
 

 

QR601 GRAND UK ทวัรอ์งักฤษ 9วนั 6คนื  

 

GRAND UK 

บนิลดัฟ้าโดยสายการบนิ Qatar Airways 

บนิลดัฟ้าเขา้สูป่ระเทศองักฤษโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว 

ผา่นเอดนิเบริก์ (Edinburge) เมอืงหลวงของปรพเทศสกอ๊ตแลนด ์

เดนิเลน่เมอืงออ๊กฟอรด์ (Oxford) เมอืงแหง่การเรยีนรู ้

เยอืนบา้นเกดิของวลิเลีย่ม เช็คสเปียร(์William Shakespeare) 

ชมสโตนเฮน้จ1์ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

ถา่ยรปูกบัปราสาทคารด์ฟิฟ์ 

ลอ่งเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีรช์มธรรมชาตทิ ีส่วยงาม 

เยอืนสนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ทีเ่มอืงแมนเชสเตอร ์

ชมเมอืงออ๊กซฟอรด์ ชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้แฮรร์อด 



 

 

ซติีท้วัรล์อนดอน หอนาฬกิาบิก๊เบน ถา่ยรปูลานหนา้พระราชวงับคักิง้แฮม 
จตัรุสัทราฟลัการ ์

ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กฟอร ์

ลิม้ลองอาหารมือ้สดุพเิศษทีร่า้นอาหาร Four Season 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 กรงุเทพฯ  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ - ทา่อากาศยานโดฮา 

2 
ทา่อากาศยานโดฮา - ทา่อากาศยานนานาชาต ิฮทีโธรว ์– เมอืงเอดนิเบริก์ – 
ปราสาทเอดนิบะระ – มหาวทิยาลยัเอดนิเบอระ-หอศลิป์แหง่ชาตขิองกรงุลอนดอน - 
Princess Street 

3 เมอืงวนิเดอร ์– ลอ่งเรอืRed Cruise -เมอืงอมัเบลิไซด ์-  เมอืงแมนเชสเตอร-์สนาม
โอลดแ์ทรฟฟอรด์ 

4 เมอืงสแตรทฟอรด์ – บา้นเกดิเช็คสเปียร ์–  Bourton On The Water  - เมอืง
คารด์ฟิฟ์ – ปราสาท คารด์ฟิฟ์ -  Cardiff City Hall 

5 เมอืงบาธ – เขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั – เมอืงอเมสบวัร ี-กองหนิประหลาด 
สโตนเฮนจ ์– เมอืงฮาวนส์โลว ์

6 
กรงุลอนดอน - ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน - สะพาน Tower Bridge- หอนาฬกิา
บิก๊เบน – ลอนดอนอาย - อาคารรฐัสภา Parliament House- จตัรุสัราฟลัการ-์
พระราชวงับคักิง้แฮม-ถนนออ๊กฟอรด์ 

7 อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

8 
สะพานมลิเลนเนยีม- สะพานเซาทว์ารค์ -สะพานรถไฟแบล็คเฟรยีร ์-โรงละครโกลบ 
–หอศลิป์แบงคไ์ซด-์โรงเรยีนแหง่เมอืงลอนดอน - หา้งสรรพสนิคา้แฮรร์อด – 
สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์ 

9 ทา่อากาศยานโดฮา – เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

11 - 19 Apr 2019  69,900  69,900 69,900 34,950 12,000 

04 - 12 Jun 2019  65,900  65,900 65,900 32,950 12,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ - ทา่อากาศยานโดฮา 

16.00  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก4 
ประตู 8 เคานเ์ตอร ์QR สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์ โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอย
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรที่น่ัง โหลดสัมภาระ และออก
เดนิทางสูส่นามบนิ 

19.35  เดนิทางสูท่า่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์เทีย่วบนิที ่QR833 

23.25  เดนิทางถงึ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

วนัที ่2 
ทา่อากาศยานโดฮา - ทา่อากาศยานนานาชาต ิฮทีโธรว ์– เมอืงเอดนิเบริก์ – 
ปราสาทเอดนิบะระ – มหาวทิยาลยัเอดนิเบอระ-หอศลิป์แหง่ชาตขิองกรงุ
ลอนดอน - Princess Street 

01.15  ออกดนิทางสูท่า่อากาศยานเอดนิบะระ ประเทศอังกฤโดยสายการบนิกาตารแ์อร์
เวย ์เทีย่วบนิที ่QR031 

06.00  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ฮีทโธรว ์กรุงลอนดอน ประเทศ
องักฤษ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 6ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน
เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทางดา่นตรวจ
คนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ  

