหญ่อื่นๆ 
รวมทัง้การแขง่ขนัของทมีชาตอิงักฤษ แอนดฟิ์ลดเ์คยเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลทีใ่ชใ้นการแขง่ขนัฟุตบอลชงิ
แชมป์แห่งชาตใินปี 1996 นําท่านผ่านชมตวัเมอืงลเิวอรพ์ลู ถ่ายรปูกบัมหาวหิารลเิวอรพ์ลู Liverpool 
Cathedral วหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง, อาคารรอยลัไลเวอร ์Royal Liver Building อาคารทีม่คีวาม
โดดเด่นมากทีส่ดุของเมอืง ดา้นบนสดุของอาคารประดบัดว้ยนกไลเวอร ์2 ตวั ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในเมอืง 
สญัลกัษณ์ของเมอืงลเิวอรพ์ลู ซึง่อาคารทีม่นีกไลเวอรป์ระดบัอยู่นัน้จะพบไดม้ากมายในเมอืงลเิวอรพ์ลู 
ถ่ายรปูกบัอาคารท่าเรอืและคลงัสนิคา้ Albert Dock ทีไ่ดร้บัการออกแบบอาคารโดยเจสฮารท์ลีแ่ละฟิลปิอาร์
วคิ และเปิดใชใ้นปี ค.ศ.1846 สรา้งดว้ยโครงสรา้งทีเ่ป็นเหลก็เป็นแห่งแรกๆ ของสมยันัน้และไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางทะเลจากองคก์ารยเูนสโก ้รวมถงึชมความงดงามของอาคารท่าเรอืบรเิวณ Port 
of Liverpool หนึ่งในสถานทีส่าํคญัทัง้สามแห่งของเมอืงลเิวอรพ์ลู ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนส
โกเ้ช่นเดยีวกนั อาคารออกแบบโดย เซอรอ์ารโ์นวด ์ทอรเ์นอรี ่และ เอฟบ ีฮอบส ์สรา้งขึน้ตัง้ปี 1904 จนถงึ 
ปี 1907 ดว้ยอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ ในแบบบารอ็ค มโีดมขนาดใหญ่อยู่บนยอด พรอ้มชมอาคารทีอ่ยู่
ใกลเ้คยีงคอือาคารควินารด์ Cunard Building ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นและถ่ายรปูกบัอาคารสวยงาม   

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Novotel Liverpool Centre หรอืระดบัเทียบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  ลิเวอรพ์ลู-แมนเชสเตอร-์ยอรค์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

นําท่านเดนิทางสู ่แมนเชสเตอร ์Manchester (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงดงัทีเ่ป็นสถาน
ทีต่ัง้ของสโมสรฟุตบอลชื่อกอ้งโลกอย่างแมนเชอสเตอรย์ไูนเตด็สโมสรทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัเป็นอย่างดใีนการ
แขง่ขนัฟุตบอลพรเีมยีรล์กี และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทีส่าํคญัและเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ี
ชื่อเสยีง จากนัน้นําท่านชมและถ่ายรปูกบัภายนอกของสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ Old Trafford Stadium 
สนามกฬีาของสโมสรทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัในวงการฟุตบอลโลกทีส่รา้งนกัเตะฝีเทา้ยอดเยีย่มของทมีปีศาจแดง
แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ มาหลายสมยัทีจ่ดัไดว้่าเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรทีร่วยทีส่ดุในโลก และให้เวลา
ท่านอิสระชัว่ครูเ่ลือกซ้ือของท่ีระลึกหลากหลายชนิดจากทีมฟตุบอลดงัท่ีคณุช่ืนชอบจากรา้นค้า 
Mega Store ของสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ และนําท่านชมเมอืงแมนเชสเตอร ์เมอืงหลวงทางดา้นการคา้
และวฒันธรรม ศนูยก์ลางดา้นศลิปะสือ่และการศกึษาทีม่ชีื่อเสยีง ชมอาคารทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมในช่วงยุค
ฟ้ืนฟูศลิปวทิยา เช่น อาคารพพิธิภณัฑ ์ โรงละครโอเปร่า หรอืไม่ว่าจะเป็นบรเิวณ Castlefielf เมอืงทีไ่ดร้บั
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การออกแบบใหเ้ป็น Urban Heritage Park สถานทีท่ีด่เียีย่มในการเริม่ตน้เดนิเล่นในเมอืงแมนเชสเตอรแ์ละ
ท่ามกลางบา้นเรอืนสไตลว์คิทอเรยีทีไ่ดร้บัการบรูณะอย่างสวยงามตามคลองเก่าหรอืผ่านทางทีส่รา้งขึน้ใหม่ 
อาทเิช่น ป้อมโรมนั, คลองบริดจว์อเตอร ์สรา้งขึน้เพื่อขนสง่ถ่านหนิจากเหมอืงทีว่อรส์ลีย่แ์ละรวมถงึ
คลงัสนิคา้เก่าอกีจาํนวนมากทีไ่ดร้บัการบรูณะและกลายเป็นสาํนกังานรา้นคา้ โรงแรมและภตัตาคารต่างๆ 
และสามารถเดนิเล่นไดก้บัจตุัรสัทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงไดแ้ก่ จตัรุสัเซ้นตแ์อนน์, ถนนคิง เป็นตน้ หรอื 
จตัรุสัอลัเบิรต์ Albert Square จตุัรสักลางเมอืงแมนเชสเตอร ์ถ่ายรปูกบัรปูปัน้ต่างๆ ไดแ้ก่ อนุสรณ์
สถานอลัเบิรต์ Albert Memorial  อนุสาวรียข์องเจ้าชายอลัเบิรต์ มกุฎราชกุมารแห่งสมเดจ็พระราชนิี
วกิตอเรยี โดยจตุัรสัแห่งนี้ตัง้ชื่อตามเจา้ชาย โดยถูกจดัวางใหเ้ป็นพืน้ทีส่าํหรบัอนุสรณ์ในปี ค.ศ.1863-1967 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย  นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงยอรค์ York เป็นเมอืงทางตอนเหนือของประเทศองักฤษในอาณาเขต Yorkhire ทีถ่อื

