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อังกฤษ-แดนแดงเดือด 8 วัน 

โดยสายการบนิไทย 

** บินตรงสู่มหานครลอนดอน ** 
ชมสโตนเฮ้นจ ์1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย ์
ชมเมืองบาธพร้อมเข้าชมโรมนับาธ 

เข้าชมสนามแอนฟิลดแ์ละโอลทราฟฟอรด์  
ถ่ายรปูกบัสนามคิงพาวเวอรใ์นเลสเตอร ์
ช้อปป้ิง  Bicester Village Outlet  

กินเป็ดย่างร้าน Four Season 
  
 บรษิทัฯ...ขอแนะน ารายการเทีย่วแบบโมโนองักฤษพรอ้มเขา้ชมสนามกฬีาทีล่เิวอรพ์ลูและแมนเชสเตอรส์ าหรบัแฟน
บอลตวัจรงิ และถ่ายรปูกบัสนามกฬีาคงิพาวเวอรใ์นเมอืงเลสเตอร ์และมเีวลาชอ้ปป้ิง ดงัน้ี 

ลอนดอน มหานครตลอดกาล ทีต่ ัง้ของทีส่ าคญัๆ เช่น พระราชวงับัก๊กิ้งแฮม สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์ หอนาฬกิาบิก๊เบน  
ลอนดอนอายส ์ พพิธิภณัฑอ์งักฤษ และแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ชีือ่เสยีง   
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แมนเชสเตอร ์เมอืงดงัทีท่่านคุน้ชือ่จากฟุตบอลพรเีมยีรล์กี และเป็น เมอืงอุตสาหกรรมดา้นการทอผา้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่16 
และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ชีือ่เสยีง  

ลิเวอรพ์ลู  เมอืงทีม่กีจิกรรมท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนทีเ่ป็นสาวกของหงสแ์ดงลเิวอรพ์ลู
ต้องไม่พลาดมาเยอืนเมอืงน้ีสกัครัง้หนึง่  

แอมสเ์บอรร์ี ่ชมสโตนเฮน้จ ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคก่อนประวตัศิาสตร ์  
บาธ  เมอืงอาบน ้าแร่ทีม่อีทิธพิลมาตัง้แต่ยุคเรอืงอ านาจของอาณาจกัรโรมนัโบราณ  
นิวแคสเซิล-อพัอน-ไทน์ หรอืนิวคาสเซลิ เมอืงทีต่ ัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือขององักฤษบนรมิฝ ัง่แม่น ้าไทน์ ซึง่เป็นทีม่า
  ของชือ่เมอืง ทีใ่นอดตีเคยเป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในดา้นการคา้แกะและถ่านหนิ ต่อมายงัไดเ้ป็นทีรู่จ้กัในฐานะ
  เป็นเมอืงศนูยก์ลางในการต่อเรอืในอดตี 
เลสเตอร ์ เมอืงหลวงแห่งมณฑลเลสเตอรใ์นภาคการปกครองของมดิแลนดต์ะวนัออกของประเทศองักฤษ ถอืเป็นเมอืง
  เก่าแก่อกีแห่งหนึง่ของประเทศองักฤษ เป็นเมอืงทีม่คีวามหลากหลายทางดา้นวฒันธรรม ปจัจุบนัเป็นเมอืงที ่
  มชีือ่เสยีงทางดา้นสโมสรทมีฟุตบอลประจ าเมอืงเลสเตอรซ์ึง่เป็นทมีระดบัพรเีมยีรล์กี   

 
ก ำหนดกำรเดินทำง    เทศกำลสงกรำนต ์10-17 เม.ย.2563 
   
 วนัแรก  10 เม.ย.63 สนำมบินสวุรรณภมิู 
21.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข 

2-3  เคาน์เตอรส์ายการบิน Thai Airways เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW D 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง 11 เม.ย.63 สนำมบินฮีทโทรว ์ลอนดอน-แอมสบ์ูรี-่บำธ-บริสตอล  (องักฤษ) 
00.05 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน  โดยสายการ บิน Thai Airways  
  เท่ียวบินท่ี TG-910 
07.10 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว ์กรงุลอนดอน นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร หลงัท่าน