08.00  จากนัน้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสู ่ น าทา่นเขา้สู่เมอืงเอดนิเบริก์ 
(Edinburgh) (ระยะทาง8กม./23 นาที) เมืองหลวงของสก็อตแลนด ์
(Scothland) ดนิแดนทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีส่วยงาม น าท่านเดนิทางสูย่่านเมอืงเกา่ สูถ่นน
รอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายส าคัญทีเ่ชือ่มสูพ่ระต าหนักโฮลีรู่๊ด (Palace of 
Holyroodhouse) ซึง่เป็นทีป่ระทับของพระราชนิี เวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด ์และ
เคยเป็นทีป่ระทับของพระนางแมรแีหง่สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแหง่ชาตสิก็อตอนัน่า
ภาคภูมใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมัยทางดา้นของดนิเเดนยุโรป นับว่าเป็นดนิเเดนที่
สวยงามเเละมคีวามน่าสนใจเป็นอยา่งมากในเรือ่งของการมาทอ่งเทีย่วชมความสวยงาม
ของธรรมชาตเิเละสถาปัตยกรรมต่างๆ โดยหนึ่งในประเทศที่มีนักท่องเที่ยวใหค้วาม
สนใจในการไปเทีย่วชมกันอย่างมากเลยก็คอืทีร่าบสงูทางตอนเหนือของอังกฤษทีเ่รา
เรยีกกันว่า วหิารเซนตไ์จลส ์(St.Giles Cathedral) น าทา่นถา่ยรูปมหาวทิยาลยั
เอดนิเบริก์ (Edinburgh University) จากนัน้ไปยังหอศลิป์แหง่ชาตขิองกรุง
ลอนดอน(National Gallery of  London) เป็นอกีสถานทีห่นึง่ทีไ่ม่ควรพลาดเลย 
หากไดม้าเทีย่วที่กรุงลอนดอน เมอืงหลวงของประเทศอังกฤษ เพราะภายในหอศลิป์



 

 

แหง่นี้ มภีาพมากมายทีจั่ด แสดงใหช้มถงึ 2,300 ภาพ ซึง่แต่ละภาพก็จะมปีระวัตเิป็น
ของตัวเองทีแ่ตกตา่งกันไป บางภาพยังเป็นผลงานของศลิปินระดับโลกอย่าง ดาวนิช,ี 
ปิกัสโซ่ อีกดว้ย นอกจากนี้บรเิวณรอบๆ หอศลิป์นั้น ยังใชเ้ป็นที่จัดงานแสดงดนตรี
กลางแจง้ ซึง่จะสบัเปลีย่นหมุนเวยีนกันมาตามเทศกาล และเคยเป็นสถานทีต่ัง้เวลานับ
ถอยหลัง เพือ่เขา้สูง่านโอลมิปิก 2012 ทีอ่ังกฤษเป็นเจา้ภาพเชน่กัน เดนิทางสู ่ ถนน
รอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายส าคัญทีเ่ชือ่มสู ่พระต าหนกัโฮลีรู่ด๊ (Palace of 
Holyroodhouse) ซึง่เป็นทีป่ระทับของพระราชนิี เวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด ์และ
เคยเป็นทีป่ระทับของพระนางแมรแีหง่ สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแหง่ชาตสิก็อตอัน
น่าภาคภูมใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย น าท่านถ่ายรูปเขาคาลตนั Calton Hill นัน้
เป็นภูเขาที่มีขนาดไม่สูงมากนัก ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองเอดนิบะระ เเละเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วที่นักท่องเทีย่วใหค้วามนิยมในการมาเทีย่วชมความสวยงามของววิ
ทวิทัศน ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) 

น าท่านถ่ายรูปปราสาทเอดนิบะระ (Edinburgh Castle) อันสง่างามดว้ยท าเลทีต่ัง้
บนเนนิเขาสงู มองเห็นเดน่เป็นสง่าจากทุกมุมเมอืง เคยเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิส์ก๊อต 
แบง่เป็นสว่นตา่งๆอย่างน่าชม อาท ิสว่นของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มี
ปืนใหญเ่รยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญใ่นเวลา 13.00 น. ของทกุวันตลอด 150 
ปีทีผ่่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 เพือ่ร าลกึถงึพระมารดา
ของกษัตรยิเ์ดวดิที ่1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นทีเ่ป็น The Palace จัดแสดง
เกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต จากนั้นน าท่านไปช็อปป้ิงที่ Princess 
Street 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่)  

ทีพ่กั: Holiday Inn Edinburgh City West หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 เมอืงวนิเดอร ์– ลอ่งเรอืRed Cruise -เมอืงอมัเบลิไซด ์-  เมอืงแมนเชสเตอร-์
สนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 

