
 

              

       
 
 

 

 
แอมส์เบอรรี์ ชมสโตนเฮน้จ์  ใน  สงิมหศัจรรย์ของโลกยุคกอ่นประวตัศิาสตร ์ ชมอทิธพิลในอดตีของชาวโรมนัโบราณที

เมืองบาธ  
เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์  หมู่บ้านเลก็ๆ ทรีูจ้กักนัในนามของ “เวนิส แห่งคอตส์โวลส”์ เมอืงสวยน่ารกั มคีวามโดดเด่นใน

ดา้นธรรมชาตอินังดงาม มลีาํธารสายเลก็ๆ ไหลผ่านกลางเมอืง ทําใหเ้มอืงนีเป็นเมอืงทมีีสเน่หอ์ย่างยงิ 

สแตรทฟอรด์  เมืองทตีงัอยู่รมิฝงัแม่นําเอวอน ซงึมชีอืเสยีงในดา้นการเป็นเมอืงแห่งวรรณกรรมอังกฤษ และยงัเป็นทตีงัของ

บ้านเกดิเชค็สเปียร ์นักประพนัธ์ทโีด่งดงัทสีุดในอังกฤษ  
เบอรมิ์งแฮม ตงัอยู่ทางตะวนัตกของเกาะองักฤษ ในเขตเวสตม์ดิแลนด ์ เมอืงใหญ่อนัดบัสองรองจากลอนดอน เป็นเมอืงที

มชีอืเสยีงในดา้นอุตสาหกรรม หรอืไดร้บัฉายาวา่เป็นโรงงานของโลก และยงัเป็นเมอืงทมีคีวามหลากหลาย

ในดา้นวฒันธรรมหลายเชอืชาต ิ และอกีทงัยงัเป็นทตีงัของมหาวทิยาลยัทมีชีอืเสยีงอกีหลายแห่งทเีป็นทรีูจ้กั

ของชาวไทย  

ลิเวอรพู์ล เมืองดงัทท่ีานคุน้ชอืจากฟุตบอลพรเีมยีรล์กี เมอืงทมีกีจิกรรมท่องเทยีวทไีดร้บัความนิยมเป็นอย่างสงูทตีงั

ของสนามกฬีาแอนฟิลด ์ สนามฟุตบอลทเีป็นตาํนานและมชีอืเสยีงของประเทศอังกฤษและเป็นสโมสรทมีี

ชอืเสยีงโดง่ดงัในวงการฟุตบอลโลกสโมสรลเิวอรพ์ลู และใหท่้านเลอืกซอืของทรีะลกึหลากหลายชนิดจากทมี

ฟุตบอลดงัทคีุณชนืชอบจากรา้นคา้ของสนามแอนดฟ์ิลดท์ ีMegastore Liverpool Club   
วินเดอรเ์มียร ์ เมืองทมีชีอืเสยีงมชีอืชอืเดยีวกบัทะเลสาบ ตงัอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาตเิลคดสิทรคิ  ใน  ทะเลสาบทมีี

ขนาดใหญ่ทสีุดในบรเิวณนแีละมชีอืเสยีงไปทวัโลกถงึทวิทศัน์ทงีดงามแสนโรแมนตคิ กจิกรรมสาํคญัคอืการ

ไดล้่องเรอืในทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ ทะเลสาบขนาดใหญ่ทมีลีกัษณะเหยยีดเป็นแนวยาวคลา้ยรบิบนิสาํหรบั

ผูกของขวญั ชมความงามของทศันียภาพทมีฉีากเป็นเทอืกเขาห้อมลอ้มดว้ยป่าและเนินเขา แนวฝงัทเีรยีง

รายดว้ยแนวต้นไมอ้นัเขยีวชะอุ่ม   
ยอรค์ ตงัอยู่ในบรเิวณทแีม่นําอูสและแม่นําฟอสส ์ เป็นเมอืงสุดทา้ยทเีป็นเมอืงมรดกดา้นประวตัศิาสตร์และ

วฒันธรรมขององักฤษ อดตีเมอืงโบราณในยุคโรมนัทยีงัมซีากโบราณสถานโรมนัอายุเก่าแก่กว่า ,  ปี 

เคยไดร้บัรางวลัเมืองท่องเทยีวแห่งยุโรปเมอืปี   
ลอนดอน มหานครตลอดกาล ทตีงัของทสีาํคญัๆ เชน่ พระราชวงับกักงิแฮม สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์ หอนาฬกิาบิกเบน  

ลอนดอนอายส ์  พพิธิภัณฑ์องักฤษ  จากนันมเีวลาใหท่้านเดนิเล่นชอ้ปปิงบนถนนออ็กซฟอรด์ ย่านชอ้ปปงิ

ชอืดงัของมหานครลอนดอน 
 



 

              

 
 
 
 
กาํหนดการเดินทาง  -  ต.ค. / -  ธ.ค.  
วนัแรก  กรงุเทพฯ- ลอนดอน  (อังกฤษ) 

.  น. คณะพรอ้มกนัทสีนามบินสุวรรณภมิู ชนั  ประตูทางหมายเลข   เคาน์เตอรส์ายการบินอี วี เอ แอร ์

เคาน์เตอร ์Q1-8 เจ้าหน้าทคีอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขนึเครอืง  

.  น.  ออกจากเดนิทางจากกรุงเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน  โดยสายการอวีเีอแอร ์เทยีวบนิท ีBR 067 

.   น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว ์ กรุงลอนดอน นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนนัให้

ท่านตรวจรบัสมัภาระ   

จากนันนําท่านเขา้สู่ทพีกั Leonardo Hotel London Heathrow Airport หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสอง ลอนดอน-สโตนเฮ้นจ-์บาธ-เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร-์สแตรทฟอรด์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

 จากนันนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงแอมสเ์บอรร์ ี Amesbury ในเขตทุ่งหญ้าแอมสเบอรร์ ี (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ .  ชวัโมง) นําท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ ์ Stonehenge กองหนิประหลาด  ใน  สงิ