ตรวจรบักระเป๋าและสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านจากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมืองแอมสเ์บอรร์ี่ 
Amesbury ในเขตทุ่งหญา้แอมสเบอรร์ี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) นําชม เสาหินสโตนเฮ้นจ ์
Stonehenge กองหนิประหลาดทีป่จัจุบนักย็งัไม่สามารถสรุปขอ้เทจ็จรงิไดว้่าใครสรา้ง? เพื่ออะไร? มแีต่การ
วเิคราะหแ์ละคาดเดาเท่านัน้ กองหนิเหล่าน้ีถูกสนันิษฐานกนัไปต่างๆ นานาโดยนกัโบราณคดต่ีางๆ ถอืเป็น
อนุสรณ์สถานในยุคก่อนประวตัศิาสตร ์ตัง้อยู่กลางทุ่งหญา้ราบกวา้งใหญ่บนทีร่าบซาลสบูรี ่Salisbury Plaint 
ทางตอนใต้ของเกาะองักฤษ ประกอบดว้ยแท่งหนิ 112 กอ้น ตัง้เรยีงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แท่งหนิ
บางอนัวางตัง้ บางอนัวางเป็นแนวนอนและบางอนัถูกจดัวางไวซ้อ้นกนั นกัโบราณคดเีชื่อว่ากลุ่มกองหนิน้ี
ถูกสรา้งขึน้จากทีไ่หนสกัแห่งตัง้แต่ยุคยุคก่อนประวตัศิาสตรม์ากกว่า 4,000 ปีล่วงมาแลว้ ปจัจุบนัไดร้บัการ
ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1986 และเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคกลาง ใหท้่านมเีวลา
เดนิเล่นและถ่ายรปูกบักองหนิประหลาดและมชีื่อเสยีงกอ้งโลก จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมืองบาธ Bath
เมอืงอาบน้ําแร่ทีม่อีทิธพิลมาตัง้แต่ยุคเรอืงอํานาจของอาณาจกัรโรมนัโบราณ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชัว่โมง)   
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านเขา้ชมภายในของโรงอาบน ้าแร่ร้อนทีส่รา้งขึน้มาตัง้แต่ยุคโรมนัโบราณ โดยมกีารตกแต่งอย่าง

งดงาม ปจัจุบนัน้ําพุรอ้นน้ีกย็งัมปีรมิาณ นบัลา้น นบัแสนแกลลอน ดว้ยอุณหภูมริะดบั 45-46 องศาเซลเซยีส 
ซึง่หลกัฐานบ่อน้ําพุรอ้นและซากอาคารเก่าแก่ทีห่ลงเหลอือยู่น้ี ทาํใหเ้มอืงบาธไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นเมอืง
มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 ชม พิพิธภณัฑน์ ้าแร่ร้อนโรมนั (Roman Bath Museum) 
ซึง่มปีระวตักิารคน้พบทีน่่าสนใจ ปจัจุบนัเป็นกลุ่มอาคารสาํคญัของเมอืง คอืบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของบ่อน้ําแร่
รอ้นคงิส ์ส่วนทีส่องคอื บรเิวณวดั และส่วนทีส่ามคอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหน้กัท่องเทีย่วหรอืชาวเมอืงใช้
บรกิารน้ําแร่ ซึง่มทีัง้สระว่ายน้ํา, บ่อน้ําแร่รอ้น-เยน็, หอ้งอบไอน้ํา และส่วนทีเ่ป็นเตอรก์ชิบาธ (Turkish 
Bath) และใหท้่านไดช้มิน้ําแร่ทีจ่ดัใหก้บันกัท่องเทีย่วเท่านัน้ ชมเมอืงอาคารบ้านเรอืนถูกสรา้งขึน้ในยุคจอร์
เจีย้น ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอกีทัง้อาคารรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอาคารรปูครึง่วงกลมทีม่สีถาปตัยกรรมแปลก
ตา ทาํใหเ้มอืงบาธมเีสน่หไ์ม่น้อย สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่เมอืงบริสตอล Bristol ภาคตะวนัตก
เฉียงใต้ของประเทศองักฤษ เมอืงทีป่ระชากรมากเป็นอนัดบั 6 ขององักฤษและเป็นอนัดบั 8 ขอสหราช
อาณาจกัร ซึง่บรสิตอลเป็นเมอืงหลกัของเขตองักฤษตะวนัตกเฉียงใต้ บรสิตอลในอดตีเป็นเมอืงทีเ่ป็น
ศนูยก์ลางการคา้ทาส ในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 เมอืงน้ีไดร้บัความเสยีหายอย่างรุนแรง แต่ปจัจุบนัไดม้กีาร
สรา้งเมอืงและโรงแรมงานมากมายหลายแห่งมาตัง้อยู่ทีเ่มอืงน้ี รวมถงึเป็นเมอืงทีต่ ัง้ของการสรา้งและผลติ
เครื่องบนิโดยสารทีม่คีวามเรว็เหนือเสยีงคองคอรด์ดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Doubletree by Hilton Bristol North หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่ำม 12 เม.ย.63 บริสตอล-ลิเวอรพ์ลู  (องักฤษ) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองลิเวอรพ์ลู Liverpool (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงทีม่กีจิกรรม
ท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนทีเ่ป็นสาวกของหงสแ์ดงลเิวอรพ์ลูต้องไม่พลาดมา
เยอืนเมอืงน้ีสกัครัง้หน่ึง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

