
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     หนา้ 1 จาก 17       

รหัสโปรแกรมทัวร ์ENJOY ENGLAND 6671 8D5NE-EK-W07 

 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

มนีำคม : 15 – 22, 23 – 30, 29 ม.ีค. – 5 เม.ย. 

 

49,900.- 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 ดูไบ – ลเิวอรพู์ล – DESIGNER OUTLET – แมนเชสเตอร ์   ✈ O X 
NOVOTEL MANCESTER 
WEST 

3 
แมนเชสเตอร ์– เขา้ชมสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์  

– สแตรทฟอรด์ – บา้นเช็คสเปียร ์
O O O 

MERCURE 
WARWICKSHIRE 
WALTON HOTEL & SPA   

4 สแตรทฟอรด์ – เมอืงบาธ – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน O O O 
HOLIDAY INN 
LONDON WEST 

5 อสิระเที่ยวลอนดอนตำมอธัยำศยั O O O 
HOLIDAY INN 
LONDON WEST 

6 อสิระเที่ยวลอนดอนตำมอธัยำศยั O O O 
HOLIDAY INN 
LONDON WEST 

7 
Bicester Village outlet – เท ีย่วลอนดอน – หอนาฬิกาบกิเบน  

– สนามบนิ 
O O ✈   

8 ดูไบ – กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

***อสิระเท ีย่วลอนดอน 2วนัเต็ม 

พกัลอนดอน 3คนื*** 

ENJOY ENGLAND 

                        (แมนเชสเตอร ์– ลอนดอน)        

8 วนั 5 คนื     
โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK)  
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รหัสโปรแกรมทัวร ์ENJOY ENGLAND 6671 8D5NE-EK-W07 

  ***  รำคำทวัรไ์มร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซ่ีำท่ำนละ 5,600 บำท *** 

(ไมร่วมคำ่แปลเอกสำรทีต่อ้งมตีรำประทบัของสถำบนัแปลภำษำ) 

 

 
บนิสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เพือ่น าแฟนบอลเขำ้ชมสนำมฟุตบอลของทีมปีศำจแดง 

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (Old Trafford Stadium) ทมียักษ์ใหญข่องเกาะอังกฤษ เทีย่วบา้นเกิด

ของวิลเลีย่ม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare) ชมพพิธิภณัฑน์ ำ้แรร่อ้นโรมนั (Roman Bath 

Museum) อดีตทีย่ ิ่งใหญ่และรุ่งเรืองของชาวโรมันที่เมืองบาธ  ตืน่ตาตื่นใจกับเสำหินสโตนเฮ้นจ ์

(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก ชอ้ปป้ิงจใุจที ่เที่ยวชมกรุงลอนดอน (London)    

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง   กรุงเทพฯ 

17.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคำนเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส์ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

20.35 น. ออกเดนิทางสู่ดูไบ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส์ โดยเทีย่วบนิที ่EK 373 

***คณะเดินทำงวนัที่ 27 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป ออกเดินทำง เวลำ 

21.05 น. และถงึดูไบ เวลำ 00.50 น.*** 

 

วนัที่สองของกำรเดนิทำง     ดูไบ – ลเิวอรพ์ูล – DESIGNER OUTLET – แมนเชสเตอร ์   

00.50 น.   เดนิทางถงึ สนำมบนิดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครือ่ง  

03.00 น. ออกเดนิทางต่อสู่แมนเชสเตอร ์โดยเทีย่วบนิที ่EK21 

***คณะเดินทำงวนัที่ 27 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป ออกเดินทำง เวลำ 

21.05 น. และถงึแมนเชสเตอร ์เวลำ 07.50 น.*** 

 

07.00 น. ถงึสนามบนิแมนเชสเตอร ์ประเทศอังกฤษ (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 7 

ช่ัวโมง หรอื ปรับเป็น 6 ช่ัวโมงในวันที ่27 ม.ีค 2560) น าท่านผ่านพิธตีรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร ออกเดนิทางสู่เมอืงลิเวอรพ์ูล (Liverpool) ไดรั้บการ 

