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EVA-UK VACATION 
องักฤษ-สกอ็ตแลนด ์9 วนั 7 คืน 

     บินตรงลงฮีทโทรวก์บัสายการบิน                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ชิม เมนูหลากหลาย Fish & Chip ทานอาหารร้านดงัเป็ดย่างต้นต ารบั Four Season  

ชิลล ์ไปกบัการล่องเรือทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์ 
อทุยานแห่งชาติเลคดิสทริคท์บ้านเกิดปีเตอรแ์รบบิท  

ช้อป Bicester Village Outlet และช้อปป้ิงในมหานครลอนดอน 

EVA UK-VACATION 

England-Scotland 
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ชม สโตนเฮ้นจ ์1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย ์แวะเมืองบาธเมืองแห่งน ้าแร่ร้อนโรมนั 

เข้าชมปราสาทเอดินเบิรก์ เจ้าของฉายาเอเธนสเ์หนือแห่งกรีซ ช้อปป้ิง Royal Mile  

เข้าชม Warner Bros Studio Tour Harry Potter  
แวะนิวคาสเซิล ชมมหาวิหารยอรค์มินสเตอร ์พกัเมืองเลสเตอร ์เมืองสโมสรทีมเลสเตอรซิ์ต้ี 

เหล่า FC ถ่ายรปูกบัสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ และสนามคิงพาวเวอร ์

แชะ ภาพในกรงุลอนดอน พระราชวงับคัก้ิงแฮม บ๊ิกเบน ลอนดอนอาย 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์/ เท่ียวบิน 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

 
BR67     BKK-LHR     1305-1920 

   BR68     LHR-BKK     2120-1545+1 

1 สนามบนิสุวรรณภูม-ิสนามบนิฮทีโทรว ์    
Holiday Inn Express 
London-Heathrow T5 หรอื
เทยีบเท่า  * * * * 

2 
ลอนดอน-อ๊อกซฟ์อรด์-แมนเชสเตอร-์ถ่ายรูปสนามโอลด์
ทราฟฟอรด์    

Novotel Manchester West  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

3 
แมนเชสเตอร-์วนิเดอรเ์มยีร-์ท่าเรอืเลคไซด์-ล่องเรอืทะเลสาบ
วนิเดอรเ์มยีชมอุทยานเลคดสิทรคิท-์ท่าเรอืโบวเนส-เอดนิ
เบริก์ 

   
Courtyard by Marriott 
Edinburgh West หรอื
เทยีบเท่า  * * * * 

4 
เอดนิเบริก์-เขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์-ชมเมอืงและชอ้ปป้ิง
รอยลัไมล-์นิวคาสเซลิอพัอนไทน์      

Jurys Inn Newcastle  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

5 
นิวคาสเซลิ-ยอรค์-วหิารยอรค์-เลสเตอร-์ถ่ายรปูภายนอก
สนามคงิพาวเวอร-์สวนแบรดเกท    

Holiday Inn Leicester-
Wingston  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

6 
เลสเตอร-์ไบบูรี-่เดนิเล่นหมู่บา้นไบบูรี-่บาธ-เขา้ชมโรมนับาธ- 
อุทยานสโตนเฮน้จ-์ลอนดอน-เมนูฟิชแอนด์ชปิ    

Holiday Inn London West  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

7 
ลอนดอน-เขา้ชมวอรเ์นอรบ์ราเธอรส์ สตูดโิอทวัร ์แฮรีพ่อต
เตอร-์ชอ้ปป้ิง Bicester Village Outlet-อาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 
Four Season 

   
Holiday Inn London West 
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 
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ก ำหนดกำรเดินทำง  13-21 ก.พ.66 / 13-21 มี.ค.2566  
   8-16 เม.ย.2566 
   24 เม.ย. - 2 พ.ค.2566 
   5-13 มิ.ย.2566 
  
วนัแรก  สนำมบินสวุรรณภมิู-สนำมบินฮีทโทรว-์ฮีทโทรว ์(องักฤษ) 
10.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าระหวา่งหมายเลข 9  

เคาน์เตอรส์ายการบิน EVA Air  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW T 
**กรณีท่านเทีเ่ดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละก าหนดการ
เดนิทางอกีครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีาร
ด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อย** 

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

19.20 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโทรว ์กรงุลอนดอน น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร เมื่อตรวจ
รบักระเป๋าและตรวจหนงัสอืเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้  
น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั Holiday Inn Express London-Heathrow T5 หรอืระดบัเทยีบเท่า  

 
 

วนัทีส่อง ฮีทโทรว-์ออ๊กซ์ฟอรด์-แมนเชสเตอร ์
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองออ๊กซ์ฟอรด์ ซึง่รูจ้กักนัในนำมของเมอืงแห่งมหำวทิยำลยั ซึง่ชื่อเมอืงตัง้ตำม
มหำวทิยำลยัระดบัโลกทีรู่จ้กักนัในนำมของมหำวทิยำลยัออกซ์ฟอรด์ มหำวทิยำลยัทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดในโลก และ
ยงัใชเ้ป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตร์แฟนตำซฟีอรม์ยกัษ์เรื่องดงัแฮรี ่พอตเตอรอ์กีดว้ย (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1.30 ชัว่โมง) ใหท้่ำนชมอำคำรสวยงำม และใหท้่ำนถำ่ยรปูภำยนอกกบัมหำวทิยำลยัไครส้ทเ์ชริช์ท ์
อำคำรสรำ้งดว้ยหนิสทีองและเป็นสถำปัตยกรรมทีน่่ำประทบัใจทีสุ่ดขององักฤษ และยงัเป็นทีต่ัง้ของโบสถท์ี่
มชีื่อเสยีงของเมอืงและตน้ก ำเนิดของหนังสอือลซิทีโ่ดง่ดงัของเลวสิ แครโ์รล หรอื เกรทฮอลล ์ในแฮรร์ี ่พอต
เตอร ์ผ่ำนชมแรดคลฟิคำเมร่ำ อำคำรทรงกลมสไตลน์ีโอโกธคิ ทีต่ัง้ของหอสมุดบอดเลยีน ศูนยค์วำมรูจ้ำก
ทัว่ทุกมุมโลก และผ่ำนชมอำคำรของพพิธิภณัฑแ์อชโมเลยีน พพิธิภณัฑม์หำวทิยำลยัแห่งแรกของโลก เป็น
สถำนทีจ่ดัแสดงผลงำนศลิปะและวตัถโุบรำณต่ำงๆ จำกทัว่ทุกมมุโลก  

8 
ลอนดอน-ชมเมอืง บิ๊กเบน-ลอนดอนอาย-พระราชวงับัก๊กิ้ง
แฮม-สะพานทาวเวอร์บริดจ์-เข้าชม British Museum-ช้อป
ป้ิง-สนามบนิฮทีโทรว ์

   - 

9 สนามบนิสุวรรณภูม ิ    - 
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กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ แมนเชสเตอร ์Manchester (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) เมอืงดงัทีเ่ป็นสถำน

ทีต่ัง้ของสโมสรฟุตบอลชื่อกอ้งโลกอย่ำงแมนเชอสเตอรย์ไูนเตด็สโมสรทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัเป็นอย่ำงดใีนกำร
แขง่ขนัฟุตบอลพรเีมยีรล์กี และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทำงธุรกจิกำรคำ้ทีส่ ำคญัและเป็นเมอืงอตุสำหกรรมทีม่ี
ชื่อเสยีง จำกนัน้น ำท่ำนชมและถ่ำยรปูกบัภำยนอกของสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ Old Trafford Stadium 
สนำมกฬีำของสโมสรทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัในวงกำรฟุตบอลโลกทีส่รำ้งนักเตะฝีเทำ้ยอดเยีย่มของทมีปีศำจแดง
แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ มำหลำยสมยัทีจ่ดัไดว้่ำเป็นสนำมฟุตบอลของสโมสรทีร่วยทีสุ่ดในโลก และให้เวลา
ท่านอิสระชัว่ครู่เลือกซื้อของท่ีระลึกหลากหลายชนิดจากทีมฟตุบอลดงัท่ีคณุช่ืนชอบจากร้านค้า 
Mega Store ของสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Novotel Manchester West หรอืระดบัเทยีบเท่า 
  
