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กาํหนดวนัเดทิาง:  ปี 2560 

สงิหาคม : 2-9 

กนัยายน : 6 – 13  

ตลุาคม : 4 – 11, 18 – 25   

59,900.- 

พฤศจกิายน : 15 – 22, 28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 

ธนัวาคม : 6 – 13 53,900.- 
ธนัวาคม : 28 ธ.ค. – 4 ม.ค. (เทศกาลปีใหม)่ 69,900.- 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – กลาสโกว ์– ปราสาทเอดนิบะระ ✈ ✈ O 
NOVOTEL EDINBURGH 
PARK 

3 
เอดนิบะระ – แมนเชสเตอร ์– เขา้ชมสนามฟตุบอลโอลด ์ 

แทรฟฟอรด์ – ลเิวอรพ์ลู 
O O O NOVOTEL LIVERPOOL 

4 ลเิวอรพ์ลู – เมอืงสแตรทฟอรด์ – คารด์ฟิฟ์  O O O 
CLAYTON HOTEL 
CARDIFF  

5 คารด์ฟิฟ์ – เมอืงบาธ – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน O O O 
HOLIDAY INN LONDON 
WEST 

6 อสิระเทยีวชมลอนดอนตามอธัยาศัย O X X HOLIDAY INN LONDON 
WEST 

7 
เทยีวลอนดอน – หอนาฬกิาบกิเบน – Bicester Village outlet – 

สนามบนิ 
O O ✈  

8 ดไูบ  – กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈  

สกอตแลนด ์เวลส ์องักฤษ 
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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*** ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่า*** 
คา่ธรรมเนยีมวซี่าทา่นละ 5,600 บาท  

(ไมร่วมคา่แปลเอกสารทตีอ้งมตีราประทบัของสถาบนัแปลภาษา) 
นําท่านบนิสู่เมืองเอดนิบะระ ประเทศสกอตแลนด ์(Scotland) เขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์ 

(Edinburge Castle ) เคยเป็นทปีระทับของกษัตรยิส์ก๊อต แฟนบอลไม่พลาดเขา้ชมสนาม

ฟุตบอลของทมีปีศาจแดง แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด (Old Trafford Stadium)  เทยีวบา้นเกดิ

ของวลิเลยีม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare )  เยอืนเมอืงคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) เมอืง

หลวงแห่งเวลส ์(Wales) ชมพพิธิภณัฑน์ําแรร่อ้นโรมนั(Roman Bath Museum) อดตีที

ยงิใหญแ่ละรุ่งเรอืงของชาวโรมันทเีมอืงบาธ ตนืตาตนืใจกับเสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 

ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลก ชอ้ปปิงจุใจทหีา้งแฮรร์อดส ์ และถนนออ๊กฟอรด์ ใจกลางกรุง

ลอนดอน (London)    
 

วนัแรกของการเดนิทาง     กรงุเทพฯ  

22.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ท ีคอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 

 

วนัทสีองของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ  – ดไูบ – กลาสโกว ์– เอดนิบะระ – ปราสาทเอดนิบะระ  

01.35 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 385  

***ตงัแตว่นัท ี15 พ.ย. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 01.05 น. และถงึ

ดไูบ เวลา 05.00 น.*** 

 

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลยีนเครอืง  

07.50 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่ลาสโกว ์ ประเทศสก็อตแลนด ์โดยเทยีวบนิท ีEK 27 

***ตงัแตว่นัท ี15 พ.ย. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 07.20 น. และถงึ

กลาสโกว ์เวลา 11.30 น.*** 

 

12.35 น. ถงึสนามบนิกลาสโกว ์ประเทศสก็อตแลนด ์(Scotland) (เวลาทอ้งถนิชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชัวโมง และจะเปลยีนเป็น 7 ชัวโมงในวันที 29 ตุลาคม 2560)  

นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงเอดนิ

เบริก์ (Edinburgh) เมอืงหลวงของสก็อตแลนด ์(Scothland) ดนิแดนทตีัง

อยู่ในพนืทีทสีวยงาม นําท่านเดนิทางสู่ย่านเมอืงเก่า สู่ถนนรอยัลไมล ์(Royal 

Mile) ถนนสายสําคัญทเีชอืมสูพ่ระตําหนักโฮลรีู๊ด (Palace of Holyrood House) 