ยกย่องใหเ้ป็นเมอืงวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมอืงถ ิน่ก าเนดิของ

วงดนตรสีีเ่ต่าทองหรือเดอะบทีเท ิล ความรุ่งเรอืงของลเิวอรพู์ลมาจากการเป็น

เมอืงท่าส าคัญ มกีารตดิต่อคา้ขายกับแครบิเบยีน, ไอรแ์ลนด ์และแผ่นดินใหญ่

ยุโรป  น ำทำ่นชมบรเิวณท่ำเรอือลัเบริต์ (Albert Dock) โดยบรเิวณท่าเรือ

ประกอบไปดว้ยอาคารท่าเรอืและคลังสนิคา้  ชมตกึรอยลัลิเวอร ์(Royal Liver 

Building) อกีหนึง่อาคารที่ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์และมชีือ่เสยีงของเมอืงลิเวอร์

พูล 

 

 

 

ระยะทาง 54 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
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รหัสโปรแกรมทัวร ์ENJOY ENGLAND 6671 8D5NE-EK-W07 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย น าท่านสู่ CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่น

เลือกซื้อสินคา้มีกว่า 140 รา้นคา้ อาทิ เช่น Amani, Barbour, Gap, Diesel, 

French Connection, Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Burbury, 

Superdry, Calvin Klein, Next, Mulburry, M&S Outlet ฯลฯ จากนัน้เดินทาง

กลับสู่เมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมอืงอุตสาหกรรมทีม่ชีือ่เสยีงจาก

การเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศลิปะ สือ่ และธุรกิจ

ขนาดใหญ่ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่สีโมสรทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดังในวงการฟุตบอลของ

โลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด และ

แมนเชสเตอร ์ซติี ้และสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคานต์ี ้

ระยะทาง 34 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.45 ชม. 

 

 

ระยะทาง 66 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 

ค ่ำ อิสระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั เพือ่ไมใ่หร้บกวนกำรชอ้ปป้ิง   

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL MANCESTER WEST หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่สำมของกำรเดนิทำง   แมนเชสเตอร ์– เขำ้ชมสนำมฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์  

                                           – สแตรทฟอรด์ – บำ้นเช็คสเปียร ์ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นน าคณะเข้ำชมสนำมฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford 

Stadium and Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ท ีจั่ดว่ารวยทีสุ่ดในโลก 

เป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถึง 

76,212 คน เป็นรองจากสนำมเวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley Stadium) 

สนามฟุตบอลของทมีชาตอิังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดับที ่11 ของ

ยุโรปนอกจากนัน้ยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที ่ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว 

รวมทั ้งเขา้ชมพพิิธภณัฑ ์(Museum) ท ี่รวบรวมประวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่เริ่ม

ก่อตัง้สโมสร และ ยังมสีิง่ของ ถว้ยรางวัลต่างๆ แสดงโชวอ์ยู่ดว้ย จากนัน้อสิระให ้

ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่ านชื่นชอบในรา้น MEGA STORE ที่

มากมายไปดว้ยของทีร่ะลกึหลากหลายชนดิส าหรับแฟนบอล (หมำยเหตุ หำก

ไม่สำมำรถเข้ำชมสนำมฟุตบอลและพิพิธภณัฑ์ได้ เช่น ในวนัทีม่ ีกำร

แขง่ขนั ทำงบรษิทัขอคนืคำ่ใชจ้ำ่ย 700 บำท ตอ่ทำ่น)   

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย เดนิทางต่อสู่ เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงทีตั่ง้อยู่ริม

ฝ่ังแม่ น ้า เอวอน อั น เป็นบา้นเกิดของ วิล เลี่ ยม เช็คส เปียร์ (William 

Shakespeare ) กวที ีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดของอังกฤษ น าท่านเทีย่วชมเมอืงแสตรท

ฟอรด์ ซึง่ ร่มรืน่ไปดว้ยสวนสาธารณะ น าชมบ้ำนเช็คสเปียร ์(ดำ้นนอก) และ

ระยะทาง 194 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%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
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ชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แม่น ้าเอวอน