วนัทีส่ำม แมนเชสเตอร-์วินเดอรเ์มียร-์เอดินเบิรก์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น ำท่ำนผ่ำนชมเมอืงแมนเชสเตอร ์เมอืงหลวงทำงดำ้นกำรคำ้และวฒันธรรม ศูนยก์ลำงดำ้นศลิปะสื่อและ
กำรศกึษำทีม่ชีื่อเสยีง ชมอำคำรทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมในช่วงยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยำ เช่น อำคำรพพิธิภณัฑ์  
โรงละครโอเปร่ำ หรอืไมว่่ำจะเป็นบรเิวณ Castlefield เมอืงทีไ่ดร้บักำรออกแบบใหเ้ป็น "Urban Heritage 
Park" สถำนทีท่ีด่เียีย่มในกำรเริม่ตน้เดนิเล่นในเมอืงแมนเชสเตอรแ์ละท่ำมกลำงบำ้นเรอืนสไตลว์คิตอเรยีที่
ไดร้บักำรบูรณะอย่ำงสวยงำมตำมคลองเก่ำหรอืผ่ำนทำงทีส่รำ้งขึน้ใหม่ อำทเิช่น ป้อมโรมนั, คลองบริดจ์
วอเตอร ์สรำ้งขึน้เพื่อขนส่งถ่ำนหนิจำกเหมอืงทีว่อรส์ลีย่แ์ละรวมถงึคลงัสนิคำ้เก่ำอกีจ ำนวนมำกทีไ่ดร้บักำร
บูรณะและกลำยเป็นส ำนักงำนรำ้นคำ้โรงแรมและภตัตำคำรต่ำงๆ และสำมำรถเดนิเล่นไดก้บัจตัรุสัทีม่ ี
ชื่อเสยีงของเมอืงไดแ้ก่ จตุัรสัเซ้นต์แอนน์, ถนนคิง เป็นตน้ หรอื จตุัรสัอลัเบิรต์ Albert Square จตัุรสั
กลำงเมอืงแมนเชสเตอร ์ถ่ำยรปูกบัรปูปัน้ต่ำงๆ ไดแ้ก่ อนุสรณ์สถานอลัเบิรต์ Albert Memorial  
อนุสาวรียข์องเจา้ชายอลัเบิรต์ มกุฎรำชกมุำรแห่งสมเดจ็พระรำชนิีวกิตอเรยี โดยจตัุรสัแห่งนี้ตัง้ชื่อตำม
เจำ้ชำย โดยถูกจดัวำงใหเ้ป็นพืน้ทีส่ ำหรบัอนุสรณ์ในปี ค.ศ.1863-1967 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองวิน
เดอรเ์มียร ์Windermere (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงแห่งเขตเลคดสิทรคิทำงฝัง่ตะวนัตกของ
เกำะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ชื่อมต่อกนัดว้ยทะเลสำบและแม่น ้ำ อกีทัง้ยงัมทีะเลสำบตดิชำยฝัง่ทะเลทีม่ี
ทศันียภำพและธรรมชำตอินังดงำม เดนิทำงสู่ท่ำเรอืเลคไซด ์ใหท้่ำน ล่องเรือทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์โดย
น ำท่ำนล่องจำกท่ำเรอืเลคไซดจ์นถงึท่ำเรอืโบวเ์นส พรอ้มถ่ำยรปูกบัทศันียภำพอนังดงำมของทะเลสำบที ่

ยงัคงสภำพทีเ่ป็นธรรมชำตไิวอ้ย่ำงสมบูรณ์ ซึง่เป็นทะเลสำบน ้ำจดืขนำดใหญม่คีวำมยำวประมำณ 18 
กโิลเมตรและส่วนกวำ้งทีสุ่ดรำว 1 กโิลเมตรครึง่คนองักฤษเรยีกกนัว่ำ “ทะเลสำบรบิบิน้” ซึง่เป็นทะเลสำบใน
ลกัษณะไม่กวำ้งนักแตย่ำวเหยยีดคลำ้ยๆ ผำ้รบิบิน้ทีใ่ชผ้กูของขวญั ทะเลสำบวนิเดอรเ์มยีรเ์ป็น 1 ใน 16 
ทะเลสำบในบรเิวณวนอุทยำนแห่งชำตทิีเ่รยีกว่ำ เลคดิส-ทริคต์ Lake District ซึง่อยู่ทำงตะวนัตกเฉียง
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เหนือขององักฤษ ในเขตคมัเบรยี และเป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีสุ่ดในละแวกนี้ และเลคดสิทรคิตแ์ห่งนี้ยงัเป็น
เมอืงบา้นเกดิของปีเตอร ์แรบบทิ ตวัการต์ูนทีม่ชีื่อเสยีงขององักฤษอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เอดินเบิรก์ Edinburgh (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) เมืองหลวงแห่งสกอ็ต

