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วนัทีห่น ึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์

ประเทศสงิคโปร ์                                 (-/-/-) 

16.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบนิ Singapore Airlines โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

20.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ983  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

23.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืง

แมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ - เมอืงแมนเชสเตอร ์- วหิารแมนเชสเตอร ์- สนามฟุตบอล โอลด ์แทรฟฟอรด์ - เมอืงลิ

เวอรพ์ลู - สนามฟตุบอล แอนฟิลด ์- เดอะ ทร ีเกรซ - ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์                       (-/-/-)      

02.05 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ052 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

08.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) ตั ้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ จัดเป็นเมืองใหญ่และมี

ประชากรมากอันดับสองรองจากเมอืงลอนดอน แมนเชสเตอรต์ดิต่อกับทีร่าบเชชเชอรท์างทศิใต ้ตอิต่อกับเทอืกเขาเพนไนน์ทาง

ทิศเหนือและทิศตะวันออก เมืองนี้ขยายตัวและเจริญรุ่งเรืองจากการผลิตสิ่งทอในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลให ้

แมนเชสเตอรก์ลายเป็นเมอืงอุตสาหกรรมแหง่แรกของโลก 
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น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ วหิารแมนเชสเตอร ์(Manchester Cathedral) สรา้งขึน้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1215 โดยบารอน

โรเบริ์ต เกรสเล็ต เจา้ของคฤหาสน์แมนเชสเตอร์ สั่งใหส้รา้งขึน้มาขา้งกับทีพ่ักของเขา เพื่อใชเ้ป็นโบสถป์ระจ าเขตศาสนาของ

เมืองแมนเชสเตอร์ ก่อนทีจ่ะผ่านวันเวลาและไดรั้บความเสยีหายอย่างหนักจากระเบดิในสงครามโลกครัง้ที ่2 จนงานไมต้่างๆ ที่

งดงามของตัวอาคารแห่งนี้ถูกท าลายไปหมด และไดม้กีารบูรณะขึน้มาในช่วงหลังสงครามโลก จงึเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุคกลาง

ของประเทศอังกฤษทีง่ดงาม และมีการตกแต่งดว้ยงานไมแ้กะสลักแบบเมืองเหนือของประเทศอังกฤษ แต่ก็น่าเสยีดายเมือ่ในปี 

ค.ศ. 1996 ไดถ้กูลอบวางระเบดิจากผูก้อ่การรา้น ไออารเ์อ ท าใหต้อ้งมีการบูรณะใหม่อีกครัง้ แต่ปัจจุบันนัน้ก็กลับมาสวยงามดั่ง

เดมิและใชป้ระกอบพธิกีรรมทางศาสนารวมทัง้เป็นส่วนหนึ่งของ Church of England ที่หากมาถงึประเทศอังกฤษ ตอ้งมาเยี่ยม

เยอืนอกีดว้ย 

 น าทา่น เขา้ชม สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) ของสโมสร แมนยูฯ ทีจ่ัดว่าเป็นสโมสรฟตุบอล

ร ่ารวยทีส่ดุในโลก เป็นสนามทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ สามารถรองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจาก

สนามเวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทมีชาตอิังกฤษเพียงแห่งเดยีว และใหญ่เป็นอันดับที ่11 ของ

ยุโรปนอกจากนัน้ยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที ่ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว ที่รวบรวมประวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่เริม่ก่อตัง้

สโมสร และ ยังมสีิง่ของถว้ยรางวัลต่างๆ จัดแสดงโชวอ์ยู่ดว้ย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึภายในรา้นเมกะสโตร ์** 

รอบของการเขา้ชมภายในสนามฟุตบอล และ ส่วนของพพิธิภณัฑ ์อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บั

สถานการณ์เป็นส าคญั กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

โปรแกรมเป็นเขา้ชม สนามฟุตแอนฟิลด ์(สนามใด สนามหนึง่) เป็นการทดแทน ตามความเหมาะสม หรอื กรณีทีไ่ม่

สามารถเขา้ชมไดท้ ัง้ 2 สนาม ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เชน่ วนัทีม่กีารแขง่ขนั วนัทีม่กีารเตรยีมความพรอ้มกอ่นการแขง่ขนั 

หรอื เหตผุลใด เหตุผลหนึง่ก็ตาม ซึง่นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทั และ ไมส่ามารถทราบลว่งหนา้ได ้ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบั

ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้น ีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลเิวอรพ์ลู (Liverpool) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงถิน่ก าเนดิของวงดนตรสีีเ่ต่าทองหรือ

เดอะบทีเทลิ (The Beatles) ทีโ่ด่งดังและมีชือ่เสยีงกอ้งโลก ในทางประวัตศิาสตรข์องมณฑลเดมิลเิวอรพ์ูลเป็นส่วนหนึง่ของแลง

คาสเชอร ์ความรุ่งเรอืงของเมืองลเิวอรพ์ูล มาจากการเป็นเมอืงทา่ส าคัญในครสิตศ์ตวรรษที ่18 การตดิต่อคา้ขายกบัแครบิเบยีน , 

ไอรแ์ลนด ์และแผน่ดนิใหญยุ่โรป และความสะดวกในการตดิต่อคา้ขายกับการคา้ทาสขา้มมหาสมุทรแอตแลนตคิ (Atlantic Slave 

Trade) ยิง่ท าใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตมากยิง่ขึน้ ภายในตน้ครสิต์ศตวรรษที่ 19 กว่า 40% ของการคา้ขายในโลกตอ้งผ่านเมืองท่า 

อย่างเมอืงลเิวอรพ์ูลแหง่นี้ ท าใหเ้มอืงลเิวอรพ์ูลกลายเป็นเมอืงส าคัญทีส่ดุเมอืงหนึง่ของประเทศอังกฤษ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน

ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 2004 
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น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั สนามฟุตบอล แอนฟิลด ์(Anfield Stadium) สนามเหยา้ของทมีสโมสรลเิวอร์พูล ยอดทมี

แหง่ถิน่เมอรซ์ีไ่ซด ์เปิดใชง้านเมือ่ปี ค.ศ. 1884 โดยมจีอหน์ ออรเ์รลล ์เป็นเจา้ของ และผูบ้กุเบกิ ซึง่สังเวยีนดังกล่าวอยู่ตดิๆ กับ

สวนสาธารณะแสตนลี่ย์ พาร์ค และนัดประเดมิสนามนัดแรกคือ เป็นการพบกับระหว่างเอริล์สทาวน์ กับเอฟเวอร์ตัน เมื่อวันที ่28 