อันเงยีบสงบ และสถานทีใ่นประวัติศาสตรท์ ีเ่ก ี่ยวขอ้งกับกวเีอกผูน้ี ้อ ิสระใหท้่าน

เลอืกซือ้สนิคา้ท ีร่ะลกึจากรา้นคา้มากมาย  

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถ ิน่  

 เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม  MERCURE WARWICKSHIRE WALTON HOTEL & SPA  หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่สีข่องกำรเดนิทำง สแตรทฟอรด์ – เมอืงบำธ – เสำหนิสโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดนิทางต่อสู่เมอืงบำธ (Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น ้าเอวอนในบรเิวณที่

มนี ้าพุรอ้นธรรมชาติ ซึง่เป็นทีตั่ง้ถ ิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรอืงอ านาจ และ

เป็นผูส้รา้งโรงอำบน ำ้โรมนั (Roman Bath) และยังไดเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจาก

องคก์ารยูเนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเขำ้ชมพพิธิภณัฑน์ ำ้แร ่

ร ้อ นโรม ัน  (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประ วัติก ารคน้พบที่น่ าสนใ จ 

ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมอืง คอื บรเิวณทีเ่ป็นทีตั่ง้ของบอ่น ้ำแรร่อ้น

คงิส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สอง คอื บรเิวณวัด และส่วนที่สาม คือ 

บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กท่องเท ีย่วหรอืชาวเมอืงใชบ้รกิารน ้าแร่ซึง่มทีัง้สระว่ายน า้ 

บ่อน ้าแร่เย็น-รอ้น หอ้งอบไอน ้า และส่วนทีเ่ป็น Turkish Bath   

ระยะทาง 117 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.45 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถ ิน่    

บำ่ย น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงซำลิสบวัร ี ่(Salisbury) น าท่านชมเสำหนิสโตน

เฮ้นจ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัตศิาสตร ์มี

อายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งราบอันกวา้ง

ใหญ่ ซึง่ไม่มใีครทราบวัตถุประสงคใ์นการสรา้งอย่างชัดเจน จากนัน้น าท่านเดิน

ทางเขา้สู่มหำนครลอนดอน (London) เมอืงทีเ่ป็นศูนย์กลางส าคัญทางธุรกิจ 

การเมอืง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง 

การสือ่สาร การบันเทิง แฟช่ัน ศิลปะ และเป็นทีย่อมรับว่ามีอทิธพิลไปทั่วโลก 

และยังเป็นเมอืงท่องเท ีย่วท ีใ่หญ่และส าคัญของยุโรปอกีดว้ย   

ระยะทาง 62 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

 
 
ระยะทาง 136 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก  โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่หำ้ของกำรเดนิทำง  อสิระเที่ยวลอนดอนตำมอธัยำศยั 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  อิสระเทีย่วชม หอคอยแห่งลอนดอน  เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการ

ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าเทมส์ในกรุงลอนดอนในอังกฤษเป็นพระราชวังทีเ่ดมิสรา้งโดย

พระเจา้วิลเลยีมที ่1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078เป็นสถาปัตยกรรมแบบโร

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1078
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
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มาเนสก ์พระราชวังเป็นรูจั้กกันในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน” หรอื “หอ” ใน

ประวัตศิาสตร ์ตัวปราสาทตั้งอยู่ภายในโบโรแห่งทาวเวอรแ์ฮมเล็ทสแ์ละแยกจาก

ดา้นตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ดว้ยลานโล่งทีเ่รยีกว่า

เนนิหอคอยแห่งลอนดอน หรอื “ทาวเวอรฮ์ลิ” (Tower Hill) ยุโรป   

 

อิสระเลือกซื้อสิ้นคำ้ทีห่ ้ำงดงัใจกลำงกรงุลอนดอน เช่น หำ้งแฮรร์อดส์ 

(Harrods) ในย่ำนไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) จากนัน้อสิระใหท้่านได ้