บ่าย นําท่านใหท้่านเข้าชมสนามกีฬาแอนฟิลด ์สนามฟุตบอลทีเ่ป็นตํานานและมชีื่อเสยีงของประเทศองักฤษ
และเป็นสโมสรทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัในวงการฟุตบอลโลกสโมสรลเิวอรพ์ลู ตัง้อยู่ในเขตแอนดฟิ์ลด ์สนามแห่งน้ี
สรา้งเสรจ็ในปี 1884 เริม่แรกเป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลเอฟเวอรต์นั ต่อมาในปี 1892 เอฟเวอรต์นั
ยา้ยสนามไปกดูสินัพารค์ หลงัจากก่อตัง้สโมสรฟุตบอลลเิวอรพ์ลู แอนฟิลดจ์งึกลายเป็นสนามเหยา้ของลิ
เวอรพ์ลูนบัแต่นัน้มา ประกอบไปดว้ยอฒัจนัทร ์4 ดา้นมคีวามจุประมาณ 45,276 ทีน่ัง่ โดยจาํนวนผูช้มสงูสุด
เท่าทีม่กีารบนัทกึไวค้อืในการแข่งขนัฟุตบอล FA Cup รอบที ่5 ระหว่าง ลเิวอรพ์ลูกบัวุลเวอรแ์ฮมปตนัวอน
เดอรเ์รอสใ์นวนัที ่2 ก.พ. 1952 บนัทกึไวว้่ามผีูช้มทัง้สิน้ 61,905 คน และสนามน้ีไดร้บัการรบัรองจาก
สมาคมฟุตบอลยุโรป ใหเ้ป็นสนามระดบั 4 ดาว ซึง่สามารถจดัการแข่งขนัฟุตบอลระดบันานาชาตหิรอื
รายการใหญ่อื่นๆ รวมทัง้การแข่งขนัของทมีชาตอิงักฤษ แอนดฟิ์ลดเ์คยเป็นหน่ึงในสนามฟุตบอลทีใ่ชใ้นการ
แข่งขนัฟุตบอลชงิแชมป์แห่งชาตใินปี 1996 และใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหลากหลายชนิดจากทมีฟุตบอล
ดงัทีคุ่ณชื่นชอบจากรา้นคา้ของสนามแอนดฟิ์ลดท์ี ่Megastore Liverpool Club  (เน่ืองจากเป็นการทาํ
รายการล่วงหน้าค่อนข้างนาน กรณีท่ีในวนันัน้ๆ มีฤดกูาลการแข่งขนั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียน
สนามไปเข้าชมสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทน)   

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัาคารจนี 
จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Novotel Liverpol หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีสี่ ่ 13 เม.ย.63 ลิเวอรพ์ลู-แมนเชสเตอร-์นิวคำสเซิล อพัอน ไทน์ (องักฤษ) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืง แมนเชสเตอร ์Manchester (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงดงัทีท่่านคุน้
ชื่อจากฟุตบอลพรเีมยีรล์กี และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทีส่าํคญัและเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ี
ชื่อเสยีง ผ่านชมเมอืงแมนเชสเตอร ์เมอืงอุตสาหกรรมทีเ่ชีย่วชาญดา้นการทอผา้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่16 ทีท่าํ
ใหผ้า้วลูและคอ็ตต้อนขององักฤษเป็นทีนิ่ยมชมชอบของผูค้นทัว่โลกจวบจนปจัจุบนั และยงัเป็นเมอืงทีม่ี
สโมสรทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัในวงการฟุตบอลโลกทีส่รา้งนกัเตะฝีเทา้ยอดเยีย่มของทมีปีศาจแดงแมนเชสเตอร์
ยไูนเตด็มาหลายสมยัทีจ่ดัไดว้่าเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรทีร่วยทีสุ่ดในโลก นําท่านเขา้ชมสนามกีฬา
โอลแทรฟฟอรด์ Old Trafford Stadium สนามฟุตบอลชื่อดงัของประเทศองักฤษ สนามเหยา้ของ
แมนเชสเตอรย์ไูนเตด็ จุผูช้มไดถ้งึ 75,635 ทีน่ัง่ โอลดแ์ทรฟฟอรด์ถอืเป็นสนามกฬีาของสโมสรทีม่ขีนาด
ใหญ่ทีสุ่ดในบรรดาหลายๆ ทมีในสหราชอาณาจกัร เป็นสนามกฬีาขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที ่3 และเป็นสนาม
กฬีาฟุตบอลขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที ่2 และใหญ่เป็นอนัดบัที ่8 ในทวปียุโรป สนามแห่งน้ีอยู่ห่างจากโอลด์
แทรฟฟอรด์ครกิเกต็กราวนดเ์พยีง 800 เมตร จากนัน้ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหลากหลายชนิดจาก
ทมีฟุตบอลดงัทีคุ่ณชื่นชอบจากรา้นคา้ Megga Store ของสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ (กรณีทีร่า้นคา้เปิด
ใหบ้รกิาร) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่เมอืง นิวแคสเซิล-อพัอน-ไทน์ Newcastle-Upon-Tyne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 
ชัว่โมง) หรอืนิวคาสเซลิ เมอืงทีต่ ัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือขององักฤษบนรมิฝ ัง่แม่น้ําไทน์ ซึง่เป็นทีม่า
ของชื่อเมอืง ทีใ่นอดตีเคยเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นการคา้แกะและถ่านหนิ ต่อมายงัไดเ้ป็นทีรู่จ้กัในฐานะ
เป็นเมอืงศนูยก์ลางในการต่อเรอืในอดตี 