กันยายน 1884 และก็เป็น "ทอฟ่ีเมน" ถล่มไป 5-0 สนามแอนฟิลด์ เคยใหส้โมสรร่วมเมืองอย่างเอฟเวอร์ตันเช่าเพื่อใชใ้นการ

ฝึกซอ้ม และท าการแข่งขันจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1892 แต่เอฟเวอร์ตันก็ยา้ยออกไปใชส้นามของตัวเองโดยตัง้ชือ่กูดสิัน ปาร์ค 

เนื่องจากความขัดแยง้กนัในเรือ่งค่าเชา่ สง่ผลให ้จอหน์ โฮลดิง้ เจา้ของสนามแอนฟิลด์จงึตัดสนิใจสรา้งทมีใหม่ขึน้มาเพื่อเล่นที่

สนามแหง่นี้ ซึง่ก็คอืสโมสรลเิวอรพ์ูล ชว่งเวลานัน้แอนฟิลดส์ามารถรองรับแฟนบอลไดป้ระมาณ 60,000 คน และมคีวามจุ 55,000 

ทีน่ั่ง จนกระทั่งปี ค.ศ. 1990 เทเลอร์ รีพอร์ต รายงานเหตุการณ์การถล่มของอัฒจันทร์ทีส่นามฮลิสโ์บโร่ ท าใหพ้รเีมียร์ลีกจงึมี

ค าสั่งใหทุ้กสนามเปลี่ยนจากอัฒจันทรย์ืนเป็นแบบน่ังทัง้หมดในฤดูกาล 1993-94 ความจุจงึลดลงเหลือ 45,276 ทีน่ั่ง อสิระให ้

ท่านเลือกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึภายในรา้นเมกะสโตร์ ** ยงัไมร่วมค่าบตัรเขา้ชมภายในสนามฟุตบอล และ ส่วนของ

พพิธิภณัฑ ์ซึง่บรเิวณนี ้อาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้เนือ่งจาก เช่น วนัทีม่กีารแขง่ขนั วนัทีม่กีารเตรยีมความพรอ้มก่อน

การแขง่ขนั หรอื เหตผุลใด เหตผุลหนึง่ก็ตาม ซึง่นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทั และ ไมส่ามารถทราบลว่งหนา้ได ้คา่

บตัรเขา้ชม ท่านละ ประมาณ 20 ปอนด ์หรอื ค านวน เป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 800 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของ

บตัร และ จ าเป็นตอ้งตรวจสอบรอบทีว่า่งอกีคร ัง้ โดยท ัง้น ี ้คณะทวัรจ์ าเป็นตอ้งด าเนนิไปตามระบุท ัง้หมด **  

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ เดอะ ทร ีเกรซ (The Three Graces) อาคารเก่าแก่ 3 หลัง สัญลักษณ์ของเมืองลเิวอรพ์ูล 

ซา้ยมอืสดุ คอื ทีท่ าการของการทา่เรอืลเิวอรพ์ูล (Port of Liverpool Building) อาคารกลาง คอื อาคารของบรษัิทเดนิเรือคูนาร์ด 

(Cunard Building) ส่วนขวามือสุด คือ อาคารส านักงาน สรา้งดว้ยคอนกรีตแบบหลายชัน้อาคารแรกทีส่รา้งในประเทศอังกฤษ 

(Royal Liver Building)  

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์(Albert Dock) หรือ ท่าเรืออัลเบริต์ ด็อกซ ์(Albert Dock Port) เป็นชือ่ของย่านตกึอฐิ

แดงเก่าแก่สวยงาม อาคารเหล่านี้เป็นอาคารเก่าแก่ทีก่่อสรา้งดว้ยอฐิปูนแหง่แรกๆในประเทศอังกฤษ โดยเปิดใชง้านโดยเจา้ชาย

อัลเบริ์ต ในปี ค.ศ. 1846 เพื่อใชเ้ป็นท่าเรือและโกดังขนถ่ายสนิคา้ โดยหลังจากที่ปิดท าการจากการเป็นท่าเรือ ก็ไดรั้บการ

ปรับปรุงใหม่จนกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญในเมอืงลเิวอรพ์ูล  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Best Western Everglades Park Hotel, Liverpool หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงลเิวอรพ์ลู - หมูบ่า้นไบบูลรี ่- เมอืงกลอสเตอร ์- อาสนวหิารกลอสเตอร ์- เมอืงบรสิตอล - สะพานแขวนคลฟิฟ์ตนั - 

โบสถเ์ซนตแ์มร่ ี ่เรดคลฟิฟ์                             (B/-/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นไบบูลรี ่(Bibury Village) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นหมู่บา้นเล็กๆตัง้อยู่ในแควน้กลอส

เตอรเ์ชอร์ เขตคอทสโ์วลส ์จัดว่าเป็น หมูบ่า้นทีส่วยทีสุ่ด ในประเทศองักฤษ (The Most Beautiful Village in England) 

เป็นหมู่บา้นน่ารัก มลีักษณะบา้นทีเ่ป็นกระทอ่มเกา่แก ่เรยีกว่าเป็นแบบฉบบับา้นของประเทศอังกฤษโดยแท ้สรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่

17-18 และยังคงรักษาสภาพใหค้งอยู่จากอดีตไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมีแม่น ้าสายเล็กๆชือ่ว่า แม่น ้าโคน (Coln River) ซึง่มีน ้าใสไหล

ผา่นหมู่บา้น โดยบา้นแต่ละหลังจะตกแต่งหนา้บา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบอังกฤษตามฤดูกาล แต่ทีม่ชีือ่เสยีงและสวยงามมากทีสุ่ด

คอื ดอกกุหลาบอังกฤษ อันเป็นทีม่าของ “กุหลาบองักฤษ” ** การเบ่งบานของดอกกุหลาบองักฤษใหช้มความสวยงาม 

ขึน้อยู่กบัปัจจยัทางสภาพภูมอิากาศเป็นส าคญั โดยโปรแกรมอาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม กรณีคณะไม่

สามารถชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่ส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นได้

ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้น ีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ 

เป็นส าคญั ** 

** อสิระอาหารกลางวนั เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกลอสเตอร ์(Gloucester) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท)ี เป็นเมอืงทีม่ฐีานะเป็นนครและ

เมอืงหลวงของมณฑลกลอสเตอรเ์ชอร ์(Gloucestershire) ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ ตัง้อยู่ทางตดิ

กับชายแดนของประเทศเวลส ์และตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าเซเวริ์น เมืองกลอสเตอร์ก่อตัง้เมื่อปี ค.ศ. 48 โดยจักรวรรดโิรมัน ในชื่อ 