มหศัจรรยข์องโลกในยุคกอ่นประวตัศิาสตร์มากกว่า ,  ปีมาแล้ว ทปีจัจุบนักย็งัไม่สามารถสรุปขอ้เทจ็จรงิ

ไดว้่า ใครสรา้ง? เพอือะไร? มแีต่การวเิคราะหแ์ละคาดเดา  จากนนันําท่านเดนิทางสู ่ เมืองบาธ เมอืงอาบ

นําแร่ทมีอีทิธพิลมาตงัแต่ยุคเรอืงอํานาจของอาณาจกัรโรมนัโบราณ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง)   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 

บ่าย นําท่านเขา้ชมภายในของโรงอาบนําแรร่อ้นทสีรา้งขนึมาตงัแต่ยุคโรมนัโบราณ โดยมกีารตกแต่งอย่าง

งดงาม ปจัจุบนันําพุรอ้นนีกย็งัมปีรมิาณ นับลา้น นับแสนแกลลอน ดว้ยอุณหภูมริะดบั -  องศาเซลเซยีส 

ซงึหลกัฐานบ่อนําพุรอ้นและซากอาคารเก่าแก่ทหีลงเหลอือยูนี่ ทาํให้เมอืงบาธไดร้บัการแต่งตงัให้เป็นเมอืง

มรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ.   ชม พิพิธภณัฑนํ์าแรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) 

ซงึมปีระวตักิารคน้พบทน่ีาสนใจ ปจัจุบนัเป็นกลุ่มอาคารสาํคญัของเมอืง คอืบรเิวณทเีป็นทตีงัของบ่อนําแร่

รอ้นคงิส ์ ส่วนทสีองคอื บรเิวณวดั และสว่นทสีามคอื บรเิวณทเีปิดบรกิารให้นักท่องเทยีวหรอืชาวเมอืงใช้

บรกิารนําแร่ ซงึมทีงัสระว่ายนํา, บ่อนําแร่รอ้น-เยน็, หอ้งอบไอนํา และส่วนทเีป็นเตอรก์ชิบาธ (Turkish 

Bath) และให้ท่านไดช้มินาํแร่ทจีดัให้กบันักท่องเทยีวเท่านนั  จากนันนําท่านชมเมอืงอาคารบ้านเรอืนถกู

สรา้งขนึในยุคจอรเ์จยีน ทมีเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอกีทงัอาคารรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอาคารรปูครงึวงกลมทมีี

สถาปตัยกรรมแปลกตา ทําใหเ้มอืงบาธมเีสน่หไ์มน้่อย จากนันนําท่านเดนิทางสู่ เมืองเบอรต์ัน ออน เดอะ  

 วอเตอร ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง) หมู่บ้านเลก็ๆ ทรีูจ้กักนัในนามของ “เวนิส แห่งคอตสโ์วลส์” 

เมืองสวยน่ารกั มคีวามโดดเด่นในดา้นธรรมชาตอินังดงาม ทมีลีาํธารสายเลก็ๆ ตนืๆ ซึงแท้จรงิคอืแม่นํา

วนิด์รชั ไหลผ่านกลางเมอืง และมสีะพานหนิทอดขา้มนําป็นช่วง ๆ กบัตน้วลิโลว ์ทีแกว่งกงิกา้นใบอยูร่มินํา 

ทาํให้เป็นสถานททีมีเีสน่หอ์ย่างมาก เมอืงนีมรีา้นอาหารและโรงแรมรวมทงัรา้นคา้ให้เดนิเล่นเกบ็บรรยากาศ

อนัรนืรมย ์นําท่านเดนิชมความสวยงามภายในหมูบ่้านแห่งน ีพรอ้มทงัถา่ยภาพเป็นทรีะลกึ  จากนันนําท่าน 

 เดนิทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอรด์-อัพอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 

นาท)ี หรอื เมืองสแตรทฟอรด์ เมอืงทีตงัอยูร่มิฝงัแม่นําเอวอน ซงึมชีอืเสยีงในดา้นการเป็นเมอืงแห่ง

วรรณกรรมอังกฤษ  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ.ภตัตาคารพนืเมอืง 

  จากนันนําท่านเขา้สู่ทพีกั Stratford Manor – Q Hotels หรอืระดบัเทยีบเท่า 



 

              

 

 

 

 

วนัทีสาม สแตรทฟอรด์-เบอรมิ์งแฮม-ลิเวอรพู์ล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

 นําท่านชมเมอืงกบัอาคารสวยงามและศาลว่าการเมอืง และถ่ายรปูภายนอกกบับ้านของ วิลเลียม เชค็ส

เปียร ์ กวแีละนักเขยีนบทละครชาวอังกฤษ ไดร้บัยกย่องทวัไปวา่เป็นนักเขยีนผู้ยงิใหญ่ขององักฤษและของ

โลก มกัเรยีกขานกนัวา่เขาเป็นกวแีห่งชาตขิองอังกฤษ  จากนนันําท่านเดนิทางสู่ เมืองเบอรมิ์งแฮม 

Birmingham (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง) ตงัอยู่ทางตะวนัตกของเกาะองักฤษ ในเขตเวสต์มดิ

แลนด ์ เมอืงใหญ่อนัดบัสองรองจากลอนดอน เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงในดา้นอุตสาหกรรม หรอืไดร้บัฉายาว่า

เป็นโรงงานของโลก เนอืงจากผลผลติการส่งออกของประเทศ และยงัเป็นเมอืงทมี ีความหลากหลายในดา้น

วฒันธรรมหลายเชอืชาต ิ และอีกทงัยงัเป็นทตีงัของมหาวทิยาลยัทมีชีอืเสยีงอีกหลายแห่งทเีป็นทรีูจ้กัของ

ชาวไทย อาท ิUniversity of Central England, University of Birmingham, Aston University เป็นต้น ผ่าน

ชมซติเีซ็นเตอร ์ศาลาว่าการเมอืงหรอืวคิทอเรยีสแควร์  โบสถ์เซน้ตฟิ์ลลปิ หรอื Gas Street Basin, Soho 

House Museum, St.Chad’s Cathedral ซงึโบสถ์นเีป็นโบสถ์แห่งแรกๆ ทสีรา้งขนึในองักฤษ ตงัแต่ปี  