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Holiday Inn Newcastle-Jesmond หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีห้่ำ  14 เม.ย.63 นิวแคสเซิล อพัอน ไทน์-น็อตต้ิงแฮม (องักฤษ) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 นําท่านชมความสวยงามของเมืองนิวแคสเซิล Newcastle-upon-tyne นําท่านชมเมอืงเก่าของนิวคาสเซลิ
ทีไ่ดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีประกอบไปดว้ยอาคารงดงามรวมถงึท่าเรอืทีเ่ป็นเหมอืนจุดศนูยก์ลางและ
จุดนดัพบขอชาวเมอืง และยงัเป็นสถานทีใ่นการจดังานต่างๆ งานคอนเสริต์ เป็นต้น เดนิเล่นแนวเขตกาํแพง
เฮเดรยีน ป้อมปราการสาํคญัในยุคแซก็ซอน ถ่ายรปูกบัมหาวหิารเซน้ต์นิโคลนัทีไ่ดร้บัการยกย่องเป็นพเิศษ
ว่าเป็นวหิารทีม่ลีกัษณะเด่นคอืมหีอโคมไฟซึง่มคีวามสงูกว่า 197 ฟุต ช่วงกลางคนืจะมกีารเปิดไฟสว่างสไว
และตกแต่งดว้ยรปูป ัน้งดงามโดยรอบ แวะถ่ายรปูกบัสะพานมลิเลนเน่ียม Millennium Bridge และสะพาน
ขา้มแม่น้ําไทน์ ซึง่เริม่สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ.1925 และมกีารจดัพธิเีปิดในสมยักษตัรยิพ์ระเจา้จอรจ์ที ่5 ปจัจุบนั
ถอืเป็นสะพานทีเ่ป็นเอกลกัษณ์สาํคญัของเมอืง และเป็นสะพานรปูโคง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก จากนัน้มเีวลาให้
ท่านเดนิเล่นบรเิวณจตุัรสัเอลดอน Eldon Square ซึง่ประกอบไปดว้ย Eldon Garden และ Cenral Arcade 
เป็นแหล่งรวมรา้นคา้ รา้นอาหารมากมายเรยีรายกนั อสิระใหท้่านเดนิเล่น เลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ 
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นเดินชมหรือเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่านรบัประทานอาหาร
กลางวนัตามอธัยาศยั** 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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บ่าย สมควรแก่เวลบานดัหมายนําท่านเดนิทางสู่ เมืองน็อตต้ิงแฮม Nottingham เมอืงหลวงของเขตมฑลน็อตติ้ง
แฮมเชอรใ์นภาคมดิแลนดต์ะวนัออกขององักฤษ เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของสหราชอาณาจกัร (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั Crowne Plaza Nottingham หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีห่ก  15 เม.ย.63 น็อตต้ิงแฮม-เลสเตอร-์ช้อปป้ิงบิสเตอรวิ์ลเลจ-ลอนดอน (องักฤษ) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเลสเตอร ์Leicester เมอืงหลวงแห่งมณฑลเลสเตอรใ์นภาคการปกครองของมดิ
แลนดต์ะวนัออกของประเทศองักฤษ ถอืเป็นเมอืงเก่าแก่อกีแห่งหน่ึงของประเทศองักฤษโดยมรี่องรอยทาง
ประวตัศิาสตรต์ัง้แต่ยุคเหลก็ ยุคโรมนัและยุควกิทอเรยีมาจนถงึยุคปจัจุบนั เป็นเมอืงทีม่คีวามหลากหลาย
ทางดา้นวฒันธรรม ปจัจุบนัเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงทางดา้นสโมสรทมีฟุตบอลประจาํเมอืงเลสเตอรซ์ึง่เป็นทมี
ระดบัพรเีมยีรล์กีโดยมสีนามเหยา้ชื่อ King Power Stadium โดยตัง้ชือ่ตามผูส้นบัสนุนหลกั 
สามารถจุผูช้มไดถ้งึ 32,500 ทีน่ัง่ เป็นสนามทีส่วยงามและสิง่อํานวยความสะดวกครบครนั นําท่านถ่ายรปู
กบัภายนอกของสนามคงิพาวเวอร ์และใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึเกีย่วกบัสโมสร จากนัน้นําท่านเดนิทาง
สู่บิสเตอรเ์อ๊าท์เลต็ วิลเลจ  Bicester Outlet Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ใหท้่านชม
สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทัง้ขององักฤษและในยุโรป 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  เป็นต้น **เพ่ือความสะดวกในการเลือกชมและเลือกซ้ือสินค้า อิสระ
รบัประทานอาหารกลางวนัภายในเอ๊าท์เลต็**   