“Glevum” และไดรั้บพระบรมราชานุญาต ใหเ้ป็นเมืองครัง้แรกในปี ค.ศ. 1155 โดยสมเด็จพระเจา้เฮนรทีี่ 2 ทางดา้นเศรษฐกจิ

กลอสเตอรเ์ป็นเมอืงอุตสาหกรรมการบรกิาร และมีความส าคัญทางดา้นการเงนิและทางดา้นธรุกจิโดยเป็นทีต่ัง้ของธนาคารเชลท์

แนม รวมไปถงึเป็นเมอืงทีม่บีทบาทส าคัญทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมการบนิอกีดว้ย 

น าท่าน เขา้ชม อาสนวหิารกลอสเตอร ์(Gloucester Cathedral) เพื่อตามรอยนวนิยายชือ่ดังระดับโลก แฮรร์ ี ่พอตเตอร ์

(Harry Potter) ภายในวหิารแห่งนี้ถูกเลือกใหเ้ป็นฉากส าคัญในภาพยนตร์ ภาค 1 , 2 และ 6 โดยจุดทีใ่ชถ้่ายท าคือบรเิวณ

ทางเดนิภายในรอบของวิหาร ในภาค 1 มีฉากระเบียงทางเดินไปหอคอยของศาสตราจารย์กรฟิฟินดอร์ โดยสุดทางมีประตูที่

ทมีงานเอารูปสภุาพสตรอีว้นมาจัดฉากไว,้ ฉากทีแ่ฮรร์ีฯ่กบัรอนฯรูว้่าเฮอรไ์มโอนี่ฯก าลังตกอยู่ในอันตราย, ฉากโทรลลก์ าลังไปหอ้ง

อาบน ้าหญงิ, ฉากแฮรร์ีฯ่กบัรอนฯหลบมุมอยู่บรเิวณหอ้งน ้าโบราณ (The Lavatorium) และในภาค 6 มฉีากทีศ่าสตราจารยม์ักกอน

นากลั แจง้พวกนักเรยีนในโรงเรยีนฮอกวอตสใ์หเ้ดนิไปหาหอ้งเรยีนของตนเอง และ ฉากทีแ่ฮรร์ีฯ่แอบไดย้นิว่าศาสตราจารยส์เนปฯ
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ท าปฏญิาณไม่คนืค า ขณะหลบมุมอยู่บรเิวณหอ้งน ้าโบราณ (The Lavatorium) ** อาสนวหิารกลอสเตอร ์อาจไมส่ามารถเขา้

ชมได ้เชน่ วนัทีม่กีารเตรยีมจดัพธิกีรรมตา่งๆทางศาสนา วนัทีม่พีธิกีรรมตา่งๆทางศาสนา หรอื เหตผุลใด เหตผุลหนึง่ก็

ตาม ซึง่นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทั และ ไมส่ามารถทราบลว่งหนา้ได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ย

แลว้ท ัง้หมด ท ัง้น ีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบรสิตอล (Bristol) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ตัง้อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ

อังกฤษเป็นเมอืงทีป่ระชากรมากทีส่ดุเป็นอันดับ 6 ของประเทศอังกฤษและอันดับ 8 ของสหราชอาณาจักร โดยเมอืงบรสิตอล เป็น

หนึ่งในเมืองหลักของประเทศอังกฤษตะวันตกเฉียงใต ้เป็นเมืองทีม่ีสสีันผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและศลิปะ มีศลิปินชือ่ดัง

หลายต่อหลายคน มกีารจัดงานเทศกาลต่างๆ เต็มไปดว้ยสสีนัและความรืน่เรงิดว้ยภาพยนตร ์ดนตร ีการเตน้ เทศกาลบอลลูนลอย

ฟ้า และสวนสตัวป่์าทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึสภาพแวดลอ้มทางวัฒนธรรมทีรุ่่งเรอืง 

น าท่าน ผา่นชม สะพานแขวนคลฟิฟ์ตนั (The Clifton Suspension Bridge) สรา้งดว้ยหนิอ่อนซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมือ

งบรสิตอล ซึง่สะพานแขวนแหง่นี้นอกจากจะใชข้า้มแม่น ้าเอวอนแลว้ยังเป็นสถานทีท่ ากจิกรรมทางวัฒนธรรมของเมอืงบรสิตอล  

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถเ์ซนตแ์มร่ ี ่เรดคลฟิฟ์ (St. Mary Redcliffe Church) โบสถส์ไตล์บาร็อคทีส่วยทีสุ่ด

แห่งหนึ่งในเมอืงบรสิตอล ใชเ้วลาสรา้งนานร่วม 300 ปี ตัง้แต่ชว่งศตวรรษที ่12 ไดรั้บการบูรณะในศตวรรษที ่15 มียอดหอคอย

แหลมสูงถงึ 90 เมตร เมือ่ควนีอลซิาเบธไปเยี่ยม เมืองบรสิตอล ในปี ค.ศ. 1574 ควนีอลซิาเบธ ที ่1 กล่าวว่า "ทีน่ี่ เป็นโบสถท์ี่

สวยทีส่ดุในประเทศอังกฤษ"  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Best Western The Gables Hotel, Bristol หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงบรสิตอล - เมอืงบาธ - มหาวหิารบาธ - โรงอาบน า้โรมนัโบราณ - เมอืงซาลสิบวัร ี ่- อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮนจ ์- 

เมอืงลอนดอน                    (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเมืองทีม่ีฐานะนครในมณฑลซอมเมอรเ์ซ็ทในภาค

การปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ เมืองบาธไดรั้บพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชนิีนาถเอลิ

ซาเบธที ่1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็นเทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตัวเมอืงบาธตัง้อยู่เนนิหลายลูกในหุบเขาของแม่น ้าเอ

วอนในบรเิวณทีม่นี ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของโรมัน ผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมันโบราณ (Roman Baths) และวัดโดยตัง้ชือ่

เมืองว่า “Aquae Sulis” เมืองบาธเป็นสถานทีท่ีส่มเด็จพระเจา้เอ็ดการ์ดผูรั้กสงบท าพธิรีาชาภเิษกเป็นพระมหากษัตรยิ์อังกฤษที่
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มหาวหิารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมัยจอรเ์จีย เมืองบาธกลายเป็นเมืองน ้าแร่ทีไ่ดรั้บความนิยมกันมาก ซึง่ท าใหเ้มืองบาธ

ขยายตัวมากขึน้และมีสถาปัตยกรรมจอรเ์จียทีเ่ด่นๆ จากสมัยนัน้ทีส่รา้งจากหนิบาธทีเ่ป็นหนิสเีหลอืงนวลสวยงามเป็นเอกลักษณ์ 

ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1987 

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และ บรเิวณดา้นหนา้ของ โรงอาบน า้โรมนัโบราณ (Roman 

Baths) ถอืเป็นโรงอาบน ้าโรมันขนาดใหญใ่นสมัยโบราณทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างดี ซึง่โรงอาบน ้าของทีน่ี่อยู่ต ่ากว่า

ระดับพื้นถนนในปัจจุบัน ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนดว้ยกัน ตัง้แต่โซน Sacred Spring, Roman Temple, Roman 

Bath House และ Museum ซึง่แหล่งน ้าแร่แหง่นี้ถกูคน้พบตัง้แต่สมัยชาวโรมันบกุเขา้มายดึเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์

ทางธรรมชาตขิองทางตะวันตกอีกดว้ย ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมส าหรบัเด็ก ท่านละ ประมาณ 14 ปอนด ์หรอื ค านวณ

เป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 560 บาท / ผูใ้หญ่ ท่านละ ประมาณ 15 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ท่านละ 

ประมาณ 600 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแต่

ละวนัได ้** 

** อสิระอาหารกลางวนั เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาลสิบวัร ี ่(Salisbury) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) ประเทศอังกฤษ เป็นทีต่ัง้ของ

อนุสาวรยีอ์ันลกึลับ เสาหนิสโตนเฮน้จ ์ 

น าท่าน เขา้ชม ในร ัว้อาณาเขตทีต่ ัง้ของ อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) ไดร้บัการคดัเลอืกจากองคก์ร 

New 7 Wonders ใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคก่อนประวตัศิาสตร ์มอีายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาด

ใหญ่ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ในบรเิวณตอนใตข้องเกาะอังกฤษ ซึง่ไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสรา้งอย่างชัดเจน ตัว

อนุสรณ์สถานประกอบดว้ยแท่งหนิขนาดยักษ์ 112 กอ้น ตัง้เรยีงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แทง่หนิบางอันตัง้ขึน้ บางอันวางนอน

ลง และบางอันก็ถกูวางซอ้นอยู่ขา้งบน นักโบราณคดเีชือ่ว่ากลุ่มกองหนินี้ถกูสรา้งขึน้จากทีไ่หนสกัแหง่เมือ่ประมาณ 3000 - 2000 

ปีก่อนครสิตกาล กล่าวคือ การหาอายุจากคารบ์อนกัมมันตรังสเีมื่อ พ.ศ. 2551 เผยใหเ้ห็นว่าหนิกอ้นแรกถูกวางตัง้เมื่อประมาณ 

2400 - 2200 ปีก่อนครสิตกาล ในขณะทีท่ฤษฎีอื่นๆ ระบุว่ากลุ่มหนิที่ถกูวางตัง้มาตัง้แต่ก่อนหนา้นัน้ถงึ 3000 ปีก่อนครสิตกาล

นักวทิยาศาสตรแ์ละนักประวัตศิาสตร์ต่างสงสัยว่า คนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหนิทีม่ีน ้าหนักกว่า 30 ตัน ขึน้ไปวางเรยีงกนัได ้
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อย่างไร ทัง้ๆทีป่ราศจากเครือ่งทุ่นแรงอย่างที่เราใชอ้ยู่ในปัจจุบัน และบรเิวณทีร่าบดังกล่าวไม่มีกอ้นหนิขนาดมหมึานี้ ดังนัน้จงึ

สนันิษฐานว่าผูส้รา้งตอ้งท าการชักลากแทง่หนิยักษ์ทัง้หมดมาจากทีอ่ื่น ซึง่คาดว่าน่าจะมาจาก "ทุ่งมารล์โบโร" ทีอ่ยู่ไกลออกไป

ประมาณ 40 กโิลเมตร ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1986 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศอังกฤษ ที่

เป็นศูนย์กลางส าคัญทางธุรกจิ การเมือง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตร์ของโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมือง การสือ่สาร การ

บนัเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นทีย่อมรับว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก และยังเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีใ่หญแ่ละส าคัญของยุโรปอกีดว้ย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis London Wembley Hotel, London หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ เมอืงลอนดอน - อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั                                (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้)  

หวัหนา้ทวัรแ์นะน าวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ท ัง้น ีท้่านควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางล่วงหนา้ก่อนถงึวนั

เดนิทาง เพือ่ประโยชนส์ูงสุดของทา่น 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

- ทดลองใชร้ะบบขนส่งสาธารณะของชาวเมอืงลอนดอน โดยรถไฟใตด้นิ หรอืทูป (Tube) เทีย่วชมเมอืง และวถิชีวีติของ

ชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** คา่บตัรโดยสาร เร ิม่ตน้ ประมาณ 10 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 400 

บาท (ชนดิ One Day Pass) ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** 

- ทดลองน ัง่รถเมล ์2 ช ัน้ หรอืลอนดอนแท็กซี ่เพื่อเทีย่วชมเมืองและวถิชีวีติของชาวลอนดอนเนอร ์(Londoner) ** คา่บตัร

โดยสาร เร ิม่ตน้ ประมาณ 14 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 560 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของแพ็คเกจ ** 

- พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(Windsor Palace) พระราชวังซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นบา้นของครอบครัวกษัตรยิแ์ละพระราชนิีแหง่อังกฤษมา

นานกว่า 1,000 ปี โดยพระราชวังเกา่แกข่นาด 5 ไร่แหง่นี้ ปัจจุบนัยังถกูใชเ้ป็นทีพ่ านักของสมเด็จพระราชนิีอลซิาเบธที ่2 ซึง่มักจะ

ใชเ้วลาสว่นใหญใ่นช่วงวันหยุดสดุสปัดาหอ์ยู่เสมอ ทัง้นี้ผูม้าเยือนควรเผือ่เวลาในการเขา้ชมอย่างนอ้ยประมาณ 2-3 ชัว่โมง เพราะ

ทีน่ี่ลว้นเต็มไปดว้ยสิง่ทีน่่าตื่นตาตื่นใจ ทัง้ State Apartments ทีถู่กตกแต่งอย่างสวยงามดว้ยผลงานศลิปะอันทรงคุณค่า ซึง่เป็น

ของสะสมของเหล่าราชวงศ ์รวมถงึความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธคิในโบสถ ์St. George ซึง่เป็นทีฝั่งพระศพของกษัตรยิ์

แห่งประเทศอังกฤษหลายพระองค์ และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บา้นตุ๊กตาแสนสวยและมชีือ่เสยีงที่สุด

โลกที่สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1920 โดยช่างฝีมือชัน้น าในสมัยนัน้ เป็นตน้ ** คา่บตัรเขา้ชมส าหรบัเด็ก ท่านละ ประมาณ 13 

ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 520 บาท / ผูใ้หญ ่ทา่นละ ประมาณ 22 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิ

ไทย ทา่นละ ประมาณ 880 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผู ้

เขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- ข ึน้ชมความสวยงามของเมอืงลอนดอน บน ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรอืทีรู่จั้กในชือ่ของ มลิเล

เนยีม วลี (Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียุโรป มคีวามสงู 135 เมตร ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ 

ประมาณ 30 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 1,200 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้ง

จองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- โรงถ่ายภาพยนตร์ แฮร์ร ี่ พอตเตอร์ (Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry Potter) 

สถานที่ท่องเที่ยวซึง่สาวกเหล่าพ่อมดแม่มดนอ้ยไม่ควรพลาด ดว้ย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากที่โดดเด่นจาก

ภาพยนตร์ รวมถงึของประกอบฉาก กระทั่งเสือ้ผา้และเครื่องแต่งกาย เพื่อใหแ้ฟนๆ แฮร์รี่ พอตเตอร์ไดเ้ขา้มาสัมผัสกับความ
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มหัศจรรย์ และเก็บภาพความประทับใจลงในบันทกึความทรงจ าไปตลอดกาล ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 85 ปอนด ์

หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 3,400 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้ 

เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- พระราชวงัเคนซิงตนั (Kensington Palace) แรกเริ่มที่เดียววังเคนซิงตันเป็นเพียงวิลล่าขนาดเล็กที่ถูกเรียกว่า 

“Nottingham House” สรา้งส าหรับเป็นบา้นของดยุคแหง่นอตตงิแฮม เคยเป็นทีป่ระทบัของพระเจา้วลิเลยีมที ่3 และพระนางเมรีที ่

2 (ค.ศ. 1689-1702) มากอ่น จนกระทัง้ครสิต์ศตวรรษที ่17 พระราชวังเคนซงิตันไดถ้กูปรับปรุงเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นทีป่ระทบัของ

ราชวงศ์อังกฤษ โดยมีสมาชกิคนส าคัญของราชวงศอ์ังกฤษหลายพระองคเ์คยประทับ ณ พระราชวังแห่งนี้ อาท ิสมเด็จพระราชนิี

วกิตอเรยีไดเ้ตบิโตและใชเ้วลาในชว่งวัยเด็กทีน่ี่ กอ่นทีจ่ะยา้ยไปประทบัทีพ่ระราชวังบคักงิแฮมในปี ค.ศ. 1837 เจา้หญงิมารก์าเร็ต

และเจา้หญงิไดอาน่าก็เคยประทบัทีพ่ระราชวังแหง่นี้เชน่กนั ปัจจุบันพระราชวังเคนซงิตันเป็นทีป่ระทบัอย่างเป็นทางการของดยุค

และดัชเชสแหง่เคมบรดิจ ์ซึง่ก็คือเจา้ชายวลิเลีย่มและเจา้หญงิเคทนัน้เอง ทัง้ยังเป็นบา้นของพระโอรส พระธดิาองคน์อ้ยของทัง้คู่

อกีดว้ย ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 16 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 640 บาท ขึน้อยูก่บั

ประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- หอคอยแหง่เมอืงลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานทีเ่ก็บสมบัต ิสถานทีส่ ารวจทางประวัตศิาสตร ์

ทัง้หมดรวมอยู่ในสถานทีเ่ดยีวกนัซึง่ก็คอืหอคอยแหง่เมอืงลอนดอนนี่เอง ภายในมอีาคารส าคัญๆ มากมายทีล่ว้นแต่มปีระวัตศิาสตร์

ทีค่่อนขา้งโหดเหีย้ม จงึไม่แปลกเท่าไรทีส่ถานทีแ่ห่งนี้จะไดรั้บการกล่าวขานว่า “ผดีุ” ทีสุ่ดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ White Tower 

หรือหอคอยสขีาว ทีส่รา้งขึน้ในปี 1078 ในรัชสมัยของวลิเลี่ยมผูพ้ชิติ นอกจากนี้ไม่ควรพลาดทีจ่ะเขา้ชมพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรักษา

ของมคี่าของราชวงศเ์อาไว ้ไม่ว่าจะเป็นมงกฎุเพชร ชดุอัศวนิสมัยโบราณ ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 22 ปอนด ์หรอื 

ค านวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 880 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้ เพราะ

อาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- ชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ช ัน้น าที ่ถนนออกซฟ์อรด์ (Oxford Street) ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ใหญม่ากมายอยา่ง Mark & 

Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ  ย่าน ไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่ งเป็ นที่ต ั้งของ 

หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัอยา่ง หา้งฮารว์ยี ์นโิคล (Harvey Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่่านสามารถเลอืก

ซือ้สนิคา้แฟชัน่ช ัน้น าจากท ัว่ทุกมมุโลก รวมท ัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ีน่ยิมกนัท ัว่โลก 

 ** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis London Wembley Hotel, London หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงลอนดอน - จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์- จตัุรสัรฐัสภา - พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์- หอนาฬกิาบิก๊เบน - ชงิชา้สวรรค์

ลอนดอน อาย - ยา่นนลีส ์ยารด์ - พระราชวงับคักิง้แฮม - สะพานมลิเลนเนยีม - โรงละครโกลบ - หอศลิป์แบงคไ์ซด ์- 

โรงเรยีนแหง่เมอืงลอนดอน - มหาวหิารเซนตพ์อล - ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศ

องักฤษ - ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์              (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารราชการส าคัญของเมือง

ลอนดอน น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ จตัุรสัรฐัสภา  (Parliament Square) และ พระราชวงัเวสท์ม ินส์เตอร ์

(Westminster Palace) หรอื ตกึรัฐสภาเวสต์มนิสเตอร ์(Houses of Parliament) เป็นสถานทีท่ีส่ภาสองสภาของรัฐสภาแหง่ส

หราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน) ใชป้ระชุม พระราชวังตัง้อยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น ้าเทมสใ์นนครเวสต์มนิสเตอร์

ของเมอืงลอนดอนบะระหไ์ม่ไกลจากพระราชวังไวทฮ์อลล์ พระราชวังเวสต์มนิสเตอร ์สรา้งในปี ค.ศ. 1016 มหีอ้งทัง้หมดดว้ยกัน

ประมาณ 1,100 หอ้ง, 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมทัง้หมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งก่อสรา้งส่วนใหญ่สรา้งใน

ครสิตศ์ตวรรษที ่19 แต่ก็ยังมสีว่นก่อสรา้งเดมิเหลืออยู่บา้งเล็กนอ้ยรวมทัง้ทอ้งพระโรงทีใ่นปัจจุบันใชใ้นงานส าคัญๆ เช่น การตัง้