แลนด ์ทีแ่มว้ำ่จะเป็นส่วนหนึ่งของสหรำชอำณำจกัรมำตัง้แตปี่ ค.ศ.1707 แตช่ำวสกอ็ตกย็งัคงรกัษำขนบ 
ธรรมเนียม วฒันธรรมทีด่งีำมของบรรพบุรุษไวไ้ดเ้ป็นอย่ำงด ีไม่ว่ำผำ้ลำยสกอ็ต, ป่ีสกอ็ตหรอืแมแ้ต่กำร
แต่งตวัแบบดัง้เดมิของชำยชำวสกอ็ต กย็งัมใีหท้่ำนพบเหน็อยู่เรื่อยๆ  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Courtyard by Marriott Edinburgh West หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีสี่ ่  เอดินเบิรก์-เข้าชมปราสาทแห่งเอดินเบิรก์-ช้อปป้ิงรอยลัไมล-์  
     นิวคำสเซิล อพัอน ไทน์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น ำท่ำนชม เมืองเอดินเบิรก์ ทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณของแนวภูเขำไฟในอดตี ท ำใหต้วัเมอืงอยู่บนทีส่งูและยงัคง
เป็น เมอืงหลวงทีย่งัคงบรรยำกำศในอดตีไวไ้ดอ้ย่ำงด ีเป็นเมอืงทีม่คีวำมเก่ำแกท่ีม่ปีระวตัคิวำมเป็นมำอนั
ยำวนำนตัง้แต่สมยักลำง ดว้ยจ ำนวนประชำกรระดบั 500,000 คน ทีช่่วยกนัอนุรกัษ์สิง่ต่ำงๆ ไวไ้ดอ้ย่ำงด ี
ปัจจบุนัเป็นเมอืงทีม่คีวำมเจรญิมำกทีสุ่ดเมอืงหนึ่งในสหรำชอำณำจกัร และเรยีกไดว้่ำเป็นเมอืงแห่งเทศกำล
ต่ำงๆ ไดแ้ก่ เทศกำลศลิปะนำนำชำต ิภำพยนตร ์วทิยำศำสตร ์งำนหนังสอืเดก็ เพลงแจ๊สและเพลงพืน้บำ้น 
ซึง่สมำรถดงึดดูนักท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่ำงดแีละท ำใหเ้อดนิเบริก์เป็นเมอืงทีต่ดิอนัดบัเมอืงทีม่นีักท่องเทีย่ว
มำกทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองรองจำกนครลอนดอน และยงัเป็นศูนยก์ลำงทำงกำรเงนิทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองจำก
ลอนดอนเช่นกนัและใหญ่เป็นอนัดบัหำ้ของยุโรป และน ำท่ำนเขา้ชมปราสาทแห่งเอดินเบิรก์ Edinburgh 
Castle ทีง่ดงำมและเป็นสถำนทีเ่กบ็รกัษำมหำมงกฎุแห่งรำชวงศ ์เคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิส์กอ็ต เคย
ถูกท ำลำยลงหลำยครัง้แต่ทุกครัง้กไ็ดร้บักำรบูรณะและสรำ้งใหมใ่หก้ลบัคนืสู่ควำมสงำ่งำมดงัเดมิ และยงัถอื
ว่ำเป็นจุดชมเมอืงเอดนิเบริก์ไดเ้ป็นอย่ำงดเีน่ืองจำกเป็นเนินเขำสงู มองเหน็เด่นเป็นสงำ่จำกทุกมุมเมอืงและ
ปรำสำทแห่งนี้ยงัเป็นสถำนทีส่ ำหรบัเปิดตวัของหนังสอืเรื่องดงัแห่งยุค แฮรี ่พอตเตอร ์อกีดว้ยเนื่องจำกมี
ลกัษณะใกลเ้คยีงฉำกเมอืงแม่มดในเรื่องนัน่เอง และยงัไดร้บักำรขนำนนำมว่ำเป็นเมอืงเอเธนสแ์ห่งทศิเหนือ
เน่ืองจำกสถำปัตยกรรมกำรก่อสรำ้งทีค่ลำ้ยคลงึกบัวหิำรแพนธอีอนในประเทศกรซี จำกนัน้น ำท่ำนชมเมอืง
เอดินเบิรก์ ถ่ำยรปูกบัวหิำรประจ ำเมอืงเก่ำแก่ของนครเอดนิเบริก์ St.Giles Cathedral วหิำรในศำสนำ
ครสิตน์ิกำยโรมนัคำทอลคิ สรำ้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12 ทีม่อีนุเสำวรยีพ์ระเจำ้ชำรล์ที ่2 ตัง้อยู่ หรอืถ่ำยรปู
กบัอนุเสำวรยี ์Adam Smith ชำวสกอ็ตแลนด ์ซึง่ไดร้บัยกย่องใหเ้ป็นบดิำแห่งเศรษฐศำสตร์ ผูก้ ำหนด
แนวคดิเศรษฐศำสตรต์ลำดเสร ีและเกดิกำรเปลีย่นแปลงกำรคำ้ครัง้ใหญ่ในยุโรปเป็นกำรคำ้แบบเสร,ี The 
Lucky Heart หรอืหวัใจแหง่ควำมโชคด ีเดมินัน้เป็นจุดทีท่ ำไวส้ ำหรบัน ำตวันักโทษมำยนืประจำน และ
ชำวเมอืงจะมำถม่น ้ำลำยใส่เพื่อใหโ้ชคด ี(แต่ปัจจุบนัน้ีไมม่ใีครท ำแลว้เพรำะถอืว่ำไม่สุภำพและไมส่ะอำด), 
หรอืแวะชม Greyfriars Bobby อนุสำวรยีห์มำน้อยผูซ้ื่อสตัยแ์ละกตญัญทูีน่อนเฝ้ำหลุมศพเจำ้นำยถงึ 14 ปี
เตม็ และมเีวลำใหท้่ำนชอ้ปป้ิงยำ่นถนนรอยลัไมล ์Royal Mile ถนนสำยส ำคญัทีเ่ชื่อมสู่พระต ำหนักโฮลีรู่ด้ 
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Palace of Holyrood house ซึง่เป็นทีป่ระทบัของพระรำชนิี เวลำเสดจ็เยอืนสกอ็ตแลนดแ์ละเคยเป็นที่
ประทบัของพระนำงแมรแีห่งสกอ็ต ฝัง่ตรงขำ้มเป็นรฐัสภำแห่งชำตสิกอ็ตอนัน่ำภำคภูมใิจดว้ยสถำปัตยกรรม
ร่วมสมยั  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี  
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืง นิวคาสเซิล-อพัอน-ไทน์ Newcastle-Upon-Tyne (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 