 สมควรแก่เวลานดัหมาย นําท่านเดนิทางสู่ มหานครลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
เมอืงหลวงแห่งสหราชอาณาจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดในสหภาพยุโรป มปีระชากรกว่า 7.5 ลา้นคน  ถอื
เป็น 1 ในเมอืงศนูยก์ลางทางดา้นธุรกจิ การเมอืงและวฒันธรรมของโลก  การสื่อสาร การบนัเทงิ แฟชัน่และ
ศลิปะซึง่เป็นทีย่อมรบัว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก   

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิมเป็ดย่างจาก 
  ภตัตาคารช่ือดงัของลอนดอน 

จากนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั Novotel London Wembley หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีเ่จด็  16 เม.ย.63 ลอนดอน-สนำมบินฮีทโทรว ์(องักฤษ) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

นําชม มหานครลอนดอน เมอืงหลวงแห่งสหราชอาณาจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดในสหภาพยุโรป มี
ประชากรกว่า 7.5 ลา้นคน  ถอืเป็น 1 ในเมอืงศนูยก์ลางทางดา้นธุรกจิ  การเมอืงและวฒันธรรมของโลก  
การสื่อสาร  การบนัเทงิ  แฟชัน่และศลิปะ ซึง่เป็นทีย่อมรบัว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก เริม่จากพระราชวงับคักิง้
แฮมทีป่ระทบัแห่งพระราชนีิองักฤษ ชมการเปลีย่นยามของทหารรกัษาพระองคใ์นชุดเครื่องแบบเตม็ยศ สวม
หมวกพู่สดีาํแต่จะเปลีย่นเป็นชุดสเีทาในช่วงฤดหูนาว ก่อนนําท่านเกบ็ภาพสวยของหอนาฬกิาบิก๊เบน 
สญัลกัษณ์ทีส่าํคญัของลอนดอนทีต่ัง้อยู่เคยีงขา้งอาคารรฐัสภาทีส่วยงามรมิฝ ัง่แม่น้ําเทมส ์ลอนดอนอายส ์
ชงิชา้สวรรคท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์แห่งสหสัวรรษขององักฤษ สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นใจ
กลางกรุงลอนดอน ผ่านชมสถานทีส่าํคญัต่างๆ อาทบิ้านเลขที ่10, ถนนดาวน์น่ิงทาํเนียบนายกรฐัมนตร,ี 
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จตุัรสัทราฟลัการ,์ อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟลัการข์องท่านลอรด์เนลสนั, พคิคาเดลล ีเซอรค์สั, ย่านโซโห 
มหาวหิารเซนต์พอล ฯลฯ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จนี 
บ่าย  นําท่านชม บริติชมิวเซียม (British Museum) หรอืทีนิ่ยมเรยีกกนัว่า พพิธิภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอน  
  สหราชอาณาจกัร เป็นหน่ึงในพพิธิภณัฑด์า้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยทีส่าํคญัทีสุ่ดและใหญ่
  ทีสุ่ดในโลก มกีารก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบื้องต้นวตัถุทีเ่กบ็รวบรวมไวส้่วนใหญ่เป็นของ
  สะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลนซึง่เป็นแพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตร ์พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีเปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะ
  เป็นครัง้แรกในวนัที ่15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากเูฮาส ์เมอืงบลมูสเ์บอรร์ ีกรุงลอนดอน อนั
  เป็นสถานทีต่ัง้ของอาคารพพิธิภณัฑใ์นปจัจุบนับรติชิมวิเซยีมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่างๆ จากทุกทวปี  
  จาํนวนกว่า 7 ลา้นชิน้ ซึง่ลว้นมชีื่อเสยีง และมกีารบนัทกึเรื่องราวของวฒันธรรมมนุษน์จากจุดเริม่ต้นจนถึง
  ปจัจุบนั นําท่านสู่ย่านไนทบ์รดิจ ์ทีต่ ัง้ของหา้งดงั อาทเิช่น หา้งแฮรอดส ์เป็นต้น มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นชอ้ป
  ป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ  มเีวลาใหท้่านสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้ทีร่ะลกึก่อนกลบับ้าน 