ไดร้บัการออกแบบจากผูดู้แลรบัผดิชอบคนเดยีวกบัพระราชวงัเวสต์มนิสเตอรแ์ละหอนาฬกิาบกิเบนใน

ลอนดอน เป็นตน้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพนืเมอืง 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองลิเวอรพ์ูล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .  ชวัโมง) เมอืงทมีกีจิกรรมท่องเทยีวที

ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนทเีป็นสาวกของหงสแ์ดงลเิวอรพ์ูลตอ้งไม่พลาดมาเยอืนเมอืงนี

สกัครงัหนึง นําท่าน เข้าชมสนามกีฬาแอนฟิลด ์ สนามฟุตบอลทเีป็นตํานานและมชีอืเสยีงของประเทศ

องักฤษและเป็นสโมสรทมีชีอืเสยีงโด่งดงัในวงการฟุตบอลโลกสโมสรลเิวอรพ์ูล ตงัอยู่ในเขตแอนดฟิ์ลด ์

สนามแห่งนีสรา้งเสรจ็ในปี  เรมิแรกเป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลเอฟเวอรต์นั ต่อมาในปี  

เอฟเวอรต์นัย้ายสนามไปกดูสินัพารค์ หลงัจากก่อตงัสโมสรฟุตบอลลเิวอรพ์ูล แอนฟิลดจ์งึกลายเป็นสนาม

เหยา้ของลเิวอรพ์ูลนับแตนั่นมา ประกอบไปดว้ยอฒัจนัทร ์  ดา้นมคีวามจุประมาณ ,  ทนัีง โดย

จาํนวนผู้ชมสงูสุดเท่าทมีกีารบนัทกึไวค้อืในการแข่งขนัฟุตบอล FA Cup รอบท ี  ระหวา่ง ลเิวอรพ์ูลกบัวุล

เวอรแ์ฮมปตนัวอนเดอรเ์รอสใ์นวนัท ี  ก.พ.  บนัทกึไวว้่ามผีูช้มทงัสนิ ,  คน และสนามนีไดร้บั

การรบัรองจากสมาคมฟุตบอลยุโรป ใหเ้ป็นสนามระดบั  ดาว ซงึสามารถจดัการแข่งขนัฟุตบอลระดบั

นานาชาตหิรอืรายการใหญ่อนืๆ รวมทงัการแข่งขนัของทมีชาตอิงักฤษ แอนดฟิ์ลดเ์คยเป็นหนึงในสนาม

ฟุตบอลทใีชใ้นการแข่งขนัฟุตบอลชงิแชมป์แห่งชาตใินปี  และให้ท่านเลอืกซือของทรีะลกึหลากหลาย

ชนิดจากทมีฟุตบอลดงัทคีณุชนืชอบจากร้านคา้ของสนามแอนดฟิ์ลดท์ ีMegastore Liverpool Club  (กรณี

ทีในวนันันๆ มีฤดูกาลการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิในการเปลียนสนามไปชมสนามทีแมนเชสเตอร์

แทนหรอืเปลียนเป็นการเข้าชมสถานทีอืนๆ ทดแทน) 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ.ภัตตาคารจนี  

 นําท่านเขา้สูท่พีกั Novotel Liverpool Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี  ลิเวอรพู์ล-วินเดอรเ์มียร-์ยอรค์-ลีดส ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู ่ วินเดอรเ์มีย Windermere เมอืงรมิทะเลสาบในเขตอุทยานแห่งชาตเิลคดสิทรคิ Lake 

District National Park  ใน  ทะเลสาบทมีขีนาดใหญ่ทสีุดในบรเิวณนีและมชีอืเสยีงไปทวัโลกถงึทวิทศัน์



 

              

ทงีดงามแสนโรแมนตคิ และเป็นเมอืงทสีรา้งแรงบนัดาลใจ  แก่ เบยีทรกิซ์ พอตเตอร ์หรอืมสิพอตเตอร์ ทไีด้

แตง่วรรณกรรมคลาสสคิ สําหรบัเดก็เรอืง The Tale of Peter Rabbit อนัเป็นทรีูจ้กักนัด ี สมัผสัชม

ทศันียภาพอนัสวยงาม  นําท่านล่องเรอืในทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์ ทมีชีอืชอืเดยีวกบัชอืเมอืง เป็น

ทะเลสาบขนาดใหญ่ทมีลีกัษณะเหยยีดเป็นแนวยาวคล้ายรบิบนิสาํหรบัผูกของขวญั ชาวอังกฤษจงึเรยีก

ทะเลสาบแห่งนอีกีชอืหนึงว่าทะเลสาบรบิบนิ และนําในทะเลสาบเกดิจากการละลายของหมิะบนภูเขา ซึงจะ

ทาํให้ทะเลสาบแห่งนมีคีวามชุ่มฉําตลอดปี  ชมความงามของทศันียภาพทมีฉีากเป็นเทอืกเขาหอ้มล้อมดว้ย

ป่าและเนินเขา แนวฝงัทเีรยีงรายดว้ยแนวตน้ไมอ้นัเขยีวชะอุ่ม  สลบักบับ้านพกัของเศรษฐทีมีาสรา้งไวเ้ตมิ

แตง่ให้เป็นทศันียภาพทน่ีาดชูมยงิขนึไปอกี บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ รอบทะเลสาบมฝีงูหงส ์ เป็ด ห่าน 

หงษ์ นกพริาบขาว นกนางนวล ทวี่ายไปมาอยู่ในทะเลสาบ ม ีCoffee Shop เลก็ๆ ใหน้ังชมววิ สมควรแก่

เวลานําท่านเดนิทางสู ่เมืองยอรค์ York (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 

บ่าย นําท่านชม เมอืงยอรค์ ตงัอยู่ในบรเิวณทแีม่นําอูสและแม่นําฟอสส ์ เป็นเมอืงสุดท้ายทเีป็นเมอืงมรดกดา้น

ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมของอังกฤษ ในอดตีเป็นเมอืงโบราณในยุคโรมนัทยีงัมซีากโบราณสถานโรมนั