ซงึเป็นทปีระทับของพระราชนิ ีเวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด ์และเคยเป็นทปีระทับ

ของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่า

ภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั จากนันนําทา่นเขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ 

(Edinburgh Castle ) อันสง่างามดว้ยทําเลทตีังบนเนนิเขาสงู มองเห็นเด่น

เป็นสง่าจากทุกมุมเมอืง เคยเป็นทปีระทับของกษัตรยิส์ก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆ

อยา่งน่าชม อาท ิสว่นของป้อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญเ่รยีง

ราย รวมทังประเพณีการยงิปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที

ระยะทาง 65 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.15 ชม. 
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ผ่านมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สรา้งในครสิต์ศตวรรษท ี12 เพือรําลกึถงึพระ

มารดาของกษัตรยิเ์ดวดิท ี1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชนัในสว่นทเีป็น The Palace 

จัดแสดงเกยีวกับเรอืงราวของราชวงศแ์หง่สก็อต 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง  

 นําคณะเขา้สูท่พีัก โรงแรม NOVOTEL EDINBURGH PARK หรอืเทยีบเทา่  

วนัทสีามของการเดนิทาง      เอดนิบะระ – แมนเชสเตอร ์  

                                           – เขา้ชมสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ – ลเิวอรพ์ลู  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนันออกเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมอืงอุตสาหกรรม   

ทมีชีอืเสยีงจากการเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศลิปะ 

สอื และธรุกจิขนาดใหญ ่อกีทังยังเป็นเมอืงทตีังของสโมสรทมีชีอืเสยีงโด่งดังใน

วงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์

ยไูนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซติ ีและสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคานต์ ี  

ระยะทาง 388 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง  
 

บา่ย นําคณะเขา้ชมสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium 

and Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ทจัีดว่ารวยทสีดุในโลก เป็นสนาม

ทใีหญเ่ป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรอง

จากสนามเวมบลยี ์สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทมี

ชาตอิังกฤษเพียงแห่งเดยีว และใหญ่เป็นอันดับท ี11 ของยุโรปนอกจากนันยัง

เป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทังเขา้ชม

พพิธิภณัฑ ์(Museum) ทรีวบรวมประวัตคิวามเป็นมาตังแต่เรมิก่อตังสโมสร 

และ ยงัมสีงิของ ถว้ยรางวัลตา่งๆ แสดงโชวอ์ยูด่ว้ย จากนันอสิระใหท้่านเลอืกซอื

ของทรีะลกึของทมีทที่านชนืชอบในรา้น MEGA STORE ทมีากมายไปดว้ยของ

ทรีะลกึหลากหลายชนดิสําหรับแฟนบอล ***หมายเหต ุหากไมส่ามารถเขา้

ชมสนามฟุตบอลและพพิธิภณัฑไ์ด ้เช่น ในวนัทมีกีารแขง่ขนั ฯลฯ ทาง

บรษิทัขอคนืคา่ใชจ้า่ย 700 บาท ตอ่ทา่น*** จากนันออกเดนิทางสู่เมอืง     

ลเิวอรพ์ูล (Liverpool) ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 

2008 และยังเป็นเมอืงถนิกําเนดิของวงดนตรสีเีต่าทองหรอืเดอะบทีเทลิ ความ

รุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองท่าสําคัญ มีการติดต่อคา้ขายกับ

แครบิเบยีน, ไอร์แลนด์ และแผ่นดนิใหญ่ยุโรป  นําท่านชมบรเิวณท่าเรอื

อลัเบริต์ (Albert Dock) โดยบรเิวณท่าเรอืประกอบไปดว้ยอาคารท่าเรอืและ

คลังสนิคา้  ชมตกึรอยลัลเิวอร ์(Royal Liver Building) อกีหนงึอาคารทถีอื

วา่เป็นสญัลักษณ์และมชีอืเสยีงของเมอืงลเิวอรพ์ลู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระยะทาง 34 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท ี

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 นําคณะเขา้สูท่พีกั โรงแรม NOVOTEL LIVERPOOL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีขีองการเดนิทาง  ลเิวอรพ์ลู – เมอืงสแตรทฟอรด์ – คารด์ฟิฟ์ เมอืงหลวงประเทศเวลส ์                                     