สนุกกับการเลือกซื้อสินคา้ตามอัธยาศัย บรเิวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford 

Street) ซึง่เรยีกไดว่้าเป็นศูนย์กลางการช๊อปป้ิงในกรุงลอนดอน มรีา้นคา้เสือ้ผา้

แฟช่ัน เครือ่งประดับ นาฬิกา ชือ่ดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กโิลเมตร อาท ิ

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

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

Fraser และ ยังมหีา้งสุดหรูอย่าง Selfridges ทีม่สีนิคา้ซุปเปอรแ์บรนด ์ตัง้อยู่

อกีดว้ย   

 

อิสระเลือกซื้อ บรเิวณถนนอ๊อกฟอรด์ ยังมถีนนสายชอ้ปป้ิงชือ่ดังเชือ่มต่ออย่าง 

ถนนคำรน์ำบี ้(Canaby Street) แหล่งแฟช่ันสุดฮติของวัยรุ่นทีม่รีา้น G - Star 

Raw, Diesel, Replay, Vans หรอื ถนนนวิ บอนด์ (New Bond Street) ซึ่ง

เป็นที่ตั ้งของรา้นซุปเปอร์แบรนด์ อ ย่างเช่น  Louis Vitton, Gucci, Prada, 

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

 

อิสระใหท้ำ่นเลือกเทีย่วนอกเมอืงตำมอธัยำศยั พระราชวังวนิเซอร ์(Windsor 

Castle) เป็นพระราชวังที่ประทับส าหรับการพักผ่อนสุดสัปดาห์ของพระราชินี

อังกฤษ พระราชวังนีเ้ป็นพระราชวังทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกและสรา้งมามากกว่า 900 ปี 

พระราชวังนีเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมดา้นในในส่วนทีอ่ยู่รอบก าแพง และส่วนทีเ่ปิด

ใหช้ม เป็นหอ้งต่างๆส าหรับการใชง้านในวาระต่างๆ 

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่หกของกำรเดนิทำง  อสิระเที่ยวลอนดอนตำมอธัยำศยั 
 
เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อิสระเทีย่วลอนดอนตำมอธัยำศยั  
 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรอืเทยีบเทำ่   

วนัที่เจ็ดของกำรเดนิทำง       Bicester Village outlet  – เที่ยวลอนดอน – หอนำฬกิำบกิเบน  
                                            – สนำมบนิ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เดนิทางสู่ Bicester Village outlet อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง    

จุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดังใหท้่านใหเ้ลือกสรร อาทิ เช่น  Balenciaga, 

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

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

ฯลฯ 

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี โฟรซ์ีซ ั่น เพือ่ลิ้มรสเป็ดยำ่งอนั

เลื่องชือ่ 

 

บำ่ย น าท่านเที่ยวชม มหำนครลอนดอน ผ่านชม พคิคำดิลลี่เซอรคั์ส (Piccadilly 

Circus) เดมิเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มนี ้าพุ และรูปป้ันอีรอสตรง

กลาง จากนัน้เขา้สู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผำ่น

ชมย่ำนจตุัรสัทรำฟัลก้ำร ์ (Trafagal Square) ท ี่รายลอ้มไปดว้ยอาคารที่

น่าสนใจ ผำ่นมหำวิหำรเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ท ีม่ ียอดโดมใหญ่

เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใชจั้ดพระราชพิธอีภเิษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชาย

ชาร์ล และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร์ จากนั้นเขา้สู่จัตุรัสรัฐสภามหำวิหำรเวสท์

มนิส์เตอร ์(Westminster Abbey) ทีตั่ง้ของรัฐสภาอังกฤษมาตัง้แต่ตน้ศตวรรษที ่

16 และยังเป็นที่ตัง้ของหอนาฬิกาทีรู่จั้กกันดีในนามหอนำฬิกำบกิเบน (Big 

Ben) ท ี่มคีวามสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึง่ช่ัวโมง เป็นนาฬิกาทีม่ ีหนา้ปัด