หลงัรับประทานอาหารเชา้ น าทา่นไปยังดนิแดน ภเูขา ทะเลสาบ Windermere 
(ระยะทาง168กม./2.53ชม.)  เป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในเขตเลคดสิทรคิ และใหญ่
ทีส่ดุในประเทศองักฤษ ใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศ และววิ ทวิทัศน ์ของ Windermere 
ถอืไดว้า่เป็นแหลง่ทีม่ทีวิทศันส์วยงามธรรมชาตริอบทะเลทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไม ้และ
ดอกไมเ้มอืงหนาวทีแ่ลดรูม่รืน่จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงวนิเดอรเ์มยีร ์
(Windermere) สูเ่ขตเลคดสิทรคิ (Lake District) อทุยานแหง่ชาตทิีไ่ดร้ับการขนาน
นามวา่ดแีละสวยทีส่ดุขององักฤษ ทีก่วา้งขวางและครอบคลมุทะเลสาบถงึ 16 แหง่ น า
ทา่นสมัผัสกบับรรยากาศของทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์



 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 

น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอื เพือ่ลอ่งเรอืในทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์(WINDERMERE 
LAKE CRUISE) ซึง่เป็นเรอืRed Cruise โดยใชเ้วลาประมาณ30นาท ีโดยลอ่งเรอืจาก 
Bowness ไปยังเมอืงอมัเบลิไซด  ์(Ambleside) ชมบรรยากาศแหล่งที่พักตาก
อากาศที่มีชื่อเสียงที่สุด ของอุทยานเลคดิสทริค ที่กวา้งขวาง ลอ้มรอบดว้ยดว้ย
ทะเลสาบถงึ 16 แหง่ ตระการตาดว้ยทวิเขา และน ้าตกตา่งระดับความสงู 180 – 3,200 
ฟิต  สุดอากาศบริสุทธิ์ ให เ้ต็ มปอด   เมื่อท่ า นถึง เมืองอัม เบิลไซด ์
( Ambleside) (ระยะทาง4.5กม./9 นาท)ี น าท่านไปยังเมอืงแมนเชสเตอร ์อยู่ทางตอน
เหนือของประเทศอังกฤษ มสีโมสรโด่งดังในวงการฟตุบอลของโลกคอื “แมนยู” หรอื 
“ปีศาจแดง” และมีชือ่เสยีงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก ไดก้าร
ยอมรับจากหลายฝ่ายว่า เป็นเมืองรองของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้  ยังเป็น
ศูนยก์ลางสิง่ทอ ศลิปะ สือ่ และธุรกจิขนาดใหญ่ และเป็นตน้ก าเนิดของวงดนตรีที่มี
ชือ่เสยีงมากมาย ทัง้ระดับทอ้งถิน่และระดับนานาชาตใินเมอืงแมนเชสเตอร ์มโีรงละคร 
ศนูยแ์สดงงานศลิปะ และพพิธิภัณฑจ์ านวนมาก เชญิเยีย่มชมเมอืงแมนเชสเตอรท์ีก่ าลัง
กลายเป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงชัน้น าดว้ย น าทานถา่ยรูปดา้นนอกกับสนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ 
สนามทีส่รา้งนักเตะเกง่ ฝีเทา้ยอดของปีศาจแดงมาหลายสมัย สนามฟตุบอลของสโมสร
แมนยฯู ทีจั่ดวา่รวยทีส่ดุในโลก บา้นของทมีสโมสรแมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที5่)  

ทีพ่กั: Holiday Inn Edinburgh City West หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทาง)  

 

 



 

 

วนัที ่4 เมอืงสแตรทฟอรด์ – บา้นเกดิเช็คสเปียร ์–  Bourton On The Water  - เมอืง
คารด์ฟิฟ์ – ปราสาท คารด์ฟิฟ์ -  Cardiff City Hall 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที6่) 

จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) (ระยะทาง196
กม./3.36 ชม.)  เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเอวอน อันเป็นบา้นเกดิของวลิเลีย่ม เช็คส
เปียร ์(William Shakespeare) กวทีีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ  ขององักฤษ เดนิเทีย่วชมเมอืง
แสตรทฟอร์ด  ซึ่ง  ร่มรื่นไปด ว้ยสวนสาธารณะ น าท่านชมบ้านเช็คสเปียร ์
(Shakespeare՚s Birthplace) และชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี ชมโบสถ์
เกา่แก ่Holy Trinity แม่น ้าเอวอนอันเงยีบสงบ และสถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กบักวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึจากรา้นคา้มากมาย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 