ศพของบคุคลส าคัญกอ่นทีจ่ะน าไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบรหิารพระราชวังแต่เดมิเป็นหนา้ทีข่องผูแ้ทนพระองค ์

Lord Great Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปลีย่นมอืไปเป็นของรัฐสภานอกจากหอ้งพธิบีางหอ้งทีย่ังคงอยู่ภายใตก้ารบรหิาร

ของผูแ้ทนพระองค ์หลังจากเกดิเพลงิใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตกึรัฐสภาปัจจุบันก็ไดรั้บการสรา้งใหม่โดยใชเ้วลาสรา้ง 30 ปี โดยมี

เซอร ์ชารล์ส ์บารร์ยี ์(Charles Barry) และผูช้ว่ยออกสัตัส พวิจนิเป็นสถาปนกิ การออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสตม์นิสเตอรแ์ละชา

เปลเซนตส์ตเีฟน (St Stephen's Chapel) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก 

เม ือ่ปี ค.ศ. 1987 และยังเป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จั้กกนัดีในนาม หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อัน

เป็นสญัลักษณ์ของประเทศอังกฤษ ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุหนึง่ชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญท่ีส่ดุในโลก และ 

ฝ่ังตรงขา้มเป็นที่ตัง้ของ ชิงชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรือที่รูจั้กในชื่อของ มิลเลเนียม วีล (Millennium 

Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ีสู่งทีสุ่ดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความนิยมอย่าง

มาก มผีูม้าเยอืนมากกว่า 3 ลา้นคนต่อปี โดยมแีม่น ้าเทมสก์ัน้อยู่ 

น าท่านเดินทางสู่ ย่านนลีส ์ยารด์ (Neal’s Yard) คือย่านที่น่าสนใจ ถือไดว้่าเป็น อญัมณีที่ซุกซ่อนอยู่ใจกลางเมอืง

ลอนดอน (A gem hidden in the heart of London) พืน้ทีท่ีร่ายลอ้มดว้ยอาคารหลากสสีนัแห่งนี้ สรา้งขึน้เพือ่เป็นสถานที่

อันน่าจดจ าของเมืองลอนดอน โดยตัง้ชือ่เพื่อเป็นเกยีรตใิหก้ับ Thomas Neale สถาปนกิผูพ้ัฒนาพืน้นี้นี้เมือ่ศตวรรษที ่17 ภายใต ้

พืน้ทีรู่ปทรงสามเหลีย่มแห่งนี้ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่เพือ่สขุภาพมากมาย อาท ิรา้น Neal’s Yard Salad Bar ซึง่

เป็นทีน่ยิมส าหรับทา่นทีรั่กสขุภาพ 
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น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) เดมิชือ่ คฤหาสน์บกักิง้แฮม (Buckingham 

House) เป็นพระราชวังทีเ่ป็นทีป่ระทับเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษ เป็นสถานที ่ทีใ่ชส้ าหรับการเลีย้งรับรองของรัฐและยังเป็น

สิง่ดึงดูดนักท่องเที่ยวส าคัญที่หนึ่งของเมืองลอนดอน เป็นที่รวมพลังใจทัง้ในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ 

สิง่ก่อสรา้งเดมิเป็นคฤหาสน์ทีส่รา้งส าหรับจอหน์ เชฟฟิลด ์ยุคแห่งบกักิง้แฮมในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระ

เจา้จอรจ์ที ่3 ทรงซือ้เพือ่ใชเ้ป็นพระราชฐานสว่นพระองค ์ทีรู่จั้กกนัในชือ่ “วังพระราชนิี” (The Queen's House) ระยะ 75 ปีต่อมา

เป็นเวลาทีม่ีการขยายต่อเตมิพระราชวังโดยสถาปนิกจอหน์ แนช (John Nash) และ เอ็ดเวริ์ด บลอร์ (Edward Blore) เป็นสามปี

กรอบลานกลาง พระราชวังบกักิง้แฮมกลายมาเป็นพระราชฐานทีป่ระทบัอย่างเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษเมือ่สมเด็จพระราชนิี

นาถวกิตอเรยีขึน้ครองราชยเ์มือ่ปี ค.ศ. 1837 การต่อเตมิครัง้ใหญ่ครัง้สุดทา้ย ไดเ้ริม่ด าเนินขึน้ช่วงปลายครสิต์ศตวรรษที ่19 และ 

ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ซึง่รวมทัง้ดา้นหนา้ทีเ่ห็นอยู่ในปัจจุบนั  

น าทา่นเดนิทางสู่ สะพานมลิเลนเนยีม (Millennium Bridge) หรอืเป็นรูจ้ักในสะพานทางเทา้มลิเลนเนียมแหง่เมืองลอนดอน 

คือ สะพานแขวนโครงสรา้งเหล็กส าหรับคนเดินที่สรา้งขา้มแม่น ้าเทมส ์เชื่อมต่อเขตแบงค์ไซด์ (Bankside) กับเขตตัวเมือง

ลอนดอน ตัง้อยู่ระหว่างสะพานเซาทว์ารค์ (Southwark Bridge) และสะพานรถไฟแบล็คเฟรยีร ์(Blackfriars) สะพานมลิเลนเนียม 

ถกูสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1998 และเปิดใชง้านเมือ่วันที ่10 มถินุายน ค.ศ. 2000 บรเิวณตอนใตข้องสะพาน ผา่นชม โรงละครโกลบ 

(Globe Theater) และ หอศลิป์แบงคไ์ซด ์(Bankside) ตอนเหนือของสะพาน ผ่านชม โรงเรยีนแห่งเมอืงลอนดอน 

(School of London) และ ผ่านชม ดา้นล่างของสะพาน คือ มหาวหิารเซนตพ์อล (St. Paul's Cathedral) เป็นอาสน

วหิารของครสิตจักรแหง่ประเทศอังกฤษ และเป็นโบสถป์ระจ าต าแหน่งบชิอปแหง่เมอืงลอนดอน สรา้งขึน้เพือ่อุทศิแกนั่กบญุเปาโล

อัครทตู ตัง้อยู่ในเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาสนวหิารทีเ่ห็นในปัจจุบันสรา้งเมื่อครสิตศ์ตวรรษที ่17 และเชือ่กนัว่าเป็นอาสน

วหิารที ่5 ตัง้แต่สรา้งอาสนวหิารกนัมา ณ ทีต่ัง้นี้ แต่อาจจะสงูกว่านัน้ถา้นับการบรูณะเขา้ไปดว้ย แนวเชือ่มของสะพานมลิเลนเนียม