อายุเก่าแก่กว่า ,  ปี เคยไดร้บัรางวลัเมอืงท่องเทยีวแห่งยุโรปเมอืปี  มทีงักาํแพงเมอืงเกา่แก่และ

มหาวหิารศลิปะแบบกอธคิ มชีอืวา่ York Minster นอกจากนียงัมสีถาปตัยกรรมเกา่แกท่ไีดร้บัอทิธมิาจาก

พวกโรมนั ไวกงิ และยุโรปชาตอินืๆ ทเีคยเขา้มาตงัรกรากทนีีดว้ย จากนนันําท่านเดนิทางสูเ่มอืงลีดส์ 

Leeds เมอืงใหญ่ทสีุดในสหราชอาณาจกัร และยงัเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการค้า กฏหมาย และการใหบ้รกิาร

ทางด้านการเงนินอกเหนือจากกรงุลอนดอน (ใชเ้วลาประมาณ  นาท)ี 
คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารพนืเอง 

 นําท่านเขา้สูท่พีกั Holiday Inn Express Leeds City Centre - Armouries หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้า  ลีดส-์Bicester Outlet Village-ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

  นําท่านเดนิทางสู ่ บิสเตอรเ์อ๊าท์เลต็ วิลเลจ  Bicester Outlet Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .  

ชวัโมง) นําท่านชมสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทงัขององักฤษและในยุโรป เช่น Anne  Fontaine  Armani  Bally  

Bodum  Bose  Burberry  Calvin Klein  D&G  DKNY  Diesel  Dior  Dunhill   Ermenegildo Zegna  

Fendi  Gucci  Guess  Hugo Boss  Jaeger  Jigsaw  Kipling  L'Occitane  Levi's  Max Mara  Missoni  

Molton Brown  Mulberry  Paul Smith  เป็นตน้  เพอืความสะดวกในการเลอืกซอืสนิคา้จากเอ๊าท์เลต็   

เทยีง (เพือความสะดวกในการเลือกซือสินค้า อิสระรบัประทานอาหารคาํตามอัธยาศยัภายในเอ๊าท์เลต็) 

สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู่ มหานครลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .  ชวัโมง) เมอืงหลวง

แห่งสหราชอาณาจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ทีสดุในสหภาพยุโรป มปีระชากรกว่า .  ล้านคน  ถอืเป็น  ใน

เมืองศูนย์กลางทางดา้นธุรกจิ  การเมอืงและวฒันธรรมของโลก  การสอืสาร  การบนัเทงิ  แฟชนัและศลิปะ 

ซงึเป็นทยีอมรบัวา่มอีทิธพิลไปทวัโลก 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจนี Four Season Restaurant ให้ท่านชิมเป็ดย่างจากภตัตาคาร  

ชือดงัของลอนดอน 

 นําท่านเขา้สูท่พีกัโรงแรม Holiday Inn London West หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีหก  ลอนดอน-ช้อปปิง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

  จากนันนําท่านชม มหานครลอนดอน ทยีงิใหญ่ เรมิจากพระราชวงับัคกงิแฮมทปีระทบัแห่งพระราชนิ ี

  องักฤษ ชมการเปลยีนยามของทหารรกัษาพระองคใ์นชุดเครอืงแบบเตม็ยศ สวมหมวกพูสดีาํแต่จะ 



 

              

  เปลยีนเป็นชุดสเีทาในช่วงฤดหูนาว  ก่อนนําท่านเกบ็ภาพสวยของหอนาฬิกาบกิเบน สญัลกัษณ์ทสีาํคญัของ

  ลอนดอนทตีงัอยูเ่คยีงขา้งอาคารรฐัสภาทสีวยงามรมิฝงัแม่นําเทมส ์ลอนดอนอายส ์ชงิชา้สวรรคท์เีป็น 

  สญัลกัษณ์แห่งสหสัวรรษขององักฤษ  สะพานทาวเวอรบ์รดิจ์ เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นใจกลางกรุงลอนดอน 

  ผ่านชมสถานทสีาํคญัตา่งๆ อาท ิ บ้านเลขท ี , ถนนดาวน์นงิทาํเนียบนายกรฐัมนตร,ี จตุัรสัทราฟลัการ,์ 

  อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟลัการ์ของท่านลอรด์เนลสนั, พคิคาเดลล ีเซอรค์สั, ย่านโซโห มหาวหิารเซนตพ์อล 

  ฯลฯ   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 

บ่าย จากนันใหเ้วลาท่านเดนิเล่นชอ้ปปิงบนถนนออ็กซ์ฟอรด์ ย่านชอ้ปปงิใหญ่ของลอนดอนทท่ีานจะไดเ้ลอืกซอื

สนิคา้คุณภาพเยยีมจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์และหา้งอนืๆ อกีมากมาย  

คาํ เพือความสะดวกในการเลือกซือสินค้าต่าง ๆ อิสระอาหารคาํตามอธัยาศยั 

 จากนันนําท่านเขา้สู่ทพีกั Holiday Inn London West หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเจด็  ลอนดอน-บริติชมิวเซียม-สนามบิน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

 นําท่านชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรอืทนิียมเรยีกกนัว่า พพิธิภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอน 

สหราชอาณาจกัร เป็นหนึงในพพิธิภัณฑ์ดา้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยทสีาํคญัทสุีดและใหญ่

ทสีุดในโลก มกีารก่อตงัขนึในปี พ.ศ.  (ค.ศ. ) ในเบอืงตน้วตัถทุเีกบ็รวบรวมไวส้่วนใหญ่เป็นของ

สะสมของเซอร ์ แฮนส ์ สโลนซึงเป็นแพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร ์ พพิธิภณัฑแ์ห่งนีเปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะ

เป็นครงัแรกในวนัท ี  มกราคม พ.ศ.  (ค.ศ. ) ในมงตากเูฮาส ์เมอืงบลูมสเ์บอร์ร ีกรุงลอนดอน อนั

เป็นสถานทตีงัของอาคารพพิธิภัณฑ์ในปจัจุบนับรติชิมวิเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่างๆ จากทุกทวปี 