น าทา่นเดนิทางไปยังเมอืงเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water ซึง่เป็นหมู่บา้นที่
ไดร้ับการโหวตใหเ้ป็นหมูบ่า้นทีม่คีวามสวยงามมากทีส่ดุในอังกฤษ ดว้ยลักษณะของตัว
อาคารทีม่คีวามโดดเดน่เฉพาะ ปลกูสรา้งตัวอาคารดว้ยหนิ ซึง่เป็นหนิ Cotswold stone 
เท่านัน้ ภายในหมูบา้นจะมแีม่น ้า Windrush ไหลผ่าน มเีป็ดหัวเขยีวสวยงามเวยีนว่าย
เต็มแม่น ้า เป็นหมู่บา้นที่มธีรรมชาตสิุดแสนโรแมนตคิ จากนั้นน าท่านไปยังเมอืงคาร์
ด ิฟ๊ เมอืงหลวงของประเทศเวลส)์ (ระยะทาง100กม./2.12 ชม.) แวะใหท้่านถ่ายรูป
บรเิวณดา้นหนา้ของปราสาทคารด์ฟิฟ์ (Cardiff Castle) บรเิวณก าแพงโบราณ และ
เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเวลส ์เพราะเดมิเป็นที่พักของบรรดาขุนนางและผูป้กครอง
เมอืงดว้ย จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบั Cardiff City Hall  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที8่)  

ทีพ่กั:  Radison Blu Cardiff หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทาง)  

 

วนัที ่5 เมอืงบาธ – เขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั – เมอืงอเมสบวัร ี-กองหนิ
ประหลาด สโตนเฮนจ ์– เมอืงฮาวนส์โลว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที9่) 

น าทา่นไปยัง (เมอืงบาธ) (ระยะทาง85กม./2.3 ชม.) เมอืงทีส่มเด็จพระเจา้เอ็ดการผ์ูท้ี่
รักความสงบไดท้ าพธิรีาชาภเิษก เป็นพระมหากษัตรยิอ์งักฤษทีม่หาวหิารบาธ ในปี พ.ศ.
1516 ต่อมาในสมัยจอรเ์จยี บาธกลายเป็นเมอืงน ้าแร่ทีเ่ป็นทีน่ิยมกันมาก ท าใหเ้มอืง
ขยายตวัขึน้มากและมสีถาปัตยกรรมจอรเ์จยีทีเ่ดน่ๆ จากสมัยนัน้ทีส่รา้งจากหนิบาธทีเ่ป็น



 

 

หนิสเีหลอืงนวล สามารถเห็นสถาปัตยกรรมแบบนี้ไดท้ั่วทัง้เมอืงบาธ ท าใหเ้ป็นเมอืงมี
ความสวยงาม เมอืงบาธไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นเมอืงมรดกโลก น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑ์
น า้แร่รอ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึง่มีประวัตกิารคน้พบที่น่าสนใจ 
ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมือง คือ บรเิวณที่เป็นที่ตัง้ของบ่อน ้าแร่รอ้นคงิส ์
(The Sacred Spring) สว่นทีส่อง คอื บรเิวณวัด และสว่นทีส่าม คอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิาร
ใหนั้กท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใชบ้รกิารน ้าแร่ซ ึง่มีทัง้สระว่ายน ้า, บ่อน ้าแร่เย็น-รอ้น, 
หอ้งอบไอน ้า และส่วนที่เป็น Turkish Bath น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงอเมสบวัร ี
(Amesbury) (ระยะทาง40 กม./1.3 ชม.) เมอืงชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ อยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงใตข้องกรุงลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชมทัศนียภาพของชนบท
องักฤษ ทัง้ทุง่หญา้อนักวา้งใหญท่ีส่วยงามตามเสน้ทางผา่น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านชมกองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1ใน 7สิง่มหศัจรรยข์อง
โลก กองหนิหรอืแนวแทง่หนิทีเ่ป็นความลบัด ามดืในชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร ์แนวหนิ
นี้มีขนาดมหมึาเรียงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสูงขนาดใหญ่
ประมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซอ้นกันอยู่3วงมีอายุ
ประมาณปลายยคุหนิถงึตน้ยคุบรอนซ ์ใหท้า่นไดเ้ก็บ  ภาพทีร่ะลกึถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าทา่นไปยังเมอืงลอนดอน (ระยะทาง 120 กม./2 ชม.) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม(มือ้ที1่1) 

ทีพ่กั:  Heston Hyde Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่6 
กรงุลอนดอน - ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน - สะพาน Tower Bridge- หอนาฬกิา
บิก๊เบน – ลอนดอนอาย - อาคารรฐัสภา Parliament House- จตัรุสัราฟลัการ-์
พระราชวงับคักิง้แฮม-ถนนออ๊กฟอรด์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่12) 