เป็นเมอืงเก่าแก่ทีส่าํคญัอย่างมากในอดตีของประเทศองักฤษ ซึง่ตวัเมอืงยอรก์ ในปัจจุบนัน้ีกย็งัคงรกัษา
กลิน่อายความเป็นเมอืงโบราณทีเ่ตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายพรอ้มดว้ยกาํแพงเมอืงทีย่งัคงตัง้
ตระหง่านลอ้มรอบเมอืง อยู่จนทาํใหเ้มอืงแห่งนี้กลายมาเป็นเมอืงท่องเทีย่วสาํคญัขององักฤษทีม่สีิง่ดงึดดู
หลากหลายรปูแบบ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ชมทวิทศัน์กาํแพงเมอืงโบราณของเมอืงยอรก์ ทีน่่า
หลงใหลและเป็นมนตเ์สน่หข์องเมอืงทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมขององักฤษ ในอดตีเป็นเมอืงโบราณใน
ยุคโรมนัทยีงัมซีากโบราณสถานโรมนัอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ทีห่อ้มลอ้มดว้ยกาํแพงเมอืงเก่าแก่และมหา
วหิารศลิปะแบบโกธคิ อย่างเช่น วิหารยอรค์ York Minster เป็นมหาวหิารแบบโกธคิขนาดใหญ่ทีป่ระดบั
ดว้ยกระจกสอีนัสวยงาม, ถ่ายรปูกบัปราสาทแห่งยอรค์ทีใ่นอดตีถูกใชเ้ป็นคุมขงัอาชญากรรวมถงึนกัโทษ
ทางการเมอืง นอกจากนี้ยงัมสีถาปัตยกรรมเก่าแก่ทีไ่ดร้บัอทิธมิาจากพวกโรมนั ไวกิง้ และยุโรปชาตอิื่น  ๆที่
เคยเขา้มาตัง้รกรากทีน่ี่ดว้ย และชมถนนยุคกลางอนัโด่งดงัอย่างแชมเบลิส ์Shambles เป็นย่านการคา้
บรรยากาศคลาสสคิ ทีภ่ายในเตม็ไปดว้ยตกึรปูทรงประหลาดๆ จนกลายเป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งตรอก 
Diagon Alley ของภาพยนตรช์ุด Harry Potter ทีแ่น่นอนว่ารา้นคา้ภายในย่านน้ีกเ็ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ที่
น่าสนใจมากมาย อาท ิรา้นขายของจาก Harry Potter รา้นชอ็กโกแลต รา้นชา รา้นเสือ้ผา้และของกนินานา
ชนิด  

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Holiday Inn York หรอืระดบัเทียบเท่า  
 

วนัทีห้่า  ยอรค์-เลสเตอร-์ออ๊กซฟ์อรด์-ช้อปป้ิง Bicester Village Outlet-ลอนดอน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