  *** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 
17.30 น. สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ 
21.25  น. น าท่านออกเดินทางจาก สนามบินฮีทโทรว ์โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG-917 
  

วนัทีแ่ปด 17 เม.ย.63 สนำมบินสวุรรณภมิู  
15.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย**  

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

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไมค่าดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไมไ่ด้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอทาํการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมอืงใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง  เทศกำลสงกรำนต ์10-17 เม.ย.2563 
 

England แดนแดงเดือด 
 องักฤษ แดนแดงเดือด 8 วนั / TG 

ราคารวมตัว๋โดยสาร 
กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสาร

อยู่แล้วต้องการมา
เดินทางร่วมกบัคณะทวัร ์
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ผูใ้หญ่ ทา่นละ 74,300 40,500 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 72,300 40,500 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น เสรมิเตยีง 70,300 38,500 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,300 11,300 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,500 บาท ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน  และจะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจากยืนยนั

การจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 

กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  
 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปล่ียนสนามบินท่ีบินออกได้ 

และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบั มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั ท่านละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วไม่
สามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไม่สามารถย่ืนพร้อมคณะได้ หากมีการเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน 
ท่านจะต้องย่ืนวีซ่าเชงเก้นต่างหาก เน่ืองจากวีซ่าองักฤษไม่เก่ียวข้องกบัวีซ่าเชงเก้น 
 

***การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัทาํการ ซ่ึงผูเ้ดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมอืจากศนูยร์บัคาํร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทาํการนัดหมาย ** 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways International เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ฮทีโทรว์-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) *บางโรงแรมและบางเมอืงอาจไม่มหีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ี 
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนั
เกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหาร หรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่2 ธ.ค.
 2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
 การบนิ    
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 



 

Englandแดนแดงเดือด8D/TG, 10-17Apr2020     8 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเชงเกน้และค่าบรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ท่านละ 5,500 บาท โดยชาํระพรอ้มค่าทวัรส์่วนที่
เหลอืก่อนคณะออกเดนิทาง 

 ค่าทปิพนกังานขบัรถและทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,800 บาท โดยชาํระพรอ้มค่าทวัรส์่วนที่
เหลอืก่อนคณะออกเดนิทาง 

 ค่าแปลเอกสารสาํหรบัการยื่นวซ่ีาทีจ่ะต้องแปลจากศนูยก์ารแปลเท่านัน้ (จาํนวนหรอือตัราค่าแปลขึน้อยู่กบัรปูแบบและ
จาํนวนเอกสารของแต่ละบุคคลซึง่ไม่เกีย่วกบัค่าบรกิารวซ่ีา) 

 ค่าบรกิารและค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเองหรอืหาก
ต้องการการบรกิารยกกระเป๋าจะต้องชาํระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 

 ค่าวซ่ีาเร่งด่วนหรอืบรกิารพเิศษอย่างอื่นเกีย่วกบัวซ่ีา 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารหรอืเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน้ํามนั, ค่าบรกิารอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซ่ีา หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 ค่าน้ําดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน้ําดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัทาํการแต่ไม่เกนิ 90 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจาํตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดยื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํ  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
 
หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 
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o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน้ําหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปีญัหาดา้นสุขภาพหรอืต้องมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสาํหรบัผูท้ีม่ปีญัหาขา้งต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติํ่า 
3. บางโรงแรมในยุโรปไม่มลีฟิต์ใหบ้รกิาร เน่ืองจากทีพ่กัเป็นแบบอาคาร 2-3 ชัน้ จงึไม่มกีารจดัทาํลฟิต์ไวใ้หบ้รกิาร ดงันัน้

ผูเ้ขา้พกัสามารถเตรยีมกระเป๋าเลก็สาํหรบัการเขา้พกัในคนืนัน้ได้  
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4. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

5. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง
อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทตูองักฤษ 
***การย่ืนวีซ่าองักฤษ ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS UK *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 20 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวีซ่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทูตองักฤษไม่อนุญาตให้ผู้สมคัรดึงเล่มพาสปอรต์ระหว่างท่ีสถานทูตพิจารณาวีซ่า แต่สามารถให้ดึง

เล่มในวนัย่ืนได้ แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีศนูยย่ื์นวีซ่าเรียกเกบ็  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาํเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพาํนกั

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การแปลเอกสารจะต้องแปลจากศนูยแ์ปล ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ข้ึนอยู่กบัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปล

สามารถตรวจสอบกบับริษทัทวัรไ์ด้ หรือผู้เดินทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลมาได้เช่นกนั (กรณีท่ี
มีเอกสารท่ีต้องแปล) 

4. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ารพจิารณา
ของสถานทตูง่ายขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใช้หนงัสอืเดนิทาง เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ลกูคา้ต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
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o หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน  

- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีา  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จาํเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
(ไมจ่าํเป็นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถา่ยได้ท่ีศนูยย่ื์นได้เลยเพือนําลงระบบส่งสถานทูต)  
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุตํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ พรอ้มฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o สาํเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล พรอ้มฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
 

o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยื่นวซ่ีา เป็นต้น 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลาและสาํเนาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยื่นวซ่ีา 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศนูยแ์ปลเอกสาร
พรอ้มตราประทบั 

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส+ฉบบั

แปลภาษาองักฤษ จากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
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 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม
แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไมมี่รายได้ จะต้องมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื้องต้น ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยื่นวซ่ีา เป็นต้น 
o หลกัฐานการเงิน   

- ใช ้สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายสาํเนา ทุกหน้า และปรบั
สมุดอพัเดทถงึเดอืนปจัจุบนัไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนัยื่นวซ่ีา พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาํเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปจัจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ 
เป็นต้น 

- หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขทีบ่ญัชเีดยีวกบัสาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากทีนํ่ามาแสดง 
- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในการยื่นขอวซ่ีา ต้องออกหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั 

และทาํจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดว้ย  อย่างไรกต็ามโดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีน
สมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าจะต้องขอหนงัสอืรบัรองธนาคาร 1 ฉบบั และทาํ
จดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูลาํเนา   

 

o กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ด้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)   
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอ
ต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ด้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา  โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 
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- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาํเนาใบหย่าและมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็้องชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั          

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

 
 
 
 

กรอกข้อมูลตามความจริงเบือ้งต้น สาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าองักฤษ และกรณุากรอกเป็น
ตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

กรณุาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นข้อมูลท่ีถกูนําไปกรอกลง Application 
Online เม่ือทาํการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้ขอให้แจ้งตาม
ความเป็นจริงท่ีสดุของผู้สมคัรแต่ละบคุคล มิเช่นนัน้อาจถกู black list หรือเสียเวลาในการ
ทาํนัดหมายใหม่หรือมาอีกครัง้รวมถึงการชาํระค่าวีซ่าใหม่อีกครัง้ 

 

 

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

 ช่ือ-สกุลเดิมหรืออ่ืนๆที่เคยใชห้รือกรณีมกีารเปลี่ยนช่ือ หรือกอ่นแตง่งาน .........................................................  

2.  มหีนังสือเดินทางเลม่เกา่หรือไม ่  ........ไมม่ ี  ......... ม ี(โปรดระบุรายละเอยีด)  
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 หมายเลขหนังสือเดินทางเลม่เกา่ .....................................  วนัที่ออกหนังสือเดินทาง ....................................... 

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

  
 หมายเลขบตัรประชาชน ............................................  วนัที่ออกบตัร ...........................................................  
 

 วนัที่หมดอายุ ............................................................ 

3.  สถานภาพ   ........ โสด   ........ แตง่งานจดทะเบยีน    ........ แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน  ........ หยา่   ........ หมา้ย 

    

4.  ช่ือ-สกุล คูส่มรส .............................................................. นามสกุลกอ่นแตง่งาน ..........................................  