 น าทา่นชมกรงุลอนดอน (ระยะทาง12.6กม./55นาท)ีมหานครอนัยิง่ใหญท่ีเ่ต็มไปดว้ย
ประวัตศิาสตร์อันยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอ านาจการ
ปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศนูยร์วมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแหง่
หนึง่ของโลก  น าท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆและเดนิชมววิโดยรอบของ ทาว
เวอร ์ออฟ ลอนดอน (Tower of London) (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ชมประมาณ
14.50ปอนด์)  สร า้งขึ้นโดยพระ เจ า้ วิล เลี่ยมที่1แห่งอั งกฤษในปีค .ศ .1078 
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรุง
ลอนดอน มกีารขุดคูคลองลอ้มรอบปราสาทเพือ่ป้องกันระหว่างก าแพงชัน้ในและนอก 
ปัจจบุนัใชเ้ก็บมหามงกฎุและเครือ่งเพชรของพระราชวงศอ์ังกฤษ เป็นสถานทีแ่หง่ประวิ



 

 

ต ิ ศาสตรท์ีย่าวนานและมสีสีันทัง้สยดสยองและน่ากลัว เนื่องจากครัง้หนึ่งทีน่ี่เคยเป็น
คกุและทีป่ระหารมากอ่น ใกล ้ๆ กันเป็นทีต่ัง้ของสะพาน Tower Bridge อกีสญัลักษณ์
หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็น  พพิิธภัณฑ์ซึง่เป็นกลุ่มอาคารและหอคอย จากนั้น
เดนิทางไป ชม หอนาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) ของกรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ 
ตัง้อยูบ่นหอสงู 180 ฟตุ หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟตุ ตัวเลขบอกเวลายาว  24 นิว้ ระฆังตหีนัก
ถงึ 14 ตัน สรา้งขึน้โดย เอ็ดมันต ์เมคเกตต ์เดนสินั เป็นนาฬกิาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกเป็น
ศนูยค์วบคมุเวลามาตรฐานของโลกกรนีชิ ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทาง
วทิยุ BBC  ลอนดอนในการ  ถ่ายทอดเสยีงการตรีะฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬกิา
ประจ าพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภา อังกฤษ ตั ้งอยู่ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬกิาถกูสรา้งหลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสต์
มนิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วันที ่16 ตลุาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส ์แบรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ โดยมี
ความสงู 96.3 เมตร ตัวนาฬกิาอยู่สงูจากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึง่
แขวนไว ้บรเิวณช่องลมเหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตัว อาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัย
สมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรยี (Victorian gothic)  และบนสะพาน  Westminster 
ท่านสามารถบันทกึภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งู
ทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่
ไดร้ับความนยิมและเป็นจดุดงึดดูนัก ทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกว่า 3 ลา้น
คนต่อปีจากนัน้น าท่านถ่ายรูปหนา้ วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์(Westminster 
Abbey) เดมิเป็นส านักสงฆ ์(แอบบ)ี แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลคิันที่ตัง้อยู่ทาง
ตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่ง
สถาปัตยกรรม  ส่วนใหญ่เป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยที่เป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟู
กอธคิ แอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการท าพระราชพธิบีรมราชาภเิษกและที่
ฝัง  พระบรมศพของพระ  มหากษัตรยิอ์ังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์ระหว่างปี ค.ศ. 
1546 ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบไีดร้ับเลือ่นฐานะขึน้เป็นมหาวหิาร ตอ่มาในรัชสมัยของ
สมเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที ่1 แอบบกี็ไดร้ับแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพระอารามหลวง (Royal 
Peculiar) จากนัน้น าท่านถา่ยรูปกบัอาคารรฐัสภา (Parliament House) อาคารที่
กอ่สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยโุรป  มขีนาดใหญม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศในซกี
โลกใต ้มหีอ้งตา่งๆ มากถงึ 4,500 หอ้ง พืน้ทีใ่ชส้อยกวา้งขวางถงึ 250,000 ตารางเมตร 
แตล่ะ  หอ้งตกแตง่อย่างทันสมัยดว้ยงานศลิปะอะบอรจิิน้หลายพันชิน้ จุดเดน่อยู่ทีเ่สา
ธงขนาดใหญส่งูเดน่เป็นสงา่ ทีใ่ชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 8 ปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3) 