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนันเดนิทางตอ่สู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงทตีัง ระยะทาง 215 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
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อยู่ร ิมฝังแม่นําเอวอน อันเป็นบา้นเกดิของ วลิเลยีม เช็คสเปียร ์(William 

Shakespeare ) กวีทีมีชอืเสียงทีสุดของอังกฤษ  นําท่านเทียวชมเมอืง

แสตรทฟอรด์ ซงึ ร่มรืนไปดว้ยสวนสาธารณะ นําชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้น

นอก) และชวีติความเป็นอยูข่องกวเีอกในอดตี ชมโบสถเ์กา่แก ่Holy Trinity 

แม่นําเอวอนอันเงยีบสงบ และสถานทใีนประวัตศิาสตรท์เีกยีวขอ้งกับกวเีอกผูน้ ี

อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึจากรา้นคา้มากมาย  

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี    

บา่ย จากนันเดนิทางต่อสู่เมอืงคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส ์

(Wales) หนงึในเครอืจักรภพ กลางใจเมอืงเป็นทตีังของปราสาทคารด์ฟิ เดมิ

เป็นทพํีานักของขนุนางผูป้กครองเมอืง ถกูลอ้มรอบไวด้ว้ยกําแพงโบราณ จากนัน

ผ่านชมศาลาว่าการ เมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่ านชมเมือง 

สวนสาธารณะคารด์ฟิ, สนามกฬีามลิเลนเนยีม, อาคารททํีาการของรัฐ 

ระยะทาง 160 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.40 ชม. 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม  CLAYTON HOTEL CARDIFF หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีา้ของการเดนิทาง   คารด์ฟิฟ์ – เมอืงบาธ – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงบาธ (Bath) ตังอยูใ่นหบุเขาของแมนํ่าเอวอนในบรเิวณที

มนํีาพรุอ้นธรรมชาตทิเีป็นทตีังถนิฐานของชาวโรมนัสมยัทยีงัเรอืงอํานาจ และเป็น

ผูส้รา้งโรงอาบนําโรมนั (Roman Bath) และยังไดเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑน์ําแร่

รอ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซงึมปีระวัตกิารคน้พบทีน่าสนใจ 

ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสําคัญของเมอืง คอื บรเิวณทเีป็นทตีังของบ่อนําแร่รอ้น

คงิส ์(The Sacred Spring)  สว่นทสีอง คอื บรเิวณวัด และสว่นทสีาม คอื บรเิวณ

ทเีปิดบรกิารใหนั้กท่องเทยีวหรอืชาวเมอืงใชบ้รกิารนําแร่ซงึมทีังสระว่ายนํา, บ่อ

นําแรเ่ย็น-รอ้น,หอ้งอบไอนํา และสว่นทเีป็น Turkish Bath   

ระยะทาง 92 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง (FISH&CHIPS)  

บา่ย นําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิบวัร ี(Salisbury) นําท่านชมเสาหนิสโตน

เฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกในยคุกอ่นประวัตศิาสตร ์มี

อายกุว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาดใหญ่ ตังอยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซงึ

ไมม่ใีครทราบวัตถุประสงคใ์นการสรา้งอยา่งชดัเจน จากนันนําท่านเดนิทางเขา้สู่

มหานครลอนดอน (London) เมอืงทเีป็นศูนยก์ลางสําคัญทางธุรกจิ การเมอืง 

วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก เป็นผูนํ้าดา้นการเงนิ การเมอืง การสอืสาร 

การบันเทงิ แฟชนั ศลิปะ และเป็นทยีอมรับว่ามอีทิธพิลไปทัวโลก และยังเป็น

เมอืงทอ่งเทยีวทใีหญแ่ละสําคัญของยโุรปอกีดว้ย   

ระยะทาง 62 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

 
 
 

ระยะทาง 136 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

 นําเขา้สูท่พีกั  โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีกของการเดนิทาง  อสิระเทยีวชมลอนดอนตามอธัยาศยั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 GLA-EK002 สกอ๊ตแลนด ์เวลส ์อังกฤษ 8 D 5 N (EK)                                     หนา้ 5 จาก 17  

  อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื คําแนะนํา และ ทางบรษิทัไม่

มรีถบรกิารสง่ คา่ใชจ้า่ยทงัหมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 

-อสิระเทยีวชม หอคอยแหง่ลอนดอน  เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการ

ตังอยูบ่นฝังแมนํ่าเทมสใ์นกรุงลอนดอนในอังกฤษเป็นพระราชวังทเีดมิสรา้งโดย

พระเจา้วลิเลยีมท ี1 แห่งอังกฤษ เมอืปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโร

มาเนสก ์พระราชวังเป็นรูจั้กกันในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน” หรอื “หอ” ใน

ประวัตศิาสตร ์ตัวปราสาทตังอยูภ่ายในโบโรแห่งทาวเวอรแ์ฮมเล็ทสแ์ละแยกจาก

ดา้นตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ดว้ยลานโล่งทเีรยีกว่า

เนนิหอคอยแหง่ลอนดอน หรอื “ทาวเวอรฮ์ลิ” (Tower Hill) ยโุรป   

อสิระเลอืกซอืสนิคา้ทหีา้งดงัใจกลางกรงุลอนดอน เช่น หา้งแฮรร์อดส ์

(Harrods) ในยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) จากนันอสิระใหท้่านได ้

สนุกกับการเลือกซือสินคา้ตามอัธยาศัย บริเวณถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford 

Street) ซงึเรยีกไดว้า่เป็นศนูยก์ลางการชอ๊ปปิงในกรุงลอนดอน มรีา้นคา้เสอืผา้

แฟชนั เครอืงประดับ นาฬกิา ชอืดังมากมายตลอดแนวถนนกวา่ 2 กโิลเมตร อาท ิ

เชน่ Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, 

Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ หา้ง John Lewis, House of 

Fraser และ ยังมหีา้งสดุหรูอยา่ง Selfridges ทมีสีนิคา้ซปุเปอรแ์บรนด ์ตังอยู่

อกีดว้ย   

อสิระเลอืกซอื บรเิวณถนนอ๊อกฟอรด์ ยังมถีนนสายชอ้ปปิงชอืดังเชอืมต่ออยา่ง 

ถนนคารน์าบ ี(Canaby Street) แหลง่แฟชนัสดุฮติของวัยรุน่ทมีรีา้น G - Star 

Raw, Diesel, Replay, Vans หรอื ถนนนวิ บอนด ์(New Bond Street) ซงึ

เป็นทตีังของรา้นซปุเปอรแ์บรนด์ อย่างเช่น Louis Vitton, Gucci, Prada, 

Mulberry, Burberry, Alexander Mc Queen, Long Champ, Bvlgari เป็นตน้ 

อสิระใหท้า่นเลอืกเทยีวนอกเมอืงตามอธัยาศยั พระราชวังวนิเซอร ์(Windsor 

Castle) เป็นพระราชวังทปีระทับสําหรับการพักผ่อนสุดสัปดาห์ของพระราชนิี

องักฤษ พระราชวังนเีป็นพระราชวังทใีหญท่สีดุในโลกและสรา้งมามากกวา่ 900 ปี 

พระราชวังนเีปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมดา้นในในสว่นทอียูร่อบกําแพง และสว่นทเีปิด

ใหช้ม เป็นหอ้งตา่งๆสําหรับการใชง้านในวาระตา่งๆ 

 

 นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทเีจ็ดของการเดนิทาง  เทยีวลอนดอน – หอนาฬกิาบกิเบน – Bicester Village outlet –   

                                          สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเทียวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลีเซอร์คัส (Piccadilly 

Circus) เดมิเป็นวงเวียนทบีรรจบของถนน 6 สาย มนํีาพุ และรูปปันอรีอสตรง

กลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่าน

จตัรุสัทราฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) ทรีายลอ้มไปดว้ยอาคารทน่ีาสนใจ 

ผ่านมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ทีมยีอดโดมใหญ่เป็น

อนัดับ 2 ของโลก สถานทใีชจั้ดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ 

และเลดีไดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สู่จัตุรัสรัฐสภา ถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอก
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ของมหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ทตีังของรัฐสภา