ชัว่โมง) หรอืนิวคำสเซลิ เมอืงทีต่ัง้อยู่ทำงตะวนัออกเฉยีงเหนือขององักฤษบนรมิฝัง่แม่น ้ำไทน์ ซึง่เป็นทีม่ำ
ของชื่อเมอืง น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของเมอืงนิวคาสเซิล ทีใ่นอดตีเคยเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดำ้นกำรคำ้
แกะและถ่ำนหนิ ต่อมำยงัไดเ้ป็นทีรู่จ้กัในฐำนะเป็นเมอืงศูนยก์ลำงในกำรต่อเรอืทีส่ ำคญัแหง่หนึ่งของโลก 
โดยปัจจุบนัอุตสำหกรรมต่อเรอืน้ีไดจ้ำงหำยไป โดยตวัเมอืงกลำยเป็นแหล่งวฒันธรรมทีส่ ำคญัแห่งหนึ่งของ
ประเทศ น ำท่ำนแวะถ่ายรปูกบัสะพานมิลเลนเน่ียม Millennium Bridge ทีอ่อกแบบเป็นรปูสะพำนโคง้
สวยงำมและสะพานขา้มแม่น ้าไทน์ Tyne Bridge ทีพ่ำดผ่ำนแม่น ้ำไทน์และเดนิชมบรรยำกำศรมิแม่น ้ำ
ไทน์ทีไ่ดร้บักำรปรบัปรงุประกอบไปดว้ยโรงแรม รำ้นกำแฟ บำร ์รำ้นอำหำรและรำ้นคำ้มำกมำย ผ่ำนชม
ปราสาทนิวคาสเซลิ แลนดม์ารก์ทีส่ าคญัของเมอืง ซึง่เป็นลกัษณะของป้อมปราการโดยถูกสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 
ค.ศ.1080 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Jurys Inn Newcastle หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่ำ  นิวคำสเซิล อพัอน ไทน์-ยอรค์-เลสเตอร ์
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงยอรค์ York เป็นเมอืงทำงตอนเหนือของประเทศองักฤษในอำณำเขต Yorkshire ทีถ่อื
เป็นเมอืงเก่ำแก่ทีส่ ำคญัอย่ำงมำกในอดตีของประเทศองักฤษ ซึง่ตวัเมอืงยอรก์ ในปัจจบุนัน้ีกย็งัคงรกัษำ
กลิน่อำยควำมเป็นเมอืงโบรำณทีเ่ตม็ไปดว้ยสถำปัตยกรรมเก่ำแก่มำกมำยพรอ้มดว้ยก ำแพงเมอืงทีย่งัคงตัง้
ตระหงำ่นลอ้มรอบเมอืง อยูจ่นท ำใหเ้มอืงแห่งนี้กลำยมำเป็นเมอืงท่องเทีย่วส ำคญัขององักฤษทีม่สีิง่ดงึดดู
หลำกหลำยรปูแบบ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) ชมทวิทศัน์ก ำแพงเมอืงโบรำณของเมอืงยอรก์ ทีน่่ำ
หลงใหลและเป็นมนตเ์สน่หข์องเมอืงทำงประวตัศิำสตร์และวฒันธรรมขององักฤษ ในอดตีเป็นเมอืงโบรำณใน
ยุคโรมนัทยีงัมซีำกโบรำณสถำนโรมนัอำยุเก่ำแก่กว่ำ 2,000 ปี ทีห่อ้มลอ้มดว้ยก ำแพงเมอืงเก่ำแก่และมหำ
วหิำรศลิปะแบบโกธคิ อย่ำงเช่น วิหารยอรค์ York Minster เป็นมหำวหิำรแบบโกธคิขนำดใหญ่ทีป่ระดบั
ดว้ยกระจกสอีนัสวยงำม, ถ่ำยรปูกบัปรำสำทแห่งยอรค์ทีใ่นอดตีถูกใชเ้ป็นคมุขงัอำชญำกรรวมถงึนักโทษ
ทำงกำรเมอืง นอกจำกน้ียงัมสีถำปัตยกรรมเก่ำแก่ทีไ่ดร้บัอทิธมิำจำกพวกโรมนั ไวกิง้ และยุโรปชำตอิื่นๆ ที่
เคยเขำ้มำตัง้รกรำกทีน่ี่ดว้ย และชมถนนยุคกลำงอนัโด่งดงัอย่ำงแชมเบลิส ์Shambles เป็นย่ำนกำรคำ้
บรรยำกำศคลำสสคิ ทีภ่ำยในเตม็ไปดว้ยตกึรปูทรงประหลำดๆ จนกลำยเป็นแรงบนัดำลใจในกำรสรำ้งตรอก 
Diagon Alley ของภำพยนตรช์ดุ Harry Potter ทีแ่น่นอนว่ำรำ้นคำ้ภำยในย่ำนนี้กเ็ตม็ไปดว้ยรำ้นคำ้ที่
น่ำสนใจมำกมำย อำท ิรำ้นขำยของจำก Harry Potter รำ้นชอ็กโกแลต รำ้นชำ รำ้นเสือ้ผำ้และของกนินำนำ
ชนิด  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี  
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บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองเลสเตอร ์Leicester เมอืงทีม่ชีวีติชวีำและเก่ำแก่ทีสุ่ดในเขตมดิแลนดข์องประเทศ
องักฤษ มคีวำมหลำกหลำยทำงดำ้นวฒันธรรมและเป็นทีต่ัง้ของสโมสรฟุตบอลเลสเตอรซ์ติีแ้ละสโมสรรกับี้ 
เลสเตอรไ์ทเกอร ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) ผ่ำนชมสนามเลสเตอรซิ์ต้ี สโมสรทมีฟุตบอล
ประจ ำเมอืงเลสเตอร ์จดัเป็นทมีฟุตบอลระดบัพรเีมยีลกี โดยมสีนำมเหยำ้คอืสนำมคงิพำวเวอร ์โดยตัง้ชื่อ
ตำมผูส้นับสนุนหลกั ซึง่สำมำรถจุผูช้มไดถ้งึ 32,500 ทีน่ัง่ สนำมนี้จดัเป็นสนำมทีส่วยงำมทีม่สีิง่อ ำนวยควำม
สะดวกครบครนั ใหท้่ำนถ่ำยรปูภำยนอกของสนำม จำกนัน้ใหท้ำ่นเดนิชมวหิำรยุคกลำงของ วหิำรเลสเตอร์ 
ชมสวนแบรดเกทพำรค์ทีม่ขีนำดครอบคลุมพืน้ทีก่ว่ำ 2,000 ไร่ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยำนแบรดเกท  
จดัเป็นสวนทีอ่ยูใ่นช่วงยุคกลำงเก่ำแก่กว่ำ 800 ปีและตน้โอ๊คทีค่วำมเก่ำแก่กว่ำ 500 ปี และหนิโบรำณหำ
ยำกอำยุหลำยรอ้ยปี รวมถงึหอคอย Old John จุดสงูสุดของสวน จดัเป็นแลนดม์ำรค์ของอุทยำน สำมำรถ
มองเหน็ทวิทศัน์ไดโ้ดยรอบอุทยำนแบบ 360 องศำ รวมถงึอนุสรณ์สถำนสงครำม Leicestershire 
Yeomanry สรำ้งขึน้เพื่อร ำลกึถงึสงครำมโบเออรแ์ละสงครำมโลกครัง้ที ่1 และ 2 เป็นทีอ่ยู่อำศยัของสตัว์
นำนำชนิด อำท ินกต่ำงๆ และกวำงทีแ่สนเชื่องน่ำรกัอกีดว้ย ชม Bradgate House ซำกปรกัหกัพงัของบำ้น
แบรดเกททีเ่คยเป็นบำ้นของ Lady Jaen Grey ผูซ้ึง่เป็นรำชนิีองักฤษเคยพ ำนักสมยัวยัเดก็ ใหท้ำ่นเดนิเล่น
ถ่ำยรปูตำมอธัยำศยั 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Holiday Inn Leicester-Wingston หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  เลสเตอร-์ไบบูรี-่บำธ-สโตนเฮ้นจ-์ลอนดอน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ หมู่บา้นไบบร่ีุ Bibury Village (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง)  หมู่บำ้นเลก็ๆ ตัง้อยู่
ในแควน้โกลวเชสเตอรไ์ชร ์เขตคอตสโ์วลส ์Cotswolds จดัว่ำเป็นหมู่บำ้นทีง่ดงำมและน่ำรกัทีสุ่ดในองักฤษ 
ใหท้่ำนไดเ้ดนิเล่นถ่ำยรปูชมบำ้นเรอืนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมูบ่ำ้นแหง่นี้ ไมว่่ำจะเป็นกระท่อมหนิโบรำณ 
ทีเ่รยีงรำยกนัยำวไปเป็นแถว มชีื่อว่ำ Arlington Row ซึง่กระท่อมเหล่ำน้ีเคยเป็นทีพ่กัของคนทีท่ ำอำชพีทอ
ขนแกะในสมยัศตวรรษที ่17 ชมโบสถ์อนัเก่ำแก่ อกีทัง้ยงัมถีนนสวยๆ ทีร่ำยลอ้มดว้ยดอกไมส้สีดใสรมิสอง
ขำ้งทำง จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองบาธ Bath เมอืงอำบน ้ำแร่ทีม่อีทิธพิลมำตัง้แตยุ่คเรอืงอ ำนำจของ
อำณำจกัรโรมนัโบรำณ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองให้ท่านชิมเมนู Fish & Chips  
บ่าย น ำท่ำนเขำ้ชม โรงอาบน ้าแร่ร้อนทีส่รำ้งขึน้มำตัง้แต่ยุคโรมนัโบรำณ โดยมกีำรตกแต่งอย่ำงงดงำม ปัจจบุนั

น ้ำพุรอ้นนี้กย็งัมปีรมิำณนับลำ้นนับแสนแกลลอน ดว้ยอุณหภมูริะดบั 45-46 องศำเซลเซยีส ซึง่หลกัฐำนบ่อ
น ้ำพุรอ้นและซำกอำคำรเก่ำแกท่ีห่ลงเหลอือยู่นี้ ท ำใหเ้มอืงบำธไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจำก
องคก์ำรยเูนสโกในปี ค.ศ.1987 นอกจำกนี้ยงัมกีลุ่มอำคำรส ำคญัของเมอืงคอืบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบ่อน ้ำแร่
รอ้นคงิส ์ส่วนทีส่องคอื บรเิวณวดั และส่วนทีส่ำมคอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิำรใหน้ักท่องเทีย่วหรอืชำวเมอืงใช้
บรกิำรน ้ำแร่ ซึง่มทีัง้สระว่ำยน ้ำ, บ่อน ้ำแร่รอ้น-เยน็, หอ้งอบไอน ้ำ และส่วนทีเ่ป็นเตอรก์ชิบำธ (Turkish 
Bath) และใหท้่ำนไดช้มิน ้ำแรท่ีจ่ดัใหก้บันักท่องเทีย่วเท่ำนัน้ และใหท้่ำนชมเมอืงอำคำรบำ้นเรอืนถูกสรำ้งขึน้
ในยุคจอรเ์จีย้น ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพำะตวัอกีทัง้อำคำรรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอำคำรรปูครึง่วงกลมทีม่ี
สถำปัตยกรรมแปลกตำ ท ำใหเ้มอืงบำธมเีสน่หไ์ม่น้อย จำกนัน้เดนิทำงสู่ เมืองแอมสเ์บอรร่ี์ Amesbury ใน
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เขตทุ่งหญำ้ซอลส์บูรี ่Salisbury Plain (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมเสาหินสโตนเฮ้นจ ์
Stonehenge หนึ่งในสถำนทีส่ ำคญัทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในสหรำชอำณำจกัรและเป็นสญัลกัษณ์ทำงวฒันธรรม
ขององักฤษ จดัเป็นกลุ่มของแทง่หนิขนำดยกัษ์ 112 กอ้นทีต่ัง้เรยีงเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง โดดเด่นอยู่
กลำงทุ่งหญำ้อนักวำ้งใหญ่บนทีร่ำบซอลสบ์ูรีใ่นบรเิวณตอนใตข้องประเทศองักฤษ หนิบำงก้อนถูกตัง้ขึน้ 
บำงกอ้นกถ็ูกวำงนอนลง โดยทบัซอ้นกบัหนิกอ้นอื่นๆ นักโบรำณคดเีชื่อว่ำกลุ่มกองหนิน้ีถูกสรำ้งขึน้เมื่อ
ประมำณหลำยพนัปีก่อนครสิตกำล จำกกำรค ำนวณหำอำยุโดยใชว้ธิตีรวจวเิครำะหค์ำรบ์อนกมัมนัตรงัสไีด้
ประมำณว่ำหนิกอ้นแรกถูกวำงตัง้แต่เมื่อประมำณ 2,000-1,300 ปีก่อนครสิตกำล ในขณะทีท่ฤษฎอีื่นๆ ระบุ
ว่ำ เฮนส ์แปลว่ำกลุม่หนิหรอืไมเ้รยีงกนัเป็นวงกลม กลุม่หนิเหล่ำนี้ไดถู้กสรำ้งขึน้ประมำณ 2,500 ปีก่อน
ครสิตศ์กัรำช หรอืบำงทอีำจจะเป็นสถำนทีท่ ำพธิทีีศ่กัดิส์ทิธิซ์ึง่เกีย่วขอ้งกบักำรบูชำพระอำทติยเ์พรำะกลุ่ม
กอ้นหนิวำงแนวเป็นเสน้ตรงกบัดวงอำทติย ์ดงันัน้จงึเป็นกองหนิประหลำด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกใน
ยุคก่อนประวตัศิำสตรม์ำกกว่ำ 4,000 ปีมำแลว้ ทีปั่จจบุนักย็งัไม่สำมำรถสรุปขอ้เทจ็จรงิไดว้่ำใครสรำ้ง? เพื่อ
อะไร? มแีต่กำรวเิครำะหแ์ละคำดเดำ สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่ มหานครลอนดอน (ใชเ้วลำเดนิทำง 