น าผ่านชม จตัุรสัราฟลัการ ์(Trafalgar Square) เป็นจัตรุัสทีใ่หญ่ ตัง้อยู่ใจกลาง
กรุงลอนดอน กลางจัตุรัสนั้นมีอนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน วีรบุรุษคนส าคัญของอังกฤษ 
ตัง้อยู่บนเสาสงูใกล ้ๆ กันเป็นทีต่ัง้ของพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้ชาลสท์ี ่1 และป้าย
เริม่ตน้กโิลเมตรหรือไมลท์ี่ 0 ทราฟัลการ์สแควสย์ังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมา
ถ่ายภาพ จากนั้นน าท่านชมและถ่ายรูปดา้นนอก  พระราชวงับคักิ้งแฮม 
(Buckingham Palace) ซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะไดร้ับการสถาปนาเป็น
พระราชวัง ประจ าราชวงศอ์ังกฤษ และผ่านชม วงเวยีนพคิคาดลิ ีเลสเตอรส์แควรร์าย
ลอ้มไปดว้ยโรงภาพยนตร์  ภายในจัตรุัสมรีูปปั้น “ชารล์ ี แชปปลนิ” ดาราตลกในยุค
ภาพยนตรข์าวด า กลางจัตรัุสมนี ้าพเุชค็สเปียรส์รา้งเป็นอนุสรณ์ไวใ้นศนูยก์ลางการละคร
แหง่นี้  ทางเดนิรอบๆจัตรุัสมรีอยประทับฝ่ามอืของดาราฮอลลวีูดหลายคนรวมทัง้ป้าย
ของบรษัิทสรา้งภาพยนตรย์ักษ์ใหญ่ของโลก จากนัน้ไปยัง (มหาวหิารเซนตพ์อล St. 
Paul’s Cathedral) เป็นวหิารเกา่แกท่ีม่คีวามสวยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ใจกลางกรุง
ลอนดอน น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford 
Street) เป็นย่านชือ่ดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มคีวามยาวถงึ 1.6 กม มี
รา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าขององักฤษ และชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรม์ารวมกันอยู่บนถนนเสน้
เดยีวกนัมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที, หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลยุส,์
หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ถงึเวลานัด



 

 

หมายน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั:  Heston Hyde Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่7 อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ (มือ้ที ่14) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 

ในกรงุลอนดอน หรอืรอบนอก ซึง่สามารถเดนิทางไดง้่าย โดยรถไฟใตด้นิ Tube รถเมล ์
ที่ครอบคลุมการเดนิทางทั่วกรงลอนดอนและรอบนอก หรือท่านจะเลอืกไปเที่ยวชม
บรเิวณรอบนอกกรุงลอนดอน เชน่ เมอืงแคมบรดิจ ์ซึง่เป็นเมอืงมหาวทิยาลัยน่าเทีย่ว 
ซึง่ใชเ้วลาเดนิทางจากลอนดอนไม่เกนิ1ชัว่โมงโดยรถไฟ หรอืจะไปเมอืงวนิเซอรเ์ทีย่ว
ชมพระราชวัง Windsor ซึง่อยู่ทางทศิตะวันตก โดยสามารถเดนิทางไปกลับจาก
ลอนดอนไดง้่ายๆ ดว้ยรถไฟ กรณีที่ท่านเลอืกเที่ยวในลอนดอน จะมีมวิเซีย่มส าคัญ
มากมาย ซึง่มทีัง้เสยีคา่เขา้ชม และ ไม่เสยีคา่เขา้ชมอาท ิเชน่ บรติชิมวิเซีย่ม National 
Museum ขึน้ลอนดอนอาย น่ังเรอืลอ่งแม่น ้าเทมส ์น่ังรถบัสเปิดประทุน Big Bus เป็น
ตน้  หรอืไปชอ้ปป้ิงหา้งดัง Harrods ไดต้ามอัธยาศัย หรอืท่านจะไปถ่ายรูปหนา้สนาม
บอล สแตมฟอรด์บรดิจ ์(Stamford Bridge) ซึง่เป็นสนามฟตุบอลของสโมสรฟตุบอล
เชลซี ที่ตั ้งอยู่ที่ ฟูลัม ลอนดอนก็สามารถไปได ้มีไกด์แนะน าการเดินทางให ้
ทา่น (อาหารเทีย่งและค า่อสิระตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Heston Hyde Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดนิทาง) 

 



 

 

วนัที ่8 
สะพานมลิเลนเนยีม- สะพานเซาทว์ารค์ -สะพานรถไฟแบล็คเฟรยีร ์-โรงละคร
โกลบ –หอศลิป์แบงคไ์ซด-์โรงเรยีนแหง่เมอืงลอนดอน - หา้งสรรพสนิคา้แฮร์
รอด – สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่15) 

น าท่านเดนิทางสู่สะพานมลิเลนเนยีม (Millennium Bridge) หรือเป็นรูจักใน
สะพานทางเทา้มลิเลนเนียมแหง่เมอืงลอนดอน คอื สะพานแขวนโครงสรา้งเหล็กส าหรับ
คนเดนิที่สรา้งขา้มแม่น ้ าเทมส์ เชื่อมต่อเขตแบงค์ไซด์ (Bankside) กับเขตตัว
เมอืง ลอนดอน ตัง้อยู่ระหว่างสะพานเซาทว์าร ์(Southwark Bridge) และสะพานรถไฟ
แบล็คเฟรยีร ์(Blackfriars)สะพานมลิเลนเนียมผา่นชมโรงละครโกลบ (Globe Theater) 
และ หอศลิป์แบงคไ์ซด(์Bankside) ตอนเหนือของสะพาน และผ่านชม โรงเรยีนแหง่
เมอืงลอนดอน (School of London) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร Four Season (มือ้ที1่6) 