นําท่านเดนิทางสูอ่๊อกซฟ์อรด์ โดยเดนิทางผ่าน เมืองเลสเตอร ์Leicester เมอืงทีม่ชีวีติชวีาและเก่าแก่ทีส่ดุ
ในเขตมดิแลนดข์องประเทศองักฤษ มคีวามหลากหลายทางดา้นวฒันธรรมและเป็นทีต่ัง้ของสโมสร
ฟุตบอลเลสเตอรซ์ติีแ้ละสโมสรรกับีเ้ลสเตอรไ์ทเกอร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นําท่านชมและ
ถ่ายรปูภายนอกของ สนามเลสเตอรซิ์ต้ี Leicester Stadium สโมสรทมีฟุตบอลประจาํเมอืงเลสเตอร ์
จดัเป็นทมีฟุตบอลระดบัพรเีมยีลกี โดยมสีนามเหยา้คอืสนามคงิพาวเวอร ์โดยตัง้ชื่อตามผูส้นบัสนุนหลกั ซึง่
สามารถจุผูช้มไดถ้งึ 32,500 ทีน่ัง่ สนามนี้จดัเป็นสนามทีส่วยงามทีม่สีิง่อาํนวยความสะดวกครบครนั ใหท้่าน
ถ่ายรปูภายนอกของสนาม จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมืองออ๊กซฟ์อรด์ Oxford ซึง่รูจ้กักนัในนามของเมอืง
แห่งมหาวทิยาลยั ซึง่ชื่อเมอืงตัง้ตามมหาวทิยาลยัระดบัโลกทีรู่จ้กักนัในนามของมหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ 
มหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในโลก และยงัใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายทาํภาพยนตรแ์ฟนตาซฟีอรม์ยกัษ์เรื่องดงัแฮรี ่
พอตเตอรอ์กีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย นําท่านชมอาคารสวยงามของเมืองออ๊กซฟ์อรด์ และใหท้่านถ่ายรปูภายนอกกบัมหาวทิยาลยัไครส้ทเ์ชริช์ท ์

อาคารสรา้งดว้ยหนิสทีองและเป็นสถาปัตยกรรมทีน่่าประทบัใจทีส่ดุขององักฤษ และยงัเป็นทีต่ัง้ของโบสถท์ี่
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มชีื่อเสยีงของเมอืงและตน้กาํเนิดของหนงัสอือลซิทีโ่ด่งดงัของเลวสิ แครโ์รล หรอื เกรทฮอลล ์ในแฮรร์ี ่พอต
เตอร ์ผ่านชมแรดคลฟิคาเมร่า อาคารทรงกลมสไตลน์ีโอโกธคิ ทีต่ัง้ของหอสมุดบอดเลยีน ศนูยค์วามรูจ้าก
ทัว่ทุกมุมโลก และผ่านชมอาคารของพพิธิภณัฑแ์อชโมเลยีน พพิธิภณัฑม์หาวทิยาลยัแห่งแรกของโลก เป็น
สถานทีจ่ดัแสดงผลงานศลิปะและวตัถุโบราณต่างๆ จากทัว่ทุกมุมโลก  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่บิสเตอร์
วิลเลจ Bicester Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ทีต่ัง้ของเอ๊าทเ์ลต็ขนาดใหญ่และมชีื่อเสยีง
แห่งหนึ่งขององักฤษ นําท่านชมและเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทัง้ขององักฤษและในยุโรป เช่น Anne 
Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY,  Diesel, Dior, Dunhill, 
Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling, L'Occitane, Levi's, 
Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith  เป็นตน้ นอกเหนือจากการชอ้ปป้ิงสนิคา้แลว้
ท่านสามารถเตมิพลงังานกนัไดท้ีร่า้นอาหารและเครื่องดื่มรวมถงึคาเฟ่ต่างๆ ในเอ๊าทเ์ลต็ทีม่ใีหเ้ลอืก
หลากหลาย อาท ิCafé Wolseley, Farmshop Restarant & Café, Shan Shui, London Grade Coffee, La 
Tua Pasta, Mrs.Chew’s Chinese Kitchen เป็นตน้ สมควรแก่เวลานดัหมาย 
สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู ่มหานครลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวง
และเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุขององักฤษและยงัเป็นศนูยก์ลางอนัเก่าแก่ทางดา้นการเงนิแห่งหนึ่งของโลก ถอืว่าเป็น
เมอืงหนึ่งในเมอืงระดบัโลกทัง้ทางดา้นศลิปะ การพาณิชย ์การศกึษา ความบนัเทงิ แฟชัน่ การสือ่สารและ
การท่องเทีย่ว ทาํใหอ้งักฤษเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีใ่หญ่ทีส่ดุในยุโรปเลยทเีดยีว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Four Season Restaurant 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Novotel London Wembley หรอืระดบัเทียบเท่า 
 

วนัทีห่ก  ลอนดอน-ไบบูรี-่เบอรต์ัน้ออนเดอะวอเตอร-์วอรเ์นอรบ์ราเธอรส์สตดิูโอ-ลอนดอน- 
   สถานีคิงสค์รอส 9 3/4 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านไบบุร่ี Bibury Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ใหท้่านเดนิชม