จาํนวนกวา่  ล้านชนิ ซงึลว้นมชีอืเสยีง และมกีารบันทกึเรอืงราวของวฒันธรรมมนุษน์จากจดุเรมิต้นจนถงึ

ปจัจุบนั 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย นําท่านสูย่่านไนทบ์รดิจ์ ทตีงัของหา้งดงั อาทเิชน่ หา้งแฮรอดส์ เป็นต้น มเีวลาใหท่้านเดนิเล่นชอ้ปปิงเลอืก 

 ซอืสนิคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ มเีวลาใหท่้านสามารถเลอืกซอืและเลอืกชมสนิคา้ทรีะลกึก่อนกลบับ้าน  

คาํ เพือความสะดวกในการเลือกซือสินค้าต่าง ๆ อิสระอาหารคาํตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลานัดหมายนําท่านเดนิทางสู่สนามบินฮทีโธรว ์

.   น. นําท่านออกเดินทางจากลอนดอน โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เทียวบินที BR068 

 

วนัทีแปด  กรงุเทพฯ 

.  น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

              

 
 
 
 
 
อตัราค่าเดินทาง    -  ต.ค. / -  ธ.ค.  

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ ,  บาท // ค่าทิปคนขบั และ 
ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ ,  บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปชาํระพร้อมค่าทวัรก์่อนออกเดินทาง) ** 

 
หมายเหต ุ
1. อตัราคา่เดนิทางนเีป็นราคาโปรโมชนัตอ้งมจํีานวนผู้โดยสารทเีป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตาํกวา่  ท่าน และจะต้องชําระมัดจาํ 

หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

2. บตัรโดยสารของการบนิเป็นราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็  

3. โรงแรมในองักฤษ ไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุตาํกวา่  ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีง 

4. อตัราคา่เดนิทางและตวัโดยสารนเีป็นอตัราราคาพเิศษ ดงันันหากมกีารออกตวัโดยสารแล้วไม่สามารถขอรฟีนัได ้
5. กรณีท่านทต้ีองการแยกวนักลบัหรอืเดนิทางไปและกลบัไม่พรอ้มคณะหรอืต้องการทนีงั ชนัธุรกจิหรอืพรเีมยีม ไม่สามารถทาํ

ตวัแยกออกจากคณะได ้ท่านจะต้องสาํรองทนัีงเดยีว และรอการยนืยนัการจองจากสายการบนิ ผู้เดนิทางจะตอ้งเป็นผูช้าํระ
ค่าใช้จ่ายทเีพมิเตมินนั 

6. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าภาษีนํามนั  ในกรณีทสีายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพมิ 
7. การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ซึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วยตัวเองและ

ได้รบัการสแกนนิวมือจากสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง 

และ สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพือทาํการนัดหมาย 

 
อตัรานีรวมบริการ 

 ค่าตวัเครอืงบนิไป-กลบัโดยสายการบิน อวีเีอ แอร ์ชนัประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรงุเทพฯ 

 ค่าโรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านตอ่หนึงหอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานทต่ีาง ๆ ตามรายการทรีะบุ, ค่าอาหารและ
เครอืงดมืตามรายการ, ค่ารถรบัส่งระหวา่งนําเทยีวตามรายการทีระบ ุ

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทมี ี

 ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิัทจากกรุงเทพฯ ทคีอยอํานวยความสะดวกท่านในระหวา่งการเดนิทางจากกรุงเทพฯ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สําหรบัซงึเดก็อายุตาํกว่า  ปี และผู้ใหญ่อายุเกนิ  ปี 

วงเงนิคุม้ครอง ,  บาท (ทงันีเป็นไปตามเงอืนไขของบรษิทัประกนัฯ) 
 ค่าภาษนีํามนัเชอืเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัท ี   

พ.ค.  

 
 
 
 
 

โมโน องักฤษ  วนั (BR) -  ต.ค.  -  ธ.ค.  

ผูใ้หญ่ทา่นละ ,  ,  

ทา่นทตีอ้งการพกัเดยีวเพมิทา่นละ ,  ,  

ราคาไม่รวมตวั ,  ,  



 

              

 
 
 
 
 

อตัรานีไม่รวมบริการ 

 ค่านําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าองักฤษและค่าบริการด้านเอกสารและการนัดหมายทําวีซ่า ท่านละ ,  บาท (ชาํระ

พร้อมค่าทวัรส่์วนทีเหลือก่อนออกเดินทาง)  

 ค่าแปลเอกสารสําหรบัการยนืวซี่าทจีะตอ้งแปลจากศนูย์การแปลเท่านัน (จาํนวนหรอือตัราค่าแปล ขนึอยู่กบัรปูแบบและ
จํานวนเอกสารของแต่ละบุคคล ซึงไม่เกยีวกบัคา่บรกิารวซ่ีา) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถ และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ ,  บาท (ชาํระพร้อมค่าทัวรส่์วนทีเหลือก่อนออกเดินทาง) 

 ค่าบรกิารทปิพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง  

 ค่าวซ่ีาเรง่ด่วนหรอืบรกิารพเิศษอย่างอนืเกยีวกบัวซ่ีา 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าเครอืงดมืและค่าอาหารทสีงัเพมิเองคา่โทรศพัท์ คา่ซักรดีฯลฯ 

 ค่าอาหารทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าทําใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิัทฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึงท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์่วนทเีหลอืจะ
ขอเกบ็ทงัหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทําการ มฉิะนนัทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่ามดัจาํทงัหมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิัทก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัทํางาน มฉิะนนับรษิทัฯจะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ

ทงัหมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยนืวซ่ีาแล้วไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ ผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจาํท ี 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามที

สถานทูตเรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตวัโดยสารเครอืงบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืค่ามดัจํา  
 
หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทพีกัในต่างประเทศ 
เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิัทฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นสาํคญั 

o กรณีทมีกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทงัในประเทศไทยและตา่งประเทศทผีูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขนึและมี
เหตทํุาใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทบีรษิทัทวัรต์ดิตอ่ว่าสามารถคนืเงนิได ้

o บรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงห้ามผูเ้ดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสอืมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทกีองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่วา่จํานวนทงัหมดหรอืบางส่วน 

o บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนอืงมาจากตวัผู้โดยสารเอง 
o บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทพีํานักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิัทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบิน ทางสายการบนิผูใ้ห้บรกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึงจะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทสีายการบินกาํหนด 

 
 



 

              

 
 
 
 
 
o ในบางรายการทวัร ์ ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหตํ้ากว่ามาตรฐานได ้

ทงันีขนึอยู่กบัขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธไิม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในนําหนักสว่นที
เกนิ 

o ในประเทศตา่ง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้, โรงแรม และสถานทต่ีาง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีดัเจน
ในเรอืงการสูบบุหร ีและมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทงันีเนอืงจากสุขภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทที่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า  -  ชวัโมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นต้องดูแลคณะทวัรท์งัหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์ เป็นการกาํหนดตลอดทงัปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที
สถานทเีขา้ชมนันๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทคีณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯ จะสลบัรายการเพอืใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักล่าวให้ได ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน ๆ ตามเงอืนไขราคาทไีดร้บัจากทาง บรษิัท supplier ประเทศนนัๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทดีงักล่าวได ้ ทางบรษิ ัทฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ให้แก่ท่าน 
เนืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันันขอใหพ้จิารณาก่อน
การจองทวัร ์

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณ์อืนๆ ทีไม่

คาดคิดหรอืมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทงันีเพือประโยชน์ของคณะเป็นสําคญั 
 
 

ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพกั 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้้องพกัแบบห้องเดยีว 

(Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ  ท่าน /  เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่

ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ  เตียงเดียว แต่อาจจะได้เป็น  เตียงใหญ่

กบั  เตียงพบัเสริม หรอืแยกพกัแบบ  ห้องคู่ และ  ห้องเดียว โดยท่านจะต้องชาํระค่า

พกัเดียวเพิม ตามอตัราทีโรงแรมเรียกเกบ็ของคนืทีพกันันๆ  

2. โรงแรมในยุโรปและองักฤษบางแห่งอาจจะไม่มเีครอืงปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอุีณหภูมติาํ  

3. กรณีทมีงีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ

ในการปรบัเปลยีนหรอืย้ายเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปและองักฤษทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นห้องเดยีวอาจเป็นห้องทมีขีนาดกะทดัรตั และไม่

มอ่ีางอาบนํา ซงึขนึอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนนัๆ และห้องแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยืนขอวีซ่าทีสถานทูตองักฤษ) 

 ใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ -  วนัทําการ  หรอืผู้ทมีคีณุสมบตัใินการยนืเรง่ด่วนตอ้งการยนื

ด่วนสามารถขอคาํรอ้งในการยนืด่วนได ้ โดยมคีา่ใชจ่้ายเพมิตามทศูีนยว์ซี่าเรยีกเกบ็ โดยท่านผู้เดนิทางสามารถ

ชําระได ้ณ วนันัดหมายและแสดงตวั ใช้เวลาพจิารณาประมาณ -  วนัทําการ  

 ผู้เดินทางจะต้องมาแสดงตวัทีสถานทูตองักฤษทุกท่าน เนืองจากต้องทาํการสแกนนิวมือ ตาม

วนัทแีละเวลาทสีถานทูตกําหนด  ซึงทา่นสามารถเตรยีมเอกสารตามรายละเอยีดด้านลา่งเพอืใชป้ระกอบใบคํารอ้งขอ

ยนืวซ่ีา  ทา่นสามารถกรอกขอ้มลูตามแบบฟอรม์ทแีนบมาดา้นล่างนี โดยจะต้องกรอกใหค้รบทกุขอ้ เนอืงจากเป็น

ขอ้มลูทต้ีองกรอกผา่นระบบออนไลน์ พรอ้มกบัการทําการนัดหมายยนืวซ่ีาในระบบดว้ย ในวนัทีมาแสดงตวัให้นํา

สมดุบญัชีเงินฝากฉบบัจริงถือมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีศนูยย์ืนด้วย  
 ปจัจุบนัการยนืวซ่ีาองักฤษ เอกสารใดทีเป็นภาษาไทย อาท ิ ใบเปลยีนชอื-สกุลต่างๆ, ใบทะเบยีนสมรส, ใบ

หย่า ใบเกดิ, หนังสอืรบัรองกิจการหรอืจดัตงับรษิทั และอนืๆ จะต้องทาํการแปลเอกสารให้เรียบร้อยก่อนการยืนวี

ซ่าทีศนูยยื์นวีซ่า โดยจะต้องเป็นการแปลจากศนูยแ์ปลทถูีกต้องตามกฏหมายและมกีารเซ็นรบัรองและตราประทบัจาก

ศูนยแ์ปล ซงึมคี่าใชจ้า่ยตามแต่เอกสารต้นฉบับและแต่ละบุคคล ทา่นสามารถสอบถามค่าใชจ้่ายเบืองตน้จากบรษิทัทวัร ์ 
 

o หนังสือเดินทางมอีายไุม่ตาํกว่า 6 เดือน  

 โดยนับวนัเรมิเดนิทางเป็นหลกั หากนับแล้วเกนิ  เดอืนหนังสอืเดนิทางนสีามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแล้วตาํกว่า  เดอืน 

ผู้เดนิทางจะตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทาํหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทกีองหนังสอืเดนิทาง  

 หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํากว่า  หน้า   

 หากท่านเปลยีนหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนอืงจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซี่า  

 ท่านทมีปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จําเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์ หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 นิว จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   

 ฉากหลงัสขีาวเท่านนั เนอืงจากสถานทตูจะต้องสแกนรปูลงบนวซี่า   

 รปูถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก 

 

o สาํเนาทะเบยีนบ้าน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

 กรณีเป็นเดก็ อายตุาํกว่า  ปี  

 ใช้สาํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

 หากเดก็อายไุม่เกนิ  ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและ

กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 



 