ใหญ่ทีสุ่ดในโลกและฝ่ังตรงขา้มทีม่แีม่น ้าเทมสก์ัน้อยู่เป็นทีตั่ง้ของชงิชำ้สวรรค ์

ลอนดอน อำย (London Eye) ชิงชา้สวรรคท์ ีสู่งท ีสุ่ดในยุโรป จากนัน้น าท่าน

ถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอกของพระรำชวงับ ัค้กิง้แฮม (Buckingham Palace)   

ท ีป่ระทับของพระราชนิอีลซิาเบธที ่2 และพระสวาม ีใจกลางกรุงลอนดอน 

 

19.00 น. พาท่านเดินทางสู่สนามบินฮทีโธรว ์เพื่อใหท้่านไดม้เีวลาท า คืนภำษี (Tax 

Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

 

22.00 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่EK006 

 ***คณะเดนิทำงวนัที่ 27 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป ออกเดินทำง เวลำ 

22.15 น. และถงึดูไบ เวลำ 08.05 น.*** 

 

วนัที่แปดของกำรเดนิทำง       ดูไบ – กรุงเทพฯ  

08.45 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครือ่ง  

11.45 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EK 370 

***คณะเดินทำงวนัที่ 27 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป ออกเดินทำง เวลำ 
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11.45 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลำ 21.00 น.*** 

20.50 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ  

 
กรุณำอำ่นหมำยเหตุใหล้ะเอยีดทัง้ 5 ขอ้ 

หมำยเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่ว่ากรณีท ีก่องตรวจคนเขา้      

เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้

เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิไ์ม่รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ ำนวน 15 ทำ่น ทำงบรษิทัฯ สงวนสิทธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง 

โดยทำงบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบล่วงหนำ้ 14 วนักอ่นกำรเดนิทำง  

ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 
กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตุสุดวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

โปรแกรม : ENJOY ENGLAND 

(แมนเชสเตอร ์– ลอนดอน) 8 วนั 5 คนื     

โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

มนีำคม : 15 – 22, 23 – 30, 29 ม.ีค. – 5 เม.ย. 

 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 49,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง 49,900.- 
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พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 6,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 49,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสรมิเตยีง) 49,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสรมิเตยีง) 49,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  18,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 80,000.- 

  ***  รำคำทวัรไ์มร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซ่ีำท่ำนละ 5,600 บำท *** 

(ไมร่วมคำ่แปลเอกสำรทีต่อ้งมตีรำประทบัของสถำบนัแปลภำษำ) 

   

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดินทางไปกลับพรอ้มคณะ และน ้าหนักกะเป๋า ไม่เก ิน     

30 กก. (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

 8.  ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

 9. ค่าทปิพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 

10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 
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1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่ทปิมคัคุเทศกจ์ำกเมอืงไทย  (โดยมำตรฐำน 2 ปอนดต์อ่คน ตอ่วนั : 9  x 2 = 18 ปอนด)์ 

5. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งทำ่นจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์ินดว้ยตวัทำ่นเอง 

รำคำทวัรไ์มร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซี่ำทำ่นละ 5,600 บำท  

เง ือ่นไขกำรจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ ำแล้วเทำ่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนุญำตยิกเลิกกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมตัวิซี่ำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้จรงิเห 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซ่ีำและกำรยื่นขอวซ่ีำ 

 
1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่ ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 
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2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซ่ีาที่

ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัตวิซ่ีาได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวัติการเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ใน

เล่ม 

  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิ 
 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลิกกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (30ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  
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7. กรณียืน่วซี่ำแล้วไมไ่ดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไมผ่ำ่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่ำผำ่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึ่งถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำ

ได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

5. หากมงีานเทศกาลโรงแรมอาจจะไดพั้กในเมอืงอืน่แทน 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซี่ำนบัจำกวนัยืน่ประมำณ 15 วนัท ำกำร 

*** ย ืน่วซี่ำเด ีย่วแสดงตนท