สามารถเห็นทวิทศัน์ดา้นหนา้ของมหาวหิารเซนตพ์อลจากมุมไกลไดอ้ย่างชดัเจนสวยงาม 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคืน

ภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร        

20.35 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ319 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ชัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 
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วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย                                              (-/-/-) 

17.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์

18.35 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore Airlines 

เทีย่วบนิที ่SQ978 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

20.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเด ีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

04 - 10 กุมภาพนัธ ์2563 
(08 ก.พ. วนัมาฆบูชา / 10 ก.พ. วนัหยุดชดเชย) 

04FEB SQ983 BKK-SIN 20.00-23.30 

05FEB SQ052 SIN-MAN 02.05-08.30 

09FEB SQ319 LHR-SIN 20.35-17.30+1 

10FEB SQ978 SIN-BKK 18.35-20.00 

46,999 46,999 46,999 8,999 33,999 

17 - 23 มนีาคม 2563 

17MAR SQ983 BKK-SIN 20.00-23.30 

18MAR SQ052 SIN-MAN 02.05-08.30 

22MAR SQ319 LHR-SIN 20.35-17.30+1 

23MAR SQ978 SIN-BKK 18.35-20.00 

45,999 45,999 45,999 8,999 32,999 

10 - 16 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วนัสงกรานต)์ 

10APR SQ983 BKK-SIN 20.10-23.30 

11APR SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 

15APR SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 

16APR SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00 

56,999 56,999 56,999 11,999 43,999 

11 - 17 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วนัสงกรานต)์ 

11APR SQ983 BKK-SIN 20.10-23.30 

12APR SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 

16APR SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 

17APR SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00 

55,999 55,999 55,999 11,999 42,999 

01 - 07 พฤษภาคม 2563 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน / 04 พ.ค. วนัฉตัรมงคล / 06 

พ.ค. วนัวสิาขบูชา) 

01MAY SQ983 BKK-SIN 20.10-23.30 

02MAY SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 

06MAY SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 

07MAY SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00 

52,999 52,999 52,999 11,999 39,999 

05 - 11 พฤษภาคม 2563 
(06 พ.ค. วนัวสิาขบูชา) 

05MAY SQ983 BKK-SIN 20.10-23.30 

06MAY SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 

10MAY SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 

11MAY SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00 

49,999 49,999 49,999 8,999 36,999 

30 พ.ค. - 05 ม.ิย. 2563 
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระราขนิ)ี  

30MAY SQ983 BKK-SIN 20.10-23.30 

31MAY SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 

04JUN SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 

05JUN SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00 

49,999 49,999 49,999 8,999 36,999 

09 - 15 มถิุนายน 2563 

09JUN SQ983 BKK-SIN 20.10-23.30 

10JUN SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 

14JUN SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 

15JUN SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00 

47,999 47,999 47,999 8,999 34,999 

23 - 29 มถิุนายน 2563 

23JUN SQ983 BKK-SIN 20.10-23.30 

24JUN SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 

28JUN SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 

29JUN SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00 

47,999 47,999 47,999 8,999 34,999 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 6,000 บาท 

ส าหรบัการย ืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 20-25 วนัท าการ (บาง

กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธ

ผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่น

วนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัย ืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทั

ด าเนนิการขอวซีา่ให ้รวมไปถงึ กรณีทีท่า่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพือ่ด าเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย 

ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดทุ้กกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่ม ือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี
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ขอ้จ ากดัเร ือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์

ทางบรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเง ือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทาง

ทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการเทา่น ัน้ ** 

 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจาก

จุดทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เชน่ รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบุคคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการ

เดนิทาง เพือ่ประโยชนส์ูงสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอาย ุและ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย 

เพือ่คอยดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมีหอ้งพัก 3 ทา่น Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพ่ักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่านชม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 65 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทยประมาณ 2,600 บาท (THB) รวมไป

ถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารย ืน่วซี่าท่องเทีย่ว ประเทศองักฤษ ท่านละ ประมาณ 6,000 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (ช าระพรอ้มมดัเงนิจ า) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่ว กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท และ คา่ธรรมเนยีม

และคา่บรกิารย ืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศองักฤษ ทา่นละ 6,000 บาท รวมเป็น ทา่นละ 26,000 บาท (กรณีมวีซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ช าระ

เฉพาะเงนิมดัจ า 20,000 บาท) ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดย

ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดมิ ท่าน

จ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 
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2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทัวร์สว่นทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต์ไม่ช าระ

เงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ กอ่น

วันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง

มาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่่าวนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท่านละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายตามจรงิมากกวา่ก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต์ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวซี่า แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคืนได ้

(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว  (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากกว่าก าหนด หรือหอ้งพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 
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ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ ืน่รบัค ารอ้งขอวซีา่ เพ ือ่สแกนลายนิว้มอืทุกทา่น  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร์-อาทติย์ ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

จ านวนของผูส้มัครในแต่ละชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทตูหรือ

ศูนยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อกจิธรุะสว่นตัว

ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทตู) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ทา่นสะดวกจะยืน่วซี่ามาก่อน แผนกวีซา่จะประสานงานใหอ้ีกครัง้ หากมคีวิยื่นว่างชว่งทีท่า่นสะดวก แผนกวีซา่จะด าเนินการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะช่วย

อ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่เป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีาร

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนนิการ

จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรอื อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นก าหนด แต่วีซา่ยังไม่

ด าเนนิการ หรอื วีซา่ยังไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เนื่องจากทา่นด าเนินการยืน่วซี่าหลังคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการ

ยืน่ก่อนคณะ แต่คณะทีท่า่นเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิร์มออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่าน

จ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีส่ดุคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย

ค่าเสยีหายใหก้บัทา่นไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวีซา่แบบปกตทิัว่ไปคอื 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัจ านวนผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดูกาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยืมหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อ

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวีซ่า 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีีซา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทียั่งไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยังมวีันคงเหลือในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงค์ที่วซี่าเชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี้ 

สามารถใชไ้ด ้หากวีซา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีีซา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซี่าชนิดท่องเทีย่วเทา่นัน้ โดยจะตอ้ง

อยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนัทีม่อีายุคงเหลืออย่างนอ้ง 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซี่าชนิดทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดทีอ่นุมัติในหนา้วีซ่า ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอร์สายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซี่า 

สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมือในสว่นนี้เพือ่ใหก้ารยื่นค ารอ้งใน

ครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ีซ่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กีว่ัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ 

เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู่ 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื 

อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู,่ ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง, ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัย ืน่ค ารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 
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(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้่ายในส่วนนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้่านได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั

ยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยด์แลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรียมหลักฐานการ

จอง ตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่า่นพ านักกอ่น หรอื ต่อจากคณะ ประกนัการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทีท่า่นเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวีซ่าใหค้รบตามเงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่

ขอวีซา่แบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิส่วนนี้ หรอื สว่นใดส่วนหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึ

กรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป

ตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครื่องบนิทุก

กรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงื่อนไขเกีย่วกบัการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกต่างกนั ขอใหท้า่นท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแต่ละสาย

การบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารทา่นอยู่ 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีัตถปุระสงค์เพือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์เช็คอนิ 

ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทวัร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ีซ่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วีซา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกนัภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของ

บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วีซา่ไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะสว่นที่

บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 
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12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทวัรไ์ม่รวมบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึง่) ทา่นจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของทา่นถงึชา้กว่าคณะ และ ยืนยันเดนิทาง 

ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมือง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หาก

ทา่นไม่ไดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทวัร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเทา่นัน้  

15. ด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่อนุญาตใหบ้คุคลทีม่คีดคีวาม ค าสัง่ศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทกุกรณี รวมไปถงึกรณีทีเ่คยรับรอง หรอื ค ้าประกัน 

หากทา่นไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทีก่ระทรวงการต่างประเทศ หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ 

วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ไดท้กุกรณี 

16. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีต่ัง้ครรภ์ จ าเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพือ่ตรวจสอบอายุครรภท์ีแ่น่นอน กับ วันทีเ่ดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ท่านจ าเป็น

จะตอ้งเตรียมหนังสอืรับรองจากแพทยย์ืนยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายุครรภท์ีช่ดัเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ ่หาก

อายุครรภเ์กนิ 28 สปัดาห ์จะไม่สามารถเดนิทางโดยเครือ่งบนิไดท้กุกรณี หากทา่นตัง้ครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจ

พบ สายการบนิมสีทิธิป์ฏเิสธไม่ใหท้า่นเดนิทาง  
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากบั

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ัง้ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มีอายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีัว

จดหมาย ตราประทบั (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิต่ออย่างชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ทีดุ่ลยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งย ืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเง ือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 
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** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 
สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่ : ศนูยย์ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศองักฤษ อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทบัตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชัว่โมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 

ซอย สขุุมวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางดา้น 

ขวามอื สงัเกตไดง่้าย จุดนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปัจจบุัน .............................................................................................................. 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น)...................................................................................... 

3. ทีอ่ยูปั่จจบุัน (ตดิตอ่ไดส้ะดวก) ................................................................................................... 

.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์........................... 

อาศัยในทีอ่ยูน่ี้มาเป็นเวลา (ระบชุว่งเวลาเป็นเดอืน/ปี ดไูดจ้ากทะเบยีนบา้น) .........................................  

4. สถานะการเป็นเจา้ของบา้น 

         เจา้ของ   อาศัยอยูก่บัครอบครัวของฉัน 

         เชา่ผูอ้ืน่อยู ่  อืน่ ๆ 

5. เบอรโ์ทรศัพทม์อืถอื ................................................... อเีมลล ์........................................................ 

6. เพศ        ชาย         หญงิ 

7. สถานภาพสมรส            โสด       สมรส           หยา่          หมา้ย           แยกกนัอยู ่

8. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ........................................................................................................................ 

9. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................. 

10. หมายเลขพาสปอรต์........................................................................................................................ 

วันทีอ่อก ............................... วันหมดอาย ุ............................ สถานทีอ่อก .................................. 

พาสปอรต์เลม่เกา่ (ถา้ม)ี หมายเลข .............................................................................................. 

วันทีอ่อก ............................... วันหมดอาย ุ............................ สถานทีอ่อก .................................. 

11. อาชพีปจัจบุนั (การงาน/การเรยีน) กรณุาระบอุาชพี , ต าแหน่ง , หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายกุรณุา

ระบ.ุ.......................................................................................................................................

..... 

ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และที่

อยู.่........................................................................................................................................

.... 

.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์........................... 

 เบอรโ์ทร ................................................ เบอรแ์ฟกซ ์............................................................... 

 วันทีท่า่นเริม่ตน้ท างานกับนายจา้งนี้หรอืเริม่ธรุกจินี้ (วัน/เดอืน/ปี) ....................................................... 

1. รายไดห้ลังจากหักภาษีแลว้ตอ่เดอืน .................................... บาท/เดอืน 

รายไดป้ระจ าอยา่งอืน่    บ านาญ          เบีย้เลีย้งหรอืเงนิประจ าจากครอบครัว       

                                     การลงทนุ       รายไดอ้ืน่ 

      เป็นจ านวนเงนิ ................................................................................................... บาท/เดอืน 

      เงนิออม (ถา้ม)ี เป็นจ านวนเงนิ ................................ บาท/เดอืน 

2. ทา่นวางแผนจะใชจ้า่ยเงนิเทา่ไหรต่อนอยูส่หราชอาณาจักร ........................................................ บาท 

3. ทา่นใชจ้า่ยเงนิเทา่ไรตอ่เดอืน(รวมภาระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) ......................................................... บาท 

4. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

ตัวผูส้มัครเอง 

มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ....................................... ความสมัพันธ ์........................................ 

5. ทา่นมบีคุคลทีต่อ้งการใหท้า่นชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิหรอืไม ่

ไมม่ ี
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ม ีออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบ ุ....................................................................................................... 

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

6. ชือ่-นามสกลุ บดิา .................................................................................................................... 

สญัชาต ิ................................................. วัน - เดอืน – ปีเกดิ ..................................................... 

ชือ่-นามสกลุ มารดา ................................................................................................................ 

สญัชาต ิ................................................................................................................................. 

วัน-เดอืน-ปีเกดิ ....................................................................................................................... 

7. วซีา่ (อังกฤษ) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

   ไมเ่คย 

เคยไดร้ับ    ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.............................. ถงึวันที ่.............................................. 

   ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.............................. ถงึวันที ่........................................................................ 

ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.............................. ถงึวันที ่........................................................................ 

วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) หรอืวซีา่ประเทศตา่งๆ ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย. 

   เคยไดร้ับ 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

8. ประเทศอืน่ ๆ ทีเ่คยเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

9. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย   เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) .................................................................. 

10. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น .............................................. ความสมัพันธ.์.................................. 

      

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด และชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ 

ประโยชนข์องตวัทา่นเอง การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็น

เพยีงตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
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