              

 

 
 

 

o หมายเลขโทรศพัท์ทีสามารถติดต่อได้ทงัเบอรที์ทาํงาน, เบอรบ้์านและเบอรม์อืถือ  

o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีสมรสแล้ว  

o สําเนาใบเปลยีนชอื กรณท่ีานทมีีการเปลยีนชอื 

o สําเนาใบเปลยีนนามสกุล กรณีท่านทมีกีารเปลยีนนามสกุล 

o สําเนาใบหยา่ กรณีท่านทหีย่าแล้ว  

 

o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรอืเอกสารบง่ชีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัททีาํงานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านนั (ตวัจรงิ) โดยมีรายละเอยีดการ

เขา้ทํางาน, อตัราเงนิเดอืน, ตาํแหน่งงาน เป็นตน้ 

 กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใช้หนังสอืรบัรองการทํางานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านนั (ตวัจรงิ) โดยระบุตาํแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทเีรมิทาํงานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลาและสาํเนาบตัรประจําตวั

ราชการ 1 ชุด 

 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ หรอื สําเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรอื สาํเนาหนังสอืรบัรอง

ความเป็นเจ้าของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ตาํกว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 กรณีท่านทีเป็นแม่บ้าน   

 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบียนสมรส+ฉบบั

แปลภาษาองักฤษ 

 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ี พรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิ ัตรบุตร ทงันเีพอืแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื

ชแีจงเกยีวกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิด้จดทะเบยีน     

 กรณีท่านทีว่างงาน / ไมม่ีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่าใชจ่้าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน

ทางด้านการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชแีจงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชแีจงการรบัรองค่าใชจ่้าย

ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์ โดยเบอืงตน้ ควรมีความสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนีหาก

ความสมัพนัธ์ไม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยนืคาํรอ้งขอวซ่ีาน)ี   

 กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 

 ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื สาํเนาสมุดรายงานประจําตวันักเรยีนหรอืสาํเนาบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็ 

พรอ้มฉบบัแปลภาษาอังกฤษ  

 

o หลกัฐานการเงิน   

 ใช ้ สําเนา สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงชอืเจ้าของบญัช ี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสาํเนา ทุกหน้า และปรบั

สมุดอพัเดทถงึเดอืนปจัจุบนัทสุีดเท่าทจีะทําได ้พรอ้มสาํเนาหน้าบัญชหีน้าแรกทมีีชอืเจา้ของบญัช ี 



 

              

 

 

 

 

 หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรณุาสาํเนาหน้าแรกทมีชีอืเจ้าของบญัชขีองเล่มเก่าทต่ีอ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ

ฝากเป็นปจัจุบนั 

 กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน  เล่ม กรณุาแสดงสาํเนาสมุดบัญชอีนืแนบดว้ย อาท ิ เช่น บัญชเีงนิฝากประจาํ 

เป็นต้น 

 หนังสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขทบีญัชเีดยีวกบัสาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากทนีํามาแสดง 

 กรณีทีเดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ัญชใีดบญัชหีนึงในการยนืขอวซี่า ตอ้งออกหนังสอืรบัรองจากธนาคาร  ฉบบั 

และทําจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ์ชแีจงตอ่สถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ดว้ย  อยา่งไรกต็ามโดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมสีาํเนาสมุดบัญชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแม้ว่าจะจดทะเบยีน

สมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝา่ยทมีกีารเงนิมากกวา่จะตอ้งขอหนังสอืรบัรองธนาคาร  ฉบับ และทาํ

จดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชอืและความสมัพนัธ์ชแีจงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี ***  

ทงันีเพือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอทีจะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ

กลบัสู่ภมิูลาํเนา 

 กรณีเดก็อายตุํากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่ารา้ง)  

 จะต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 

 หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ่้ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทอีาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบบัจรงิ

จากอําเภอตน้สงักัดเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 

พรอ้มทงัแนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพอืรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

 หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใช้จา่ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทอีาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบับจรงิจากอําเภอ

ต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทงั

แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบิดาเพอืรบัรองแก่บุตรดว้ย 

 หากเดก็ไม่ได้เดินทางทงักบับิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศ

กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มชแีจงระบุความสมัพนัธก์บัผู้ปกครองทไีปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที

อาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล

เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทงัแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบิดาเพือรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

 กรณีเดก็ทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล

บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

 

 



 

              

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแม้วา่ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทไีดช้าํระไปแลว้และหากต้องการขอยนืคาํรอ้งใหม่กต็อ้ง

ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครงั 

2. หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย

และโปรดแตง่กายสุภาพ ทงันทีางบรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทไีปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

3. กรณีทีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่า

ของท่าน เนืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

4. เมือท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง

บรษิัทฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทไีดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

5. กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยนืวซ่ีา ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแกบ่รษิัททวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แตห่าก

กรณีท่านทตีอ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยนืวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน

จะตอ้งมายนืเดยีวและแสดงตวัทสีถานทูตตามกาํหนดการของสถานทูตเชน่เดยีวกนั 

6. ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปท่องเทยีวยงัประเทศตามที

ระบุเท่านนั การปฏิเสธวซี่าอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยนืวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยนืขอวซ่ีา

ท่องเทยีว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใช้จ่ายทเีกดิขนึจรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อก

เดนิทางภายใน  วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันีจะคาํนึงถงึประโยชน์และ

ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั          
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กรอกข้อมูลตามความจริงเบืองต้น สาํหรบัการยืนขอวีซ่าองักฤษ 

กรุณากรอกเป็นตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านันและกรุณาอยา่เวน้วา่งไว ้ เพราะขอ้มลู

เหลา่นีจะเป็นขอ้มลูทถีกูนําไปกรอกลง Application Online เมอื Submit แลว้ ไมส่ามารถแกไ้ข

รายละเอยีดอกีได ้ดงันนัขอใหแ้จง้ตามความเป็นจรงิทสีุดของผูส้มคัรแตล่ะบุคคล 
 

 

.  ชือ-สกุล .................................................................................................................................................. 
 ชือ-สกุลเดิมหรืออนืๆทเีคยใชห้รือกรณีมกีารเปลยีนชือ หรือกอ่นแตง่งาน ......................................................... 