หมู่บา้นเลก็ๆ ตัง้อยู่ในแควน้โกลวเชสเตอรไ์ชร ์เขตคอตสโ์วลส ์Cotswolds จดัว่าเป็นหมู่บา้นทีง่ดงามและ
น่ารกัทีส่ดุในองักฤษ ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นถ่ายรปูชมบา้นเรอืนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
กระท่อมหนิโบราณ ทีเ่รยีงรายกนัยาวไปเป็นแถว มชีื่อว่า Arlington Row ซึง่กระท่อมเหล่านี้เคยเป็นทีพ่กั
ของคนทีท่าํอาชพีทอขนแกะในสมยัศตวรรษที ่17 ชมโบสถอ์นัเก่าแก่ อกีทัง้ยงัมถีนนสวยๆ ทีร่ายลอ้มดว้ย
ดอกไมส้สีดใสรมิสองขา้งทาง  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมืองเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์Bourton-on-
the-Water (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ใหท้่านเดนิชมหมู่บา้นเลก็ๆ ทีรู่จ้กักนัในนามของ “เวนิส 
แห่งคอตสว์อลดส์” อกีแห่งหนึ่งทีม่คีวามสวยงามน่ารกั มคีวามโดดเด่นในดา้นธรรมชาตอินังดงาม ทีม่ลีาํธาร
สายเลก็ๆ ตืน้ๆ ซึง่แทจ้รงิคอืแม่น้ําวนิดร์ชั ไหลผ่านกลางเมอืง และมสีะพานหนิทอดขา้มน้ําป็นช่วง ๆ กบั
ตน้วลิโลว ์ทีแ่กว่งกิง่กา้นใบอยู่รมิน้ํา ทาํใหเ้ป็นสถานทีท่ีม่เีสน่หอ์ย่างมาก เมอืงนี้มรีา้นอาหารและโรงแรม
รวมทัง้รา้นคา้ใหเ้ดนิเล่นเกบ็บรรยากาศอนัรื่นรมย ์นําท่านเดนิชมความสวยงามภายในหมู่บา้นแห่งนี้พรอ้ม
ทัง้ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองลีฟเดน Leavesden ทีต่ ัง้ของ Warner Brother Studio (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

1.30 ชัว่โมง) นําท่านเขา้ชมสถานทีจ่าํลองการถ่ายทาํภาพยนตรฟ์อรม์ยกัษ์เรือ่งดงั Harry Potter ชม
เบือ้งหลงัเพื่อคน้หาความลบัทีซ่่อนอยู่หลงักลอ้งของทัง้ 8 ภาค พรอ้มสาํรวจฉากต่างๆ ทีใ่ชจ้รงิใน
ภาพยนตร ์เช่น ฮอกสว์อตส ์ตรอกไดอากอนและซอนพรเีวต็และอกีมากมาย พาท่านดาํดิง่ลงไปในโลกแห่ง
คาถา กลวเิศษและเวทมนตอ์นัน่าทึง่ ตื่นตะลงึไปกอ้งหอ้งโถงอนัตระการตาและนึกภาพตามถงึตอนทีแ่ฮรร์ี่
ปรารถนาทีจ่ะเขา้บา้นกรฟิฟินดอร ์ซึง่จะไดเ้หน็หมวกคดัสรรของจรงิทีใ่ชพ้จิารณาว่าเหล่านกัเรยีนควรอยู่
บา้นไหนในภาคแรก และฉากการจาํลองเหตุการณ์ต่างๆ จากภาพยนตรด์งัและหอ้งต่างๆ พรอ้มกบักจิกรรม
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ตามอย่างภาพยนตร ์ใหท้่านไดถ่้ายรปูบรเิวณหน้าบา้นหลงัเก่าของแฮรร์ีใ่นซอยพรเีวต็ รวมถงึเลอืกซือ้
สนิคา้เป็นทีร่ะลกึ และใหเ้วลาท่านเดนิเล่นโดยรอบทีม่กีารจดัวางสถานทีต่่างๆ ไวอ้ย่างสวยงาม สมควรแก่
เวลานําท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ใหท้่านถ่ายรปูกบัสถานี 
Kings Cross 9 ¾ สถานทีห่นึ่งในการถ่ายทาํภาพยนตรเ์รื่องดงัแฮรี ่พอ็ตเตอร ์เกีย่วกบัทางเขา้ออกของ
เหล่านกัเรยีนของโรงเรยีนคาถาพ่อมดและแม่มดและเมอืงเวทมนตรฮ์อกสว์อตแสนวเิศษ ซึง่จะตอ้งมานัง่
รถไฟสายฮอกสว์อตเอก็ซเ์พรส ซึง่ในภาพยนตรจ์ะกล่าวถงึแฮรีแ่ละเพื่อนจะตอ้งพุ่งผ่านกาํแพงอฐิระหว่าง
ชานชลาหมายเลข 9 และ 10 ในขณะเดยีวกนัในความเป็นจรงิสถานีคงิสค์รอสชานชลา 9 และ 10 จะถูกคัน่
ดว้ยรางรถไฟซึง่ท่านจะตามหาชานชลาที ่9 ¾ ไดท้ีก่าํแพงในอาคารสถานีนี้ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากของ
ทีร่ะลกึเกีย่วกบัภาพยนตรเ์รื่องนี้ 

ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Novotel London Wembley หรอืระดบัเทียบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็  ลอนดอน (อิสระเตม็วนั) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

อสิระเตม็วนั ใหท้่านอสิระเดนิเล่นย่านในเมอืงหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ จากย่านชอ้ปป้ิง  
  (ไม่มีรถโค้ชบริการ อิสระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั) 
   สถานทีแ่นะนําในตวัเมอืงลอนดอน, ท่านสามารถอสิระเทีย่วชมสถานทีเ่หล่าน้ีหรอืนอกเหนือจากนี้ไดเ้ช่น 
  กแัละเดนิทางดว้ยตวัท่านเอง  
  - Natural History Museum พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิพพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของ 

มหนครลอนดอน จดัแสดงเรื่องราวต่างๆ เกีย่วกบัธรรมชาตแิละความเป็นมาของสตัวด์กึดาํบรรพท์ีม่ขีนาด
ใหญ่ทีส่ดุ 
- ลอนดอนอายส ์London Eyes ชงิชา้สวรรคท์ีม่คีวามสงูทีส่ดุในทวปียุโรปทีท่่านสามารถขึน้ไปชมววิ
โดยรอบของตวัเมอืงองักฤษเลยทเีดยีว และเป็นสญัลกัษณ์แห่งสหสัวรรษ 
- ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน Tower of London อดตีพระราชวงัและป้อมปราการสาํคญัขององักฤษ ปัจจุบนัเป็น
ทีจ่ดัแสดงสิง่ของเครื่องใชข้องราชวงศแ์ละอาวุธต่างๆ รวมถงึเป็นทีเ่กบ็รกัษามงกุฎและเครื่องราชาภเิษก
แห่งสหราชอาณาจกัร 
- London Transport Museum พพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเกีย่วกบัการคมนาคมในองักฤษจากอดตีจนถงึปัจจุบนั 
ทีร่ถต่างๆ กก็ลายเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศองักฤษไปดว้ย 

  - Museum of London แหล่งรวบรวมเรื่องราวขององักฤษตัง้แต่ยุคก่อนประวตัศิาสตรถ์งึปัจจุบนั 
- สวนสาธารณะ Hyde Park แหล่งธรรมชาตขิองชางองักฤษและยงัเป็นตน้แบบของการออกแบบสวนสวยใน 
ประเทศอื่นๆ ดว้ย 
- วหิารเวสตม์นิสเตอร ์Westminster Abbey ใจกลางกรุงลอนดอน มกีารก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ 
โกธคิ มคีวามเก่าแก่และประวตัศิาสตรม์ากมาย จดัแสดงวตัถุโบราณ อาท ิเครื่องราชกกุธภณัฑข์ององักฤษ 
 เครื่องแต่งกายของบรรดาเจา้นายสงูศกัดิแ์ละหน้ากากมรณะ เป็นตน้ 
- อาคารรฐัสภาเวสตม์นิสเตอร ์Houses of Parliament ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น้ําเทมส ์อาคารไสตลโ์กธคิสมยัยุค 
วคิทอเรยีทีห่าชมไดย้าก ประกอบดว้ยหอ้งจดัแสดงมากมายถงึ 1,100 หอ้ง และบนัไดกว่า 100 บนัไดเลย
ทเีดยีว 
- ตลาดแคมเดน Camden Market สายชอ้ปไม่ควรพลาดกบัรา้นคา้มากมาย ทัง้รา้นอาหาร รา้นขายเสือ้ผา้  
เครื่องประดบั งานหตัถกรรมและอื่นๆ รวมถงึแหล่งของฝาก 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Novotel London Wembley หรอืระดบัเทียบเท่า 
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วนัทีแ่ปด ลอนดอน-ชมเมือง-ช้อปป้ิง-สนามบินฮีทโทรว ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