 
ประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีสุ่ดขององักฤษและยงัเป็นศูนยก์ลำงอนัเก่ำแก่ทำงดำ้น
กำรเงนิแห่งหนึ่งของโลก ถอืว่ำเป็นเมอืงหนึ่งในเมอืงระดบัโลกทัง้ทำงดำ้นศลิปะ กำรพำณิชย ์กำรศกึษำ 
ควำมบนัเทงิ แฟชัน่ กำรสื่อสำรและกำรท่องเทีย่ว ท ำใหอ้งักฤษเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรปเลย
ทเีดยีว 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี  
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Holiday Inn London West หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีเ่จด็  ลอนดอน-วอรเ์นอรบ์ราเธอรส์ตูดิโอทวัรแ์ฮรีพ่อ็ตเตอร-์ 
   ช้อปป้ิงบิสเตอรวิ์ลเลจเอา๊ท์เลต็-ลอนดอน-สถานี Kings Cross 9 ¾  
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองลีฟเดน Leavesden ทีต่ัง้ของ Warner Brother Studio (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ  
45 นำท)ี น ำท่ำนเขำ้ชมสถำนทีจ่ ำลองกำรถ่ำยท ำภำพยนตรฟ์อรม์ยกัษ์เรื่องดงั Harry Potter น ำท่ำนชม
เบือ้งหลงัเพื่อคน้หำควำมลบัทีซ่อ่นอยู่หลงักลอ้งของทัง้ 8 ภำค พรอ้มส ำรวจฉำกต่ำงๆ ทีใ่ชจ้รงิใน
ภำพยนตร ์เช่น ฮอกสว์อตส ์ตรอกไดอำกอนและซอนพรเีวต็และอกีมำกมำย พำท่ำนด ำดิง่ลงไปในโลกแห่ง
คำถำ กลวเิศษและเวทมนตอ์นัน่ำทึง่ ตื่นตะลงึไปกอ้งหอ้งโถงอนัตระกำรตำและนึกภำพตำมถงึตอนทีแ่ฮรร์ี่
ปรำรถนำทีจ่ะเขำ้บำ้นกรฟิฟินดอร ์ซึง่จะไดเ้หน็หมวกคดัสรรของจรงิทีใ่ชพ้จิำรณำว่ำเหล่ำนักเรยีนควรอยู่
บำ้นไหนในภำคแรก และฉำกกำรจ ำลองเหตุกำรณ์ต่ำงๆ จำกภำพยนตรด์งัและหอ้งต่ำงๆ พรอ้มกบักจิกรรม
ตำมอย่ำงภำพยนตร ์ใหท้่ำนไดถ้่ำยรปูบรเิวณหน้ำบำ้นหลงัเก่ำของแฮรร์ีใ่นซอยพรเีวต็ รวมถงึเลอืกซื้อ
สนิคำ้เป็นทีร่ะลกึ และใหเ้วลำทำ่นเดนิเล่นโดยรอบทีม่กีำรจดัวำงสถำนทีต่่ำงๆ ไวอ้ย่ำงสวยงำม  
** เพื่อความสะดวกในการเขา้ชมและเวลาอิสระ อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 

บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ บิสเตอรวิ์ลเลจ Bicester Village (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 50 นำท)ี ทีต่ัง้ของเอ๊ำทเ์ลต็
ขนำดใหญ่และมชีื่อเสยีงแหง่หนึ่งขององักฤษ น ำท่ำนชมและเลอืกซื้อสนิคำ้แบรนดเ์นมต่ำงๆ ทัง้ขององักฤษ
และในยโุรป เช่น Anne Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY,  
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Diesel, Dior, Dunhill, Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jaeger, Jigsaw, 
Kipling, L'Occitane, Levi's, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith  เป็นตน้ 
นอกเหนือจำกกำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้แลว้ท่ำนสำมำรถเตมิพลงังำนกนัไดท้ีร่ำ้นอำหำรและเครื่องดืม่รวมถงึคำเฟ่
ต่ำงๆ ในเอ๊ำทเ์ลต็ทีม่ใีหเ้ลอืกหลำกหลำย อำท ิCafé  Wolseley, Farmshop Restaurant & Café , Shan 
Shui, London Grade Coffee, La Tua Pasta, Mrs.Chew’s Chinese Kitchen เป็นตน้ สมควรแก่เวลำนัด
หมำย น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู่กรงุลอนดอน ใหท้่ำนถ่ำยรปูกบัสถานี Kings Cross 9 ¾ สถำนทีห่นึ่งในกำร
ถ่ำยท ำภำพยนตรเ์รื่องดงัแฮรี ่พอ็ตเตอร ์เกีย่วกบัทำงเขำ้ออกของเหล่ำนักเรยีนของโรงเรยีนคำถำพ่อมด
และแมม่ดและเมอืงเวทมนตรฮ์อกสว์อตแสนวเิศษ ซึง่จะตอ้งมำนัง่รถไฟสำยฮอกสว์อตเอก็ซ์เพรส ซึง่ใน
ภำพยนตรจ์ะกล่ำวถงึแฮรีแ่ละเพื่อนจะตอ้งพุ่งผ่ำนก ำแพงอฐิระหว่ำงชำนชลำหมำยเลข 9 และ 10 ใน
ขณะเดยีวกนัในควำมเป็นจรงิสถำนีคงิสค์รอสชำนชลำ 9 และ 10 จะถูกคัน่ดว้ยรำงรถไฟซึง่ท่ำนจะตำมหำ
ชำนชลำที ่9 ¾ ไดท้ีก่ ำแพงในอำคำรสถำนีนี้ ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซื้อของฝำกของทีร่ะลกึเกีย่วกบัภำพยนตรเ์รื่อง
นี้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Four Season Restaurant 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Holiday Inn London West หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด ลอนดอน-ชมเมอืง-พิพิธภณัฑอ์งักฤษ-ช้อปป้ิง-สนามบินฮีทโทรว ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านชมมหานครลอนดอน เมอืงหลวงของสหรำชอำณำจกัรและเป็นเมอืงใหญท่ีสุ่ดในสหภำพยุโรป มี
ประชำกรกว่ำ 7.5 ลำ้นคน ถอืเป็นหนึ่งในเมอืงศูนยก์ลำงทำงดำ้นธุรกจิ กำรเมอืงและวฒันธรรมของโลก  
กำรสื่อสำร, กำรบนัเทงิ, แฟชัน่และศลิปะ ซึง่เป็นทีย่อมรบัว่ำมอีทิธพิลไปทัว่โลก เริม่จากเกบ็ภาพสวยของ
หอนาฬิกาบ๊ิกเบน Big Ben สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของลอนดอนทีต่ัง้อยู่เคยีงขำ้งอำคำรรฐัสภำทีส่วยงำมรมิฝัง่
แม่น ้ำเทมส ์แม่น ้ำสำยหลกัของมหำนครลอนดอนและเป็นแม่น ้ำใหญ่ทีไ่หลในองักฤษตอนใตแ้ละเป็นทีรู่จ้กั
มำกทีสุ่ด เพรำะแม่น ้ำเทมสไ์หลผ่ำนใจกลำงมหำนครลอนดอน และ สะพานทาวเวอรบ์ริดจ ์Tower 
Bridge สะพำนทีข่ ึน้ชื่อว่ำเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงลอนดอน เป็นสะพำนยกและสะพำนแขวนอยู่รวมกนัเป็น
หอคอยคู่ จงึท ำใหส้ะพำนแหง่นี้มชีื่อเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่ำ สะพำนหอคอยสขีำว-ฟ้ำ จนกระทัง่ถงึทำ่เรอื 
ลอนดอนอำยส ์แวะถ่ายรปูกบัลอนดอนอายส ์London Eye ชงิชำ้สวรรคท์ีส่ำมำรถชมววิกรงุลอนดอนได้
แบบ360องศำและเป็นสญัลกัษณ์แห่งสหสัวรรษขององักฤษ หรอืทีรู่จ้กัในชื่อมลิเลเนียมวลี Millennium 
Wheel ตัง้อยู่รมิฝัง่ทำงใตข้องแม่น ้ำเทมสเ์ป็นสถำนทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัควำมนิยมและเป็นจุดดงึดดู
นักท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่ำงมำก ใกล้ๆ  กนัเป็นทีต่ัง้ของมหาวิหารเวสต์มินสเตอร ์Westminster Abbey 
เป็นหนึ่งในอำคำรทำงศำสนำทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของประเทศองักฤษ และเป็นสถำนที่จดัพระรำชพธิบีรม
รำชำภเิษก พธิอีภเิษกสมรสและพระรำชพธิพีระศพมำกมำย ทีน่ี่เป็นโบสถ์ทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกผำ่นชม
สถำนทีส่ ำคญัต่ำงๆ อำท ิบำ้นเลขที ่10, จตัุรสัทรำฟัลกำร,์ อนุสรณ์แห่งสงครำมทรำฟัลกำรข์องท่ำน 
ลอรด์เนลสนั, ย่ำนโซโห ฯลฯ ชมภำยนอกน ำท่ำนถ่ำยรปูกบัทาวเวอรอ์อฟลอนดอน Tower of London 
เดมิทเีป็นพระรำชวงัเดมิสรำ้งโดยพระเจำ้วลิเลยีมที่ 1 แห่งองักฤษ เมื่อปี ค.ศ.1078 เป็นสถำปัตยกรรมแบบ
โรมำเนสก ์ซึง่แต่เดมิหอคอยแหง่นี้เป็นทัง้ป้อมปรำกำร พระรำชวงัและทีข่งัโดยเฉพำะส ำหรบันักโทษทีม่ยีศ
ศกัดิส์งู คลงัเกบ็อำวุธ ทอ้งพระคลงั สวนสตัว ์โรงกษำปณ์หลวง หอเกบ็เอกสำร หอดดูำว และเมื่อปี ค.ศ. 
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1303 เป็นตน้มำกเ็ปลีย่นเป็นทีเ่กบ็รกัษำมงกุฎและเครื่องรำชำภเิษกของสหรำชอำณำจกัร จากนัน้น าท่าน
ถ่ำยรปูกบั พระราชวงับคัก้ิงแฮม Buckingham Palace ทีป่ระทบัแห่งพระรำชนิีองักฤษ ชมกำรเปลีย่น
ยำมของทหำรรกัษำพระองคใ์นชุดเครื่องแบบเตม็ยศ สวมหมวกพู่สดี ำแต่จะเปลีย่นเป็นชุดสเีทำในช่วงฤดู
หนำว 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเขำ้ชม พิพิธภณัฑอ์งักฤษ British Museum หรอืทีน่ยิมเรยีกกนัว่ำพพิธิภณัฑอ์งักฤษในกรุง

ลอนดอน หนึ่งในพพิธิภณัฑด์ำ้นประวตัศิำสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยชำตทิีส่ ำคญัทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดใน
โลก มกีำรก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1753 เป็นทีเ่กบ็รวบรวมของสะสมของเซอรแ์ฮนส ์สโลน ซึง่เป็นแพทย์และ
นักวทิยำศำสตร ์โดยเปิดใหบ้รกิำรครัง้แรก 15 มกรำคม ค.ศ.1759 ในมงตำกูเฮำส ์เมอืงบลูมสเ์บอรร์ี ่กรุง
ลอนดอน อนัเป็นสถำนทีต่ัง้ของอำคำรพพิธิภณัฑใ์นปัจจบุนั บรติชิมวิเซยีมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่ำงจำก
ทุกทวบี จ ำนวนกว่ำ 7 ลำ้นชิน้ ซึง่ลว้นมชีื่อเสยีงและมกีำรบนัทกึเรื่องรำวของวฒันธรรมมนุษยจ์ำกจุดเริม่ตน้
จนถงึปัจจบุนั จำกนัน้มเีวลำใหท้่ำนเดนิเล่นช้อปป้ิงบนถนนรีเจนท์และถนนออ็กซ์ฟอรด์ Oxford Street 
ย่ำนชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนทีท่่ำนจะไดเ้ลอืกซื้อสนิคำ้คุณภำพเยีย่มจำก มำรค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซล 
ฟรดิจจ ์ใหท้่ำนเดนิเล่นชมวถิชีวีติของผูค้นชำวองักฤษ  

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

วนัทีเ่ก้า  สนามบินสวุรรณภมิู 
15.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางต่อไปต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละ
ก าหนดการเดนิทางอกีครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีี่
และไดม้กีารด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง
เลก็น้อย** 
 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดยมิได้

รบัแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 



FOR BR-LHR003 UK-VACATION9D7N(Mar-Apr23)                11 
 

 

อตัราค่าบริการ              EVA UK-VACATION องักฤษ-สกอ็ตแลนด ์9 วนั 7 คืน-BR 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ ท่านละ 
พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

13-21 ก.พ.66 96,900 12,900 64,900 

13-21 ม.ีค.66 96,900 12,900 64,900 

8-16 เม.ย. 66 99,900 14,900 62,900 

24 เม.ย. - 2 พ.ค.66 96,900 14,900 61,900 

5-13 ม.ิย.66 91,900 14,900 61,500 
 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี เข้าพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม *** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ EVA เสน้ทำง สุวรรณภมู-ิฮทีโทรว-์สุวรรณภมู ิชัน้ประหยดั และค่ำโหลดสมัภำระไม่

เกนิทีส่ำยกำรบนิก ำหนดท่ำนละ 23 กโิลกรมั / ชิน่ (สำยกำรบนิอนุญำตใหน้ ้ำหนักกระเป๋ำชิน้ละ 23 กโิลกรมัทำ่นละ 2 ชิน้
และส ำหรบัถอืขึน้เครื่องไม่เกนิ 7 กโิลกรมั / ท่ำน) 

• ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ โดยค ำนวนจำกวนัทีจ่องและออกตัว๋
โดยสำร หำกมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสำรหรอืเพิม่เตมิภำยหลงัหรอืมกีำรเปลีย่นแปลงอตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ 
จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฎและเงือ่นไขของสำยกำรบนิ (อตัรำค่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิค ำนวณไว ้ณ วนัที ่7 พ.ย.2565) 

หมายเหตุ 

• อตัรำค่ำเดนิทำงนี้ตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ ำนวนไมน้่อยกว่ำ 15-20 ท่ำน **ไม่มรีำคำเดก็**ตำมขอ้ก ำหนดและ
เงือ่นไขของบรษิทัฯ และจะตอ้งช ำระมดัจ ำหลงัจำกยนืยนักำรจองทวัรท์นัท ี