อังกฤษมาตังแต่ตน้ศตวรรษท ี16 และยังเป็นทตีังของหอนาฬกิาทีรูจั้กกันดใีน

นามหอนาฬกิาบกิเบน (Big ben) ทมีคีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทุกหนงึ

ชวัโมง เป็นนาฬกิาทมีหีนา้ปัดใหญ่ทสีดุในโลกและฝังตรงขา้มทมีแีมนํ่าเทมสก์ัน

อยูเ่ป็นทตีังของชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) ชงิชา้สวรรคท์สีงู

ทสีุดในยุโรป  จากนันนําท่านถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอกของพระราชวงับคักงิ

แฮม (Buckingham Palace) ทปีระทับของพระราชนิีอลซิาเบธท ี2 และพระ

สวาม ีใจกลางกรงุลอนดอน  

เทยีง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจนี โฟรซ์ซีนั เพอืลมิรสเป็ดยา่งอนั

เลอืงชอื 

 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เดนิทางสู ่Bicester Village outlet อสิระใหท้่านชอ้ปปิง    

จุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดังใหท้่านใหเ้ลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga, 

Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, 

Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi 

ฯลฯ 

ระยะทาง 100 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.10 ชม. 

18.00 น. พาท่านเดินทางสู่สนามบนิฮีทโธรว์ เพือใหท้่านไดม้ีเวลาทําคนืภาษี (Tax 

Refund) และเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

ระยะทาง 81 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

22.15 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ เทยีวบนิท ีEK 006 

***ตงัแตว่นัท ี15 พ.ย. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเทยีวบนิท ี004 เวลา 

20.20 น. และถงึดไูบ เวลา 07.05 น.*** 

 

วนัทแีปดของการเดนิทาง       ดไูบ – กรงุเทพฯ  

08.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลยีนเครอืง  

11.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีEK 370 

***ตงัแตว่นัท ี15 พ.ย. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเทยีวบนิท ี372 เวลา 

09.30 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 18.40 น.*** 

 

21.25 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ ทรัพยส์นิสว่นตวัหาย, การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอื

ยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้

เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทังในกรณทีทีา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสี

นําเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมอืทา่นทาํการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
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ยอมรบัเงอืนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
โปรแกรม : สกอตแลนด ์เวลส ์องักฤษ 

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

กาํหนดการเดนิทาง  

สงิหาคม : 2-9 

กนัยายน : 6 – 13  

ตลุาคม : 4 – 11, 18 – 25           

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 7,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (กรณุาอา่นขอ้มลู

เพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
59,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

***   ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 5,600 บาท   *** 

ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

                                 

กาํหนดการเดนิทาง  

พฤศจกิายน : 15 – 22, 28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 

ธนัวาคม : 6 – 13 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 53,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 53,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 7,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 53,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (กรณุาอา่นขอ้มลู 53,900.- 
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เพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  17,000.- 

***   ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 5,600 บาท   *** 

ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

                                 

กาํหนดการเดนิทาง  

ธนัวาคม : 28 ธ.ค. – 4 ม.ค. (เทศกาลปีใหม)่ 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 69,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 12,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 69,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (กรณุาอา่นขอ้มลู

เพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
69,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  28,000.- 

***   ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 5,600 บาท   *** 

ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

                                 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยดั (Economy Class) ทรีะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
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  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 
 

อตัรานไีมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจดัทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณเีกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนาํมนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา 

4. คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7%  

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ปอนดต์อ่คน ตอ่วนั : 8 x 2 = 16 ปอนด ์หรอื 

ประมาณ 800 บาท)  

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง ( 14 ปอนด ์) 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

8. ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 5,600 บาท  

 

เงอืนไขการจอง 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชวัโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บั 

     เงนิมดัจําแลว้เทา่นนั 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้ับการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

  5. การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชวัโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแล

คณะทัวรท์ังหมด 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิเหต 
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ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่ 

 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทูตงา่ยขนึ 

2. กรณที่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ให ้

ทางบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีน

พํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากว่า 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า 

ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนอืงจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ 

และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง

นันๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ 

ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตัวเครอืงบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษิทัฯกําหนดไว ้ (30ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลอืนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่งันทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมดั

จํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตัว

เครอืงบนิ หรอืคา่ตัวเครอืงบนิ (กรณอีอกตัวเครอืงบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวน  
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8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืคา่ทวัร์

ทงัหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ี ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชนักนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซงึถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนอืงจากโรงแรมนนัไมส่ามารถ

จดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเงนิเพมิเตมิในกรณีทอีาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา  

3. กรณทีมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทมีลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตั 

และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกตา่งกนั 

5. หากมงีานเทศกาลโรงแรมอาจจะไดพั้กในเมอืงอนืแทน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 15 วนัทาํการ 

*** ยนืวซีา่เดยีวแสดงตนท ีVFS Global (เทรนด ีชนั 28) *** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอื

สําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ย

กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ชํารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ควรนํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)   

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลัง

ขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
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3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง 

ถา่ยสําเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้

คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยนืวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ใน

กรณีทมีไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชแีจง         

3.2  กรณีเปลยีนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทังสองเลม่ (ทังเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทอีอกจากทางธนาคารเทา่นัน ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุอืเจา้ของบัญช ี (บคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชอื – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลทเีจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชอื – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายนืขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้นืไดไ้มเ่กนิ 30 วนั 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.3.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทมีกีารชแีจงความสมัพันธอ์กีหนงึฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจํา** 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ท ีโฉนดทดีนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง
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คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทสีถานทตูดว้ย ทงัสองทา่น 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่นนั 

 

8. ในกรณีทมีเีอกสารแปลเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทบัตรา เทา่นัน 

 

 

            

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยืนวซ่ีาประเทศองักฤษ 

(กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทุกขอ้ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 

ชือ-นามสกุล ผูเ้ดินทาง ภาษาไทย

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

ชือ-นามสกุล ผูเ้ดินทาง ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง

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

ชือ-นามสกุลเก่า ทีเคยใชก่้อนเปลียน

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

เหตุผลทีเปลียน (เช่น สมรส ฯลฯ) ..............................เปลียนเมือวนัที (วนั/เดือน/ปี) 

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

วนั/เดือน/ปีเกิด

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

เชือชาติ.......................... สัญชาติ ............................ สถานทีเกิด........................... ประเทศ

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

ทีอยู ่( ถา้ทีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัทีอยูปั่จจุบนัคนละทีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด ) 

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

...............................................................................................................รหสัไปรษณีย์

....................................... ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงันีมาเป็นเวลา …........….........ปี .........................

เดือน 
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หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ..........................................หมายเลขโทรศพัทที์ทาํงาน 

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

หมายเลขโทรศพัท์

บา้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 

มีหนงัสือเดินทางมาแลว้ทงัหมด ..................เล่ม     

หมายเลขหนงัสือเดินทางปัจจุบนั ........................วนัทีออก...............................หมดอายุ

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

หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า .........................วนัทีออก...............................หมดอายุ

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

 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม่ 

………………………………………………………………… 

วนั/เดือน/ปี ทีเคยเขา้ประเทศองักฤษครังล่าสุด ............................................. รวมทงัหมดกีวนั 

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

วตัถุประสงคใ์นการไปครังล่าสุด (ท่องเทียว , ธุรกิจ , นกัเรียน) 

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

ประเภทของวซ่ีาองักฤษทีเคยไดรั้บ เป็นประเภทใด 

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

ระยะเวลาของวซ่ีาองักฤษทีเคยไดรั้บ เริมตงัแต่วนัที .....................................ถึงวนัที 

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

 

ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวซ่ีาองักฤษ หรือ ประเทศอืนๆหรือไม่ 

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

เหตุผลทีถูกปฏิเสธ .......................................................... วนั/เดือน/ปี ทีถูกปฏิเสธ 

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

 

ประเทศอืน ๆ ทีท่านเคยเดินทางไปนอกจากองักฤษ (ในรอบ 10 ปี) วนัเดือนปี ทีไป รวมกีวนั และ

วตัถุประสงคใ์นการไป (ท่องเทียว , ธุรกิจ, นกัเรียน) 

1.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีทีไป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป 

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

2.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีทีไป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป 

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

3.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีทีไป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป 

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

4.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีทีไป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป 

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

5.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีทีไป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป 

.......................... 
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สถานภาพ .........โสด                                           ........ หยา่ และมีทะเบียนหยา่ (ตอ้งนาํมาแสดงดว้ย)                          

......... แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)           ........ แต่งงานและมีทะเบียนสมรส (ตอ้งนาํมาแสดง

ดว้ย) 

........ หมา้ย (คู่สมรสเสียชีวติ) 

 

ในกรณีสมรสแลว้ทงัจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ตอ้งกรอกรายละเอียดเพมิเติม                                                                                         

ชือ นามสกุล ของคู่สมรส 

..............................................................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ของคู่

สมรส........................................................................................................................... 