ปิดทา้ยดว้ยการช็อปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้แฮรร์อด (Harrods) สนิคา้ถูกจัดแบง่เป็น
หอ้งๆ เช่น หอ้งน ้าหอม หอ้งกระเป๋าแบรนดเ์นม หอ้งนาฬกิา หรือหอ้งเครื่องประดับ 
เดนิช็อปป้ิงที่นี่ เหมือนเดนิช็อปป้ิงอยู่ในพระราชวัง เพราะการตกแต่งแต่ละหอ้งช่าง
หรูหราอลังการ โดยเฉพาะโถงบันไดเลือ่นทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมโรมันผสมบันไดเลือ่น
สไตล์อียิปต์ แถมเดินอีกนิดก็จะถึงหา้งสรรพสินคา้  Harvey Nichols บน
ถนน Knightsbridge เดนิช็อปป้ิงทีน่ี่ใหบ้รรยากาศเหมอืนเดนิบนแคทวอลก์ ลกูคา้นอ้ย
แต่เป็นระดับเอกซค์ูลซฟี สนิคา้และแบรนดด์ังมใีหเ้ลอืกหลากหลาย แฟชั่นเปรี้ยวล ้า
มากกว่าหา้งฯเพือ่นบา้น หลายยีห่อ้เป็นดไีซเนอรห์นา้ใหม่ทีม่าแรง ถงึแมไ้ม่ไดซ้ือ้ของ
แต่ก็กลับออกมาดว้ยอาการอิม่อกอิม่ใจอารมณ์คลา้ยๆไดช้มงานศลิปะสมัยใหม่ จนถงึ
เวลานัดหมาย น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์ (ระยะทาง13กม./
57 นาท)ี เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลบั 

18.00  สนามบนินานาชาตฮิทีโธรวแ์ละรอขึน้เครือ่ง 

20.30  น าทา่นเหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR002 

 

วนัที ่9 ทา่อากาศยานโดฮา – เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

06.15  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตโิดฮาและ แวะเปลีย่นเครือ่ง 

07.05  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีย่วบนิ QR832 

17.45  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 



 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ,การจราจรหรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่น
ทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น
การเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การช าระคา่บรกิาร 

- กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท และคา่บรกิารวซี่า 6,000 บาท รวมเป็น 26,000 
บาท 

(กรณุาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่และส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มกบัหลกัฐานโอนเงนิมัดจ าคา่ทัวร)์ 

 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25 วันกอ่นออกเดนิทาง 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซี่าไมต่ ่า
กวา่ 3 หนา้) **กรณุาตรวจสอบเอกสารทกุฉบบักอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธ
มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวร์
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื 
ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 



 

 

(ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้
ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ  30 กโิลกรมั (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้7
กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไป
ตา่งประเทศ กบั MSIG แบบแผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ 
ดงันี้  

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีาย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผู ้
เอาประกนัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทยผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผู ้
เอาประกนัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จาก
บรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะ
อบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่น 

 สามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการ
ซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

   

 



 

 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

  5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

  6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

  7.คา่วซีา่ดว่น กรณีทา่นสง่เอกสารยืน่ไมท่ันวซีา่ปกต ิประมาณ 6,900 บาท 

  8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBP ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 
และน า้ใจจากทา่น 

  9.ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท 

กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่นค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า/ค่ามดัจ าต ั๋ว
เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 



 

 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
นอ้ย 7วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ 
Allianz แบบแผนประกนัภยั แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 
เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท มากกว่าขอ้บังคับ  ตาม 
พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเท่านัน้ แต่
ทัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่าน
ต ้อ ง ก า ร ซื้ อ ค ว า ม คุ ้ม ค ร อ ง เ พิ่ ม เ ติ ม ส า ม า ร ถ แ จ ้ง ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ ม า ที่ บ ริ ษั ท ฯ  
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 

** กรุณากรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆทีป่ระกอบการยืน่วซี่า
ใหก้บับรษิทั หลงัจากจองทวัร ์ก าหนดไมเ่กนิ 10 วนั เนือ่งจากควิวซี่าจะไมส่ามารถล็อกควิได้
หากเอกสารขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น ** 