     วนั-เดือน-ปี เกดิคูส่มรส  .................................... สถานที่เกดิ .............................. เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่.........  

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

    วนั-เดือน-ปีเกดิ .................................. สถานที่เกดิ ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกดิ .................................. สถานที่เกดิ ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกดิ .................................. สถานที่เกดิ ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกดิ .................................. สถานที่เกดิ ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

5.  ที่อยูปั่จจุบนั  ............................................................................................................................................ 

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

 ที่อยูต่ามทะเบยีนบา้น ................................................................................................................................  

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

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

 อาศยัอยูม่ากี่ปี ...............................................  E-Mail: ……….………….……………… 

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

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

6.  ช่ือสถานที่ท  างาน ........................................................................................................................................  

 (ชี้แจงเกี่ยวกบักจิการที่ท  า หรือสินคา้ที่ขายวา่เกี่ยวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกจิการหรือลูกจา้ง) 

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

ที่อยูส่ถานที่ท  างาน .....................................................................................................................................  

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

 โทรศพัท ์ ...................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี ......................... 
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ต าแหน่งหนา้ที่  ..........................................................................................................................................  

ลกัษณะงานที่ดูแลอยู ่..................................................................................................................................  

วนัที่เขา้ท  างาน / วนัเร่ิมเขา้ศึกษา ...................................... ......  เงินเดือน ....................................... ............... 

กรณีศึกษาอยู ่/ สถานที่ศึกษา .......................................................................................................................

ที่อยูส่ถานศึกษา .......................................................................................................................................... 

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

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควชิา ...............................................  
 

7.  คา่ใชจ้า่ยครอบครัวตอ่เดือน .................................................... ใหค้รอบครัว+ภรรยา+ลูก ................................  
 

8.  ทา่นมเีงินออมหรือไม ่ ........ ไมม่ ี  ........ ม ี โปรดระบุ ............ 

 (ถา้ม ีกรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์)  

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

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

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

9.  ช่ือ-นามสกุล บดิา  ......................................................... วนั-เดือน-ปีเกดิ ...................................................... 

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานที่เกดิ ..........................................................  

 ** กรณีเสยีชวีติแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสยีชวีติ ใหใ้สว่นัเดือนปีเกดิ และสถานที่เกดิมาตามปกต ิจ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 
  

 ช่ือ-นามสกุล มารดา  ...................................................... วนัเดือนปีเกดิ ......................................................  

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานที่เกดิ .......................................................... 

 ** กรณีเสยีชวีติแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสยีชวีติ ใหใ้สว่นัเดือนปีเกดิ และสถานที่เกดิมาตามปกต ิจ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 
 

10.  กรณีที่ผูเ้ดินทางเป็นผุม้รีายไดน้อ้ย / เป็นบุตร / เป็นผูท้ ี่ไมม่รีายได ้/ เป็นผูท้ ี่ตอ้งมผูีร้ับรองคา่ใชจ้า่ย โปรดระบุ ช่ือ-

 สกุลผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์  

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

 ความสมัพนัธ ์.....................................................  ที่อยูผู่ร้ับรองคา่ใชจ้า่ย ....................................................  

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

 

11.  ทา่นเคยไดข้อวซีา่เขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ........ เคย (กรณีที่เคยใหร้ะบุวนัที่)  

 วีซ่าท่ีได ้ไดร้ะหวา่ง  

 วนัที่เทา่ไหร่ ถึงวนัที่เทา่ไหร่ .............................................  เลขหมายวซีา่ที่เคยได ้............................................    

      ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่   ........ ไมเ่คย    ........ เคย (กรณีที่เคยใหร้ะบุวนัที่)  

  ระหวา่งวนัที่เทา่ไหร่  



 

Englandแดนแดงเดือด8D/TG, 10-17Apr2020     16 

      กี่วนั .......................  เขา้วนัที่เทา่ไหร่ ....................................... ออกวนัที่เทา่ไหร่ .........................................

  ไปท าอะไร .........................................................  
 

11. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง  

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

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ ..................................................  

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

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ ..................................................  

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

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ ..................................................  

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

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ ..................................................  

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

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ ..................................................  

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

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ ..................................................  
 

12. คุณมเีพ่ือน หรือ ลูก ที่เรียนที่ประเทศองักฤษหรือไม ่ถา้ม ีขอ ช่ือ-สกุล ที่อยู ่และเบอร์โทร. ................................. 

 
 ที่พกัที่องักฤษ ....................................................................................... โทร. ..............................................  
 

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

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

 

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

 