สถานทีเกิด.................................................................................................. 

เชือชาติ ..........................................  สัญชาติ ............................................. 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

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

ทีอยูปั่จจุบนัของคู่สมรส 

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

 

ในกรณีทีมีบุตร ตอ้งกรอกรายละเอียดเพมิเติมทุกคน                                                                                                

1.ชือ นามสกุล ของบุตร 

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

วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร 

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

สถานทีเกิด................................................................................... 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

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

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี 

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

2.ชือ นามสกุล ของบุตร 

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

วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร 

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

สถานทีเกิด................................................................................... 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

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

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูที่ 

................................................................................................................................... 
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ประวติัของบิดา                                                                                                                                                

ชือของบิดา .......................................................... นามสกุลของบิดา 

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

วนั/เดือน/ปีเกิด ของบิดา .........................................  

สถานทีเกิดของบิดา........................................................ประเทศทีเกิด 

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

เชือชาติ ................................... สัญชาติ...................................... 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

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

ประวติัของมารดา                                                                                                                                               

ชือของมารดา ........................................................ นามสกุลของมารดา 

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

วนั/เดือน/ปีเกิด ของมารดา ..........................................  

สถานทีเกิดของมารดา ..............................................ประเทศทีเกิด .............................................  

เชือชาติ ................................... สัญชาติ ..................................... 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

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

 

ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดินทางเกียวกบัดา้นอาชีพ การงาน รายได ้รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 

งานปัจจุบนัทาํอาชีพ, ตาํแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

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

ชือบริษทัทีทาํงาน 

..........................................................................................................................................ทีอยูข่องบริษทั

ทีทาํงาน

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

...............................................................................................................รหสัไปรษณีย์

.......................................วนั/เดือน/ปี ทีเริมทาํงาน ............................................... เงินเดือน 

.................................บาท 

 

กรณี นกัเรียน / นกัศึกษา ระบุชือโรงเรียน/มหาวทิยาลยั 

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

ระดบัชนัทีเรียนอยู ่........................................หลกัสูตรทีกาํลงัเรียน 

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

 

ท่านเคยทาํงานเหล่านีหรือไม่ (ทหาร ตาํรวจ รปภ. ศาล ทนาย สือมวลชน ขา้ราชการ) ........เคย ........ไม่

เคย 
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ถา้เคย ระบุอาชีพทีทาํ , ตาํแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

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

ชือตน้สังกดัทีเคยทาํงาน 

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

ทีอยูข่องตน้สังกดัทีเคยทาํงาน

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

...............................................................................................................รหสัไปรษณีย์

.......................................วนั/เดือน/ปี ทีเริมทาํงาน .......................................... วนั/เดือน/ปี ทีออกจาก

งาน .......................................... 

 

ท่านมีสมุดบญัชีเงินฝากหรือไม่                ........มี      .......ไม่มี                                                                        

ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียดวา่เป็น  บญัชีออมทรัพย ์/ ฝากประจาํ  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเท่าไหร่   

…………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………

………... 

ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเทา่ไหร่

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

ท่านแบ่งรายไดข้องท่านให้กบัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ 

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

ค่าใชจ่้ายของทา่นในการไปองักฤษเป็นจาํนวนเงินเท่าไหร่ 

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

ในการเดินทางครังนี ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท้่าน 

..................................................................................ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าตวัเครืองบิน 

ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ..................................................... ถา้มีคนออกค่าใชจ้่ายใหท้่านไปองักฤษ เขาได้

จ่ายใหเ้ป็นจาํนวนเงินเท่าไหร่ ...............................................  

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆ

ทงัสนิ ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง

เทา่นนั 