นําท่านชมมหานครลอนดอน เมอืงหลวงของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในสหภาพยุโรป มี
ประชากรกว่า 7.5 ลา้นคน ถอืเป็นหนึ่งในเมอืงศนูยก์ลางทางดา้นธุรกจิ การเมอืงและวฒันธรรมของโลก  
การสือ่สาร, การบนัเทงิ, แฟชัน่และศลิปะ ซึง่เป็นทีย่อมรบัว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก เริม่จากเกบ็ภาพสวยของ
หอนาฬิกาบ๊ิกเบน Big Ben สญัลกัษณ์ทีส่าํคญัของลอนดอนทีต่ัง้อยู่เคยีงขา้งอาคารรฐัสภาทีส่วยงามรมิฝัง่
แม่น้ําเทมส ์แม่น้ําสายหลกัของมหานครลอนดอนและเป็นแม่น้ําใหญ่ทีไ่หลในองักฤษตอนใตแ้ละเป็นทีรู่จ้กั
มากทีส่ดุ เพราะแม่น้ําเทมสไ์หลผ่านใจกลางมหานครลอนดอน และ สะพานทาวเวอรบ์ริดจ ์Tower 
Bridge สะพานทีข่ ึน้ชื่อว่าเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงลอนดอน เป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกนัเป็น
หอคอยคู่ จงึทาํใหส้ะพานแห่งนี้มชีื่อเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า สะพานหอคอยสขีาว-ฟ้า จนกระทัง่ถงึท่าเรอื 
ลอนดอนอายส ์แวะถ่ายรปูกบัลอนดอนอายส ์London Eye ชงิชา้สวรรคท์ีส่ามารถชมววิกรุงลอนดอนได้
แบบ360องศาและเป็นสญัลกัษณ์แห่งสหสัวรรษขององักฤษ หรอืทีรู่จ้กัในชื่อมลิเลเนียมวลี Millennium 
Wheel ตัง้อยู่รมิฝัง่ทางใตข้องแม่น้ําเทมสเ์ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมและเป็นจุดดงึดดู
นกัท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างมาก ใกล้ๆ  กนัเป็นทีต่ัง้ของมหาวิหารเวสตมิ์นสเตอร ์Westminster Abbey 
เป็นหนึ่งในอาคารทางศาสนาทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุของประเทศองักฤษ และเป็นสถานทีจ่ดัพระราชพธิบีรม
ราชาภเิษก พธิอีภเิษกสมรสและพระราชพธิพีระศพมากมาย ทีน่ี่เป็นโบสถท์ีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกผ่านชม
สถานทีส่าํคญัต่างๆ อาท ิบา้นเลขที ่10, จตุัรสัทราฟัลการ,์ อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการข์องท่าน 
ลอรด์เนลสนั, ย่านโซโห ฯลฯ ชมภายนอกนําท่านถ่ายรปูกบัทาวเวอรอ์อฟลอนดอน Tower of London 
เดมิทเีป็นพระราชวงัเดมิสรา้งโดยพระเจา้วลิเลยีมที ่1 แห่งองักฤษ เมื่อปี ค.ศ.1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
โรมาเนสก ์ซึง่แต่เดมิหอคอยแห่งนี้เป็นทัง้ป้อมปราการ พระราชวงัและทีข่งัโดยเฉพาะสาํหรบันกัโทษทีม่ยีศ
ศกัดิส์งู คลงัเกบ็อาวุธ ทอ้งพระคลงั สวนสตัว ์โรงกษาปณ์หลวง หอเกบ็เอกสาร หอดดูาว และเมื่อปี ค.ศ. 
1303 เป็นตน้มากเ็ปลีย่นเป็นทีเ่กบ็รกัษามงกุฎและเครื่องราชาภเิษกของสหราชอาณาจกัร จากนัน้นําท่าน
ถ่ายรปูกบั พระราชวงับคัก้ิงแฮม Buckingham Palace ทีป่ระทบัแห่งพระราชนิีองักฤษ ชมการเปลีย่น
ยามของทหารรกัษาพระองคใ์นชุดเครื่องแบบเตม็ยศ สวมหมวกพู่สดีาํแต่จะเปลีย่นเป็นชุดสเีทาในช่วงฤดู
หนาว 

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

บาทหลวงรปูหนึ่งจาก Westminster Abbey นําผลไมแ้ละผกัมาตัง้แผงวางขาย จากนัน้กม็กีารต่อเตมิตลาด 
ทาํหลงัคากระจกครอบ แลว้ตัง้ชื่อว่า Central Market ขายผกัผลไมเ้ป็นหลกั ในปัจจุบนั Covent 
Garden รูจ้กักนัในนามของ Apple Market ทีม่รีา้นคา้ รา้นอาหารมากมายหลายรอ้ยรา้นตัง้อยู ่อสิระใหท้่าน
เดนิเล่นถ่ายรปูกบัรา้นคา้น่ารกัหรอืเลอืกเชค็อนิตามจุดต่างๆ เลอืกซือ้สนิคา้หรอืเลอืกซือ้ขนมหรอือาหาร
ต่างๆ มากมายจากบรเิวณตลาดแห่งนี ้ จากนัน้ชอ้ปป้ิงเดนิเล่นกนัต่อ ถนนรีเจนทแ์ละถนนออ็กซฟ์อรด์ 
Oxford Street ย่านชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนทีท่่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้คุณภาพเยีย่มจาก มารค์ แอนด ์
สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์และหา้งอื่นๆ อกีมากมาย และเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ทีร่ะลกึ 

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

วนัทีเ่ก้า  สนามบินสุวรรณภมิู 
15.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางต่อไปต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละ
กาํหนดการเดนิทางอกีครัง้ก่อนทาํการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีี่
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และไดม้กีารดาํเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง
เลก็น้อย** 
 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรอืมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรอืสถานท่ีปิดโดยมิได้

รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 

อตัราค่าบริการ              UK-FREE Day องักฤษ ฟรีเดย ์9 วนั 7 คืน-BR 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เครือ่งบิน 

18-26 ก.ย.65 78,500 16,500 53,900 

23-31 ต.ค.65 78,500 16,500 53,900 

20-28 พ.ย.65 74,900 13,900 50,900 

4-12 ธ.ค.65 74,900 13,900 50,900 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดนิทางนี้ตอ้งมจีาํนวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่น้อยกว่า 20 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็**ตามขอ้กาํหนดและ
เงื่อนไขของบรษิทัฯ และจะตอ้งชาํระมดัจาํหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 กรณีท่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืร่วมเดนิทางโดยไม่ใชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้
ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไม่สามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้ 
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 45-80 วนั ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บั
การสแกนน้ิวมอืจากศนูยร์บัคาํรอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกแบบฟอรม์ดา้นล่าง และ 
สาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพื่อทาํการนดัหมาย ** 

 สาํหรบัท่านทีต่อ้งการอยู่ต่อหรอืเดนิทางต่อไปยงัประเทศอื่น หรอืหากมตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ จะตอ้งยื่นวซี่าเดีย่ว พรอ้มแสดง
เอกสารเรื่องทีพ่กั รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และทุกท่านตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตูหรอื
ศนูยย์ื่นวซี่าตามกาํหนดวนัเวลานดัหมายเพื่อถ่ายรปูและสแกนน้ิวมอื 
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อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ EVA เสน้ทาง สวุรรณภูม-ิฮทีโทรว-์สวุรรณภูม ิชัน้ประหยดั และค่าโหลดสมัภาระไม่

เกนิทีส่ายการบนิกาํหนดท่านละ 23 กโิลกรมั / ชิน่ / ท่าน (สายการบนิอนุญาตใหน้ํ้าหนกักระเป๋า 23 กโิลกรมัท่านละ 2 ชิน้
และสาํหรบัถอืขึน้เครื่องไม่เกนิ 7 กโิลกรมั / ท่าน) 

 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยคาํนวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋
โดยสาร หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ 
จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบนิ (อตัราค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิคาํนวณไว ้ณ วนัที ่31 พ.ค.2565) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ(2 ท่าน / หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระค่าพกัเดีย่วเพิม่  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อาํนวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าทปิบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถรวมถงึทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางดว้ยตลอดการเดนิทาง 
 ค่าน้ําดื่มวนัละ 1 ขวด (จาํนวน 8 วนัทวัร)์ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาล

เท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นอนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ และไม่รวมค่าใชจ้่ายระหว่างการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเนื่องจากโควดิ19 และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบรษิทัประกนั) **สามารถปรกึษารายละเอยีดการซือ้ประกนัเพิม่เตมิจากเจา้หน้าที่** 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ค่าบรกิาร 7%  

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมบรกิารนดัหมายและการยื่นวซี่า (ไม่รวมค่าแปลเอกสาร) ท่านละประมาณ 9,500 บาท / การยื่นแบบเร่งด่วน

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

 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิ
ดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสญูหาย 

 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด  
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้
 สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)   
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน้ํามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

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

 ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการดาํเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอื่นๆ ตามทีภ่าครฐักาํหนด 
(อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลีย่นแปลงจากภาครฐัเป็นสาํคญั)  

 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการทาํ Vaccine Passport 
 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการกกัตวัเมื่อมกีารตรวจพบโควดิในช่วงใด  ๆ

 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน  20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
1.  หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํ โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวน 

สทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจาํตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่าํเป็นอื่นๆ 

2.  หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจาํตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอ
วซี่า และค่าใชจ้่ายทีจ่าํเป็นอื่นๆ 

3.  หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4.  กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 

 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่
และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติํ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการนําสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืสว่นหนึ่งสว่นใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิด
และสว่นประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจาํลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลกูธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน้ําตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืสาํหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคีมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ํ้าสาํหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนบัมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืสว่นประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามสาํนกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยกาํหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของสาํนกังานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน้ําหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฎทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสาํหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  
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o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิตม์าสหรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
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***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูองักฤษไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มหนงัสอืเดนิทางระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า แต่สามารถใหด้งึเล่มในวนั

ยื่นได ้แต่จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิตามทีศ่นูยย์ื่นวซี่าเรยีกเกบ็  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพาํนกั

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การแปลเอกสารจะตอ้งแปลจากศนูยแ์ปล ซึง่มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กบัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปลสามารถ

ตรวจสอบกบับรษิทัทวัรไ์ด ้หรอืผูเ้ดนิทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลมาไดเ้ช่นกนั (กรณีทีม่เีอกสารทีต่อ้ง
แปล) 

4. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา
ของสถานทตูง่ายขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทาง เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o หนังสือเดินทางมีอายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จาํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
(ไมจ่าํเป็นตอ้งเตรยีมแลว้ สามารถไปถ่ายไดท้ีศ่นูยย์ืน่ไดเ้ลยเพือ่นําลงระบบสง่สถานทตู) 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่า  (องักฤษ)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 45-80 วนั  

- ผูย้ื่นคาํรอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันดัหมายยื่นคาํรอ้งทีศ่นูยย์ื่น 
- วนั/เวลานดัหมายเป็นไปตามกฎของสถานทตูและศนูยย์ื่น 
- รปูถ่ายไม่จาํเป็นตอ้งเตรยีม สแกนใบหน้าและถ่ายรปูทีศ่นูยย์ื่น  
- การถ่ายสาํเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นคาํรอ้งชาํระเงนิดว้ยตนเอง 
- ผูย้ื่นคาํรอ้ง กรุณาสง่สาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางทีเ่ป็นปัจจุบนัทีส่ดุ พรอ้มกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้สาํหรบัเพื่อใชใ้นการทาํนดัหมาย   
  กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ื่นคาํรอ้งสงูอาย ุ
  มากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารตน้ฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิสาํเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้, สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), สาํเนาสตู ิ
  บตัร (กรณีผูท้ีอ่ายุตํ่ากว่า 20 ปี), สาํเนาทะเบยีนสมรส, สาํเนาทะเบยีนหย่า, สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ, สาํเนาใบเปลีย่นนามสกุล  
  จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะบรกิารท่าน ยกเวน้ สาํเนาหนงัสอืสญัญาซือ้ขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพี 
  พเิศษทีม่เีน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้รกิารศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลกีเลีย่งความผดิพลาดในดา้นงานแปล ค่าใชจ้่าย 
  ผูย้ื่นคาํรอ้งจะตอ้งชาํระดว้ยตนเอง 
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o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ พรอ้มฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o สาํเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล พรอ้มฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยื่นวซี่า เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลาและสาํเนาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยื่นวซี่า 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศนูยแ์ปลเอกสาร
พรอ้มตราประทบั 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส+ฉบบั

แปลภาษาองักฤษ จากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยื่นวซี่า เป็นตน้ 
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายสาํเนา ทุกหน้า และปรบั

สมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนัยื่นวซี่า พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี 
- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาํเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ

ฝากเป็นปัจจุบนั 
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ 

เป็นตน้ 
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- หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขทีบ่ญัชเีดยีวกบัสาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากทีนํ่ามาแสดง 
- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยื่นขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั 

และทาํจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดว้ย  อย่างไรกต็ามโดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีน
สมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองธนาคาร 1 ฉบบั และทาํ
จดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 

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

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่าและมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
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วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั          

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

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

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

 

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

 

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

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

    

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

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

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

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่ เกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่ เกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่ เกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่ เกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

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

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

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

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 าระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่อีกครัง้ 
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 ...................................................... ..........................................  รหสัไปรษณีย ์.......................................... 

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

 อาศยัอยูม่าก่ีปี ...............................................  E-Mail: ……….………….……………… 

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

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

6.  ช่ือสถานที่ ท  างาน ........................................................................................................................................ 

 (ช้ีแจงเก่ียวกบักิจการท่ีท า หรือสินคา้ที่ ขายวา่เก่ียวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกิจการหรือลูกจา้ง) 

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

ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน ..................................................................................................................................... 

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

 โทรศพัท ์  ...................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) .........................  

ต าแหน่งหนา้ที่   .......................................................................................................................................... 

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

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

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

ท่ีอยูส่ถานศึกษา .......................................................................................................................................... 

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

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

 

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

 

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

 (ถา้มี กรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์)  

 ออมทรัพย ์ธนาคารอะไร ......................................................... เทา่ไหร่ .........................................................  

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

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

 

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

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

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่ง ** 
  

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

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่ง ** 

 

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

 สกุลผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์ 

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

 ความสมัพนัธ ์.....................................................  ท่ีอยูผู่ร้ับรองคา่ใชจ้า่ย .................................................... 

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

 

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

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

 เลขหมายวีซา่ที่ เคยได ้.............. ...................................................   

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

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

 

  รวมระยะเวลาท่ีอยูใ่นประเทศองักฤษ ก่ีวนั .....................................    
  

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

12. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี ..................................................  
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13. คุณมีเพ่ือน หรือ ลูก ท่ีเรียนท่ีประเทศองักฤษหรือไม ่ถา้มี ขอ ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่และเบอร์โทร. ................................. 

 
 ท่ีพกัที่ องักฤษ ....................................................................................... โทร. ..............................................  
 

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

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

 

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

 
 

 