.  มหีนงัสือเดนิทางเลม่เกา่หรือไม ่ ไมม่ ี ม ี (โปรดระบุรายละเอยีด) หมายเลขหนงัสือเดินทางเลม่เกา่  
..........................................วนัทอีอกหนงัสือเดินทาง.......................................วนัหมดอายุ ............................ 

.  สถานภาพ   โสด แตง่งานจดทะเบยีน  แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน  หยา่   หมา้ย     

.  ชือ-สกุล คูส่มรส .............................................................. นามสกุลกอ่นแตง่งาน .......................................... 
     วนั-เดือน-ปี เกดิคูส่มรส  ................................................... สถานทเีกิด ......................................................... 
     เดนิทางดว้ยกนัหรือไม ่................  
    ชือบุตร . ชือ ................................................................................................. 
    วนั-เดือน-ปีเกดิ ...................................................... สถานทเีกิด .................................................................. 
    ชือบุตร . ชือ ................................................................................................. 
    วนั-เดือน-ปีเกดิ ...................................................... สถานทเีกิด ..................................................................  
    ชือบุตร . ชือ ................................................................................................. 
    วนั-เดือน-ปีเกดิ ...................................................... สถานทเีกิด ..................................................................  
    ชือบุตร . ชือ ................................................................................................. 
    วนั-เดือน-ปีเกดิ............................................................สถานทเีกิด..................................................................  

.  ทอียูปั่จจุบนั  ............................................................................................................................................ 
 .............................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................................... 
     ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น ................................................................................................................................. 
 ..............................................................................รหสัไปรษณีย.์................................................................ 
     โทรศพัทบ์า้น.................................................โทรศพัทม์ือถือ.....................................................................  
 อาศยัอยูม่ากปีี ...............................................  E-Mail: .............................................................................. 
.  ชือสถานททีาํงาน / สถานศึกษา ................................................................................................................... 

(ชแีจงเกยีวกบักจิการททีาํ หรือสินคา้ทขีายวา่เกยีวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกจิการหรือลูกจา้ง) 
................................................................................................................................................................. 



 

              

 
 
 
 
ทอียูส่ถานททีาํงาน / สถาบนัศึกษา .............................................................................................................. 

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

 โทรศพัท์ ........................................................หมายเลขตอ่ภายใน(ถา้ม)ี ......................... 
ตาํแหน่งหนา้ท ี  ..........................................................................................................................................  
วนัทเีขา้ทาํงาน / วนัเริมเขา้ศึกษา ............................................  เงินเดือน ...................................................... 
กรณีศึกษาอยู ่ศึกษาระดบัชนั / หลกัสูตร .......................................................................................................   

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ............................................... 
.  คา่ใชจ้า่ยครอบครัวตอ่เดือน .................................................... ใหค้รอบครัว+ภรรยา+ลูก ................................  
.  ทา่นมเีงินออมหรือไม ่ฝากประจาํ ............................................. เทา่ไหร่ ......................................................... 

     หุน้หรือหลกัทรพัย ์.......................................... เทา่ไหร่ ................................................................................. 
     มธีนาคารอะไรบา้ง ....................................................................................................................................... 
.  ชือ-นามสกุล บิดา  ......................................................... วนั-เดือน-ปีเกดิ ...................................................... 

     (หากจาํไมไ่ดใ้หแ้จง้อาย)ุ .................................................. สถานทเีกิด .......................................................... 
กรณีเสยีชวิีตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสยีชวิีต ใหใ้ส่วนัเดือนปีเกดิและสถานทเีกิดมาตามปกต ิจาํเป็นตอ้งใสก่รุณาอยา่เวน้วา่งไว ้
 ชือ-นามสกุลมารดา  ...................................................... วนัเดือนปีเกิด .....................................................  
(หากจาํไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานทเีกดิ .......................................................... 
กรณีเสยีชวิีตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสยีชวิีต ใหใ้ส่วนัเดือนปีเกดิและสถานทเีกิดมาตามปกต ิจาํเป็นตอ้งใสก่รุณาอยา่เวน้วา่งไว ้ 

.  ทา่นเคยไดข้อวซีา่เขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่ ไมเ่คย  เคย (กรณีทเีคยใหร้ะบุวนัท)ี วซีา่ทไีด ้ ไดร้ะหวา่ง 
      วนัทเีทา่ไหร่ ถึงวนัทเีทา่ไหร่ ............................................. เลขหมายวซีา่ทเีคยได ้............................................   

      ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่ ไมเ่คย  เคย  (กรณีทเีคยใหร้ะบุวนัท)ี ระหวา่งวนัทเีทา่ไหร่  
      กวีนั .......................  เขา้วนัทเีทา่ไหร ่....................................... ออกวนัทเีทา่ไหร่ .........................................
  ไปทาํอะไร.................................................................................................................................................. 
 

. ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศอะไรบา้ง . .............................................. 
 เขา้วนัท ี.........................................................  ออกวนัท ี.................................................. 
 ................................................................................................... 
 เขา้วนัท ี.........................................................  ออกวนัท ี.................................................. 
 . ................................................................................................. 
 เขา้วนัท ี.........................................................  ออกวนัท ี.................................................. 
 



 

              

 
 
 
 
 ................................................................................................... 
 เขา้วนัท ี.........................................................  ออกวนัท ี.................................................. 
 .................................................................................................... 
 เขา้วนัท ี.........................................................  ออกวนัท ี.................................................. 
 ...................................................................................................... 
    เขา้วนัท.ี...........................................................ออกวนัท.ี................................................... 

. คุณมเีพือน หรือ ลูก ทเีรียนทปีระเทศองักฤษหรือไม ่ถา้ม ีขอ ชือ-สกุล ทอียู ่และเบอรโ์ทร. ................................. 
 ทพีกัทอีงักฤษ ....................................................................................... โทร. .............................................. 
 

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