• กรณีท่ำนทีม่ตีัว๋ของสำยกำรบนิอื่นหรอืร่วมเดนิทำงโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รอืของทำงบรษิทัทวัร ์ กรุณำแจง้
ล่วงหน้ำเน่ืองจำกมกีำรเกีย่วขอ้งกบักำรยื่นวซี่ำ ซึง่ผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถยื่นวซี่ำพรอ้มคณะได ้ 
***การด าเนินการขอวซ่ีาจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 30-80 วนั ซึง่ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บั
กำรสแกนน้ิวมอืจำกศูนยร์บัค ำรอ้งของสถำนทตูโดยตรง โดยจะตอ้งส่งรำยละเอยีดโดยกำรกรอกแบบฟอรม์ดำ้นล่ำง และ 
ส ำเนำหน้ำหนังสอืเดนิทำง และส่งเอกสำรใหค้รบเพื่อท ำกำรนัดหมำย ** 

• ส ำหรบัท่ำนทีต่อ้งกำรอยู่ต่อหรอืเดนิทำงต่อไปยงัประเทศอื่น หรอืหำกมตีัว๋โดยสำรอยู่แลว้ จะตอ้งยื่นวซี่ำเดีย่ว พรอ้มแสดง
เอกสำรเรื่องทีพ่กั รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์และทุกท่ำนตอ้งมำแสดงตวัทีส่ถำนทตูหรอื
ศูนยย์ื่นวซี่ำตำมก ำหนดวนัเวลำนัดหมำยเพื่อถ่ำยรปูและสแกนน้ิวมอื 
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• ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำน / หอ้ง) เน่ืองจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระค่ำพกัเดีย่วเพิม่  

• ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรและค่ำรถรบัส่งระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
• ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ำธรรมเนียมบรกิำรมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่ำ, พระรำชวงัและหวัหน้ำทวัร์ของบรษิทัจำกกรุงเทพฯ อ ำนวยควำม

สะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
• ค่ำทปิบรกิำรมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนักงำนขบัรถรวมถงึทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงดว้ยตลอดกำรเดนิทำง 
• ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำง ค่ำรกัษำพยำบำลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำล

เท่ำนัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอืน่อนัเกดิจำกอุบตัเิหต ุอำท ิค่ำตัว๋โดยสำร, ค่ำทีพ่กั, ค่ำอำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำม
เงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ และไม่รวมค่ำใชจ้ำ่ยระหว่ำงกำรกกัตวัในต่ำงประเทศอนัสบืเนื่องจำกโควดิ19 และเป็นไปตำม
เงือ่นไขของบรษิทัประกนั) **สามารถปรกึษารายละเอยีดการซื้อประกนัเพิม่เตมิจากเจา้หน้าที*่* 

• ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ค่าบรกิาร 7%  

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 
• ค่ำธรรมเนียมบรกิำรนัดหมำยและกำรยื่นวซี่ำ (ไม่รวมค่ำแปลเอกสำร) ท่ำนละประมำณ 6,500 บำท (ยื่นแบบมำตรฐำน

ธรรมดำ) [โดยไม่รวมค่ำบรกิำรพรเีมีย่มเลำ้จใ์นกรณีทีไ่มม่เีวลำนัดหมำยปกต ิท่ำนละประมำณ 3,500 บำท / กำรยื่นแบบ
เร่งด่วนท่ำนละประมำณ 11,500 บำท (3-5 วนัท ำกำร) และแบบ Super Priority ค่ำธรรมเนียมประมำณท่ำนละ 42,500 
บำท (1 วนัท ำกำร)  **อตัรำค่ำธรรมเนียมวซี่ำและค่ำบรกิำรอำจมกีำรปรบัเปลีย่นตำมอตัรำแลกเปลีย่นเงนิสกุล
ต่ำงประเทศ**] 

• ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัรำเรยีกเกบ็ค่ำบรกิำรจำกแต่ละโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิ
ดว้ยตวัท่ำนเองเพื่อป้องกนักำรสญูหำย 

• ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด  
• ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
• ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอืคนต่ำงดำ้ว 
• ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงหรอืประกนัสุขภำพหรอืประกนัวำตภยัหรอืเหตุรำ้ยแรงในต่ำงประเทศทีน่อกเหนือจำกประกนั

อุบตัเิหตทุีท่ำงบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่ำนสำมำรถซื้อประกนัเพิม่เตมิได ้
• สญัญำณ Wifi และค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่กีำรใหบ้รกิำรฟรหีรอืบำงโรงแรม

อำจมใีหบ้รกิำรบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบำยของแต่ละโรงแรม)   
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซี่ำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุหรอืค่ำแปล 
เอกสำร, ค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซีำ่ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

• ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทำงออกจำกประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทำง (กรณีทีส่ำย
กำรบนิ / ประเทศปลำยทำงตอ้งกำร) 
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• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง (กรณีทีป่ระเทศ
ไทยตอ้งกำรผลตรวจ) 

• ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอืน่ๆ ตามทีภ่าครฐัก าหนด 
(อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลีย่นแปลงจากภาครฐัเป็นส าคญั)  

• ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรท ำ Vaccine Passport 
• ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรกกัตวัเมื่อมกีำรตรวจพบโควดิในชว่งใดๆ 

 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน  35,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
1.  หำกมกีำรยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 30 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำ โดยทำงบรษิทัฯ ขอสงวน 

สทิธิใ์นกำรเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรขอวซี่ำ และ
ค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 

2.  หำกมกีำรยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 50% ของค่ำทวัร์ รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรขอ
วซี่ำ และค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 

3.  หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
4.  กรณีทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีทีลู่กคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสำรทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี
ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่
และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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หมายเหตุ  
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตส่ิอไปในทำงเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่องตรวจคนเขำ้
เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้ับชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสำรตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจำกเจำ้หน้ำทีเ่กีย่วกบักำรน ำสิง่ของตอ้งหำ้มเขำ้สู่
อำคำรสนำมบนิหรอืตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของอำคำรท่ำอำกำศยำน อำท ิอำวธุปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอำกำศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบตำ่งๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ ำลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้ำ/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้ำไม,้ กระบองไฟฟ้ำ, อุปกรณ์ฆำ่สตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่ำงๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้ำตำ, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวำนทุกชนิด, กรรไกรทีย่ำว
กว่ำ 6 ซ.ม.เมื่อวดัจำกจุดหมุน, เครื่องมอืส ำหรบัศลิปะกำรต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลำยแปลม, ดำบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคำ้, สว่ำนเจำะและหวัเจำะ, เครื่องมอืช่ำงทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อำจก่อใหเ้กดิอนัตรำย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้ำส ำหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สำรเคมหีรอืส่วนประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคำมต่อควำมปลอดภยัของอำกำศยำน และอื่นๆ 
นอกเหนือจำกขำ้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหำ้มตำมส ำนักงำนกำรบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก ำหนดและ/หรอืภำยใตก้ำรประเมนิ
ควำมเสีย่งดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยักำรบนิพลเรอืนและกำรประเมนิภยัคุกคำมของส ำนักงำนกำรบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตำมประกำศรำชกจิจำนุเบกษำวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนักส่วนที่
เกนิ 

o ท่ำนทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสุขภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนทีต่อ้งกำรควำมช่วยเหลอืและกำร
ดแูลเป็นพเิศษ อำท ิท่ำนทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษิทัฯ ใหท้รำบล่วงหน้ำตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจำกกฎทำงดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไม่ไดร้บัควำม
สะดวกส ำหรบัผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 
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o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิตม์ำสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์
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***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทตูองักฤษไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มหนังสอืเดนิทางระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า แตส่ามารถใหด้งึเล่มใน

วนัยื่นได ้แต่จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิตามทีศู่นยย์ื่นวซี่าเรยีกเกบ็  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การแปลเอกสารจะตอ้งแปลจากศูนยแ์ปล ซึง่มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กบัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปลสามารถ

ตรวจสอบกบับรษิทัทวัรไ์ด ้หรอืผูเ้ดนิทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลมาไดเ้ช่นกนั (กรณีทีม่เีอกสารทีต่อ้ง
แปล) 

4. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา
ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมกีารใชห้นังสอืเดนิทาง เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
- โดยนับวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทำง  
- หน้ำหนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   

เอกสารในการขอยื่นวีซ่า  (องักฤษ)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 30-80 วนั 

- ผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งทีศู่นยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทตูและศูนยย์ื่น 
- รปูถ่ายไมจ่ าเป็นตอ้งเตรยีม สแกนใบหน้าและถ่ายรปูทีศู่นยย์ืน่  
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงนิดว้ยตนเอง 
- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรุณาส่งส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทางทีเ่ป็นปัจจุบนัทีสุ่ด พรอ้มกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัเพื่อใชใ้นการท านัดหมาย
กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ื่นค ารอ้งสงูอายุมากๆ 
หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารตน้ฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้, ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), ส าเนาสตูบิตัร 
(กรณีผูท้ีอ่ายุต ่ากว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาทะเบยีนหย่า, ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ, ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล จะตอ้งถูก
แปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะบรกิารทา่น ยกเวน้ ส าเนาหนังสอืสญัญาซื้อขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพีพเิศษทีม่เีน้ือหา
ระบุเจาะจง กรุณาใชบ้รกิารศูนยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลกีเลีย่งความผดิพลาดในดา้นงานแปล ค่าใชจ้่าย ผูย้ื่นค ารอ้งจะตอ้ง
ช าระดว้ยตนเอง 
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- หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  

- ท่ำนทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ  

 

o รปูถ่ำยสขีนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รปู เน้นขนำดใบหน้ำ   
(ไม่จ ำเป็นตอ้งเตรยีมแลว้ สำมำรถไปถ่ำยไดท้ีศู่นยย์ื่นไดเ้ลยเพื่อน ำลงระบบสง่สถำนทตู) 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษจำกศูนยแ์ปลเอกสำรพรอ้มตรำประทบั  
- หำกเดก็อำยุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรุณำแนบ

ฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษจำกศูนยแ์ปลเอกสำรพรอ้มตรำประทบั 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรมื์อถือ  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีท่ำนทีส่มรสแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจำกศูนยแ์ปลเอกสำรพรอ้มตรำประทบั 
o ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นชื่อ พรอ้มฉบบัแปลจำกศูนยแ์ปลเอกสำรพรอ้มตรำประทบั 
o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกุล พรอ้มฉบบัแปลจำกศูนยแ์ปลเอกสำรพรอ้มตรำประทบั 
o ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ย่ำแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจำกศูนยแ์ปลเอกสำรพรอ้มตรำประทบั 
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร

เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เอกสำรออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนจำกวนัยื่นวซี่ำ เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 

อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลำและส ำเนำบตัรประจ ำตวั
รำชกำร 1 ชุด เอกสำรออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนจำกวนัยื่นวซี่ำ 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนังสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษจำกศูนยแ์ปลเอกสำร
พรอ้มตรำประทบั 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส+ฉบบั

แปลภำษำองักฤษ จำกศูนยแ์ปลเอกสำรพรอ้มตรำประทบั 
• หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     
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- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่ำใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถกูปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 

ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) เอกสำรออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนจำกวนัยืน่วซี่ำ เป็นตน้ 
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้Statement ทีอ่อกจำกธนำคำรและมตีรำปัม๊จำกธนำคำร โดยมรีำยละเอยีดใหค้รบถว้นเกีย่วกบั ธนำคำรใด ชื่อ

เจำ้ของบญัช ีเลขทีบ่ญัช ีประเภทบญัช ียอ้นหลงั 6 เดอืนและอพัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัทีสุ่ด โดยมกีำรปรบัอพัเดทไม่เกนิ 
14 วนั นับจำกวนันัดหมำยยื่นวซี่ำ 

- กรณีทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครวั หำกใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในกำรยืน่ขอวซี่ำ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั 
และท ำจดหมำยรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบคุวำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ดว้ย  อย่ำงไรกต็ำมโดยเฉพำะคูส่ำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีน
สมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งขอหนังสอืรบัรองธนำคำร 1 ฉบบั และท ำ
จดหมำยรบัรองกำรเงนิพรอ้มระบุชื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 

o กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอ
ตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศ
กบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มชีแ้จงระบุควำมสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยที่
อำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปล
เป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 
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- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ พรอ้มฉบบัแปลจำกศูนยแ์ปลเอกสำรพรอ้มตรำประทบั 

 

*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแตง่กำยสุภำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซี่ำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แตห่ำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั          

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

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

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

 

หมายเลขหนังสือเดินทางเลม่เกา่ .....................................  วนัท่ีออกหนงัสือเดินทาง .......................................  

 

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

3.  เลขท่ีบตัรประชาชน .......................................................  สถานท่ีออบตัรประชาชน ...................................... 
 

    วนัออกบตัรประชาชน ...................................................  วนับตัรหมดอายุ ...................................................  

 

4.  สถานภาพ   ........ โสด   ........ แตง่งานจดทะเบยีน    ........ แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน  ........ หยา่   ........ หมา้ย 

    

5.  ช่ือ-สกุล คูส่มรส .............................................................. นามสกุลกอ่นแตง่งาน .......................................... 
 

    วนั-เดือน-ปี เกิดคูส่มรส  .................................... สถานท่ีเกิด .............................. เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่.........  

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

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

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

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

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

กรอกข้อมูลตามความจริง ส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าองักฤษ 
กรณุากรอกเป็นตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

กรณุาอย่าเว้นช่องว่าง เน่ืองจากข้อมูลเหล่าน้ีมีความจ าเป็นจะต้องน าไปกรอกลงใน Application Form Online ในระบบของ
สถานทูตองักฤษ ซ่ึงหากท าการ Submit แลว้ จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้ขอให้แจ้งรายละเอียดตามความ
เป็นจริงท่ีสุดของผูส้มคัรแต่ละบุคคล มิเช่นนัน้อาจถกูเพิกเฉยหรือถกู black list หรือเสียเวลาในการท านัดหมายใหม่หรือมา

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

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

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

6.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั  ............................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 อาศยัอยูม่ากี่ ปี ...............................................  E-Mail: ……….………….……………… 

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

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

7.  ช่ือสถานที่ ท  างาน ........................................................................................................................................ 

 (ชี้ แจงเกี่ ยวกบักิจการท่ีท า หรือสินคา้ที่ ขายวา่เกี่ ยวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกิจการหรือลูกจา้ง) 

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

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

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

 โทรศพัท ์...................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) ......................... 
ต าแหน่งหนา้ที่   .......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 

8.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัหรือครอบครัวตอ่เดือน ..........................................................................................................  
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9.  ทา่นมีเงินออมหรือไม ่ ........ ไมมี่   ........ มี  โปรดระบุ ............ 

 (ถา้มี กรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์)  

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

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

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

 

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

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

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่ง ** 
  

 ช่ือ-นามสกุล มารดา  ...................................................... วนัเดือนปีเกิด ...................................................... 

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

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่ง ** 

 

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

 สกุลผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์ 

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

 ความสมัพนัธ ์.....................................................  ท่ีอยูผู่ร้บัรองคา่ใชจ้า่ย .................................................... 

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

 

12.  ทา่นเคยไดข้อวีซา่เขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ........ เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี)  

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

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

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

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

 

  รวมระยะเวลาท่ีอยูใ่นประเทศองักฤษ กี่ วนั .....................................    
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  จุดประสงคท่ี์เดินทางเขา้ประเทศองักฤษไปท าอะไร .........................................................................................  
 

13. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

14. คุณมีเพ่ือน หรือ ลูก ท่ีเรียนท่ีประเทศองักฤษหรือไม ่ถา้มี ขอ ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่และเบอร์โทร. ................................. 

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

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

 ประเภทวีซา่ของญาติ หรือ ลูก ท่ีอยูท่ี่องักฤษ .................................................................................................. 
 

 วนัออกวีซา่ ...........................................................  วนัท่ีวีซา่หมด ................................................................ 

 

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

 
 

 