*อาจมบีางชว่งทีค่วิย ืน่วซีา่มจี านวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นก าหนด 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาแสดงตนดว้ยตวัเองทีV่FS Global (เทรนดี ้ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิว้มอื 
และสแกนมา่นตา (เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และด าเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งด าเนนิการนัดควิยืน่วซีา่ ( ในการท าควิวซีา่ เอกสารทุกอย่างของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดกอ่น 
และทางเราจะกรอกออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยูก่บัทางสถานฑตูและ
ในระหวา่งด าเนนิการไมส่ามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ืน่ค าขอทกุคนตอ้งไปทีศ่นูยรั์บค าขอวซีา่ดว้ยตนเอง เด็กเล็กทีม่อีายุต า่กว่า 5 ปีตอ้งไป
ปรากฏตวัทีศ่นูยด์ว้ย แตไ่มต่อ้งใหข้อ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ) เด็กทีม่อีายนุอ้ยกว่า 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่
พาไปดว้ย และผูใ้หญน่ี้จะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส 

 



 

 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 15-20 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศูนยย์ ืน่วซี่าองักฤษ ตามวนัเวลาทีน่ดัหมาย 
** 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด
เงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1.หนงัสอืเดนิทาง(Passport) เลม่ปัจจุบันทีม่อีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ โดยนับจาก
วันทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย หากเคยมพีาสปอรต์เลม่เกา่ ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชง
เกน้หรอืไม่ก็ตาม กรุณาจัดส่งใหก้ับทางบรษัิท และน าไปแสดงกับเจา้หนา้ที่ ณ ศูนยย์ืน่วซี่าอังกฤษ 
VFS Global เพือ่งา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ของทา่น 

2.เอกสารสว่นตวั แปลภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

  -  ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพิม่เตมิ ท่านจ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็น
ภาษาองักฤษ ดงันี้ 

   (- ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ 

      - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 

กรณีเด็กอายุต า่กวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้ม
แปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้

    - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 

กรณีเด็กอายุต า่กวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปล
เป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้

       - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 

       - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

   โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว 
จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว 
จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา 
จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับบคุคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้่ายการ
เดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีน
บา้นของทา่น (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอื
ผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัด



 

 

หมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และ
เซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลัก
หลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

  

3.หลกัฐานการท างาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบัน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่
ค ารอ้งขอวซีา่) 

3.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่าน
ท างานปัจจบุนั   โดยระบตุ าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อ
ลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิาน
ตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจอย่างชดัเจน (เอกสาร
ออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

3.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจด
ทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คดัส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

 3.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบบัจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูต
ไม่รับพจิารณาบัตรนักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่น
ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

3.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของ
ตนเองหรอืสาม ี  ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสามี
(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนัจดหมายชี้
ช ีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

3.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ Freelance, ธุรกจิขาย
สนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหลง่ทีม่า
ของรายได ้พรอ้มแนบหลกัฐานหรอืเอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็น
ตน้ จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

4.หลกัฐานการเงนิ 

4.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก
ประจ า (บัญชสีว่นตัว) รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 3 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีี่
สมบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต า่กว่า 6 หลัก เพือ่
แสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อท่าน
เดนิทางกลับสูภู่มลิ าเนา และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) ซึง่
ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนั Statement ขา้งตน เป็นภาษาองักฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นัน้ 

4.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสมัพันธร์ะหวา่งตน
กับผูเ้ดนิทาง Sponsor Letter และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนคา่ใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดย
ใหบ้คุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน Sponsor  ด าเนนิการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกับขอจดหมายรับรองฐานะ
การเงนิจากธนาคาร Bank Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบชุือ่
ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญชSีponsorและระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน (เอกสารตอ้งเป็น



 

 

ฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้  (กรุณายืน่ขอจาก
ธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยไ์มส่มบูร ์Bookbank  หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชี

ไมค่รอบคลุมตามเงือ่นไขทีก่ าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจาก
ธนาคารเทา่น ัน้ (Bank Statement) 

กรุณาปรบัสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดล่าสุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วนั 
กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 5.เง ือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ กรณุากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูล
ความเป็นจรงิ เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ 
และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูลสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูล
ของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลา
ด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 

เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์และจัดสง่ให ้
เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ทันท ี(ภายใน 3-5) หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 

หากถกูปฎเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุก
ครัง้ 

 สถานทูตอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไป
สมัภาษณ์ตามทีส่ถานทูตนัดหมาย( โปรดแต่งกายสภุาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวย
ความสะดวกแกท่่าน ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงค์
ขอเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่านจัดสง่เอกสารดังกล่าวใหก้ับทางบรษัิท 
เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพื่อ
พจิารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของ
บรษัิทฯ 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบาย
รบัแปลเอกสาร 

 



 

 

  

 



 

 

 



 

 

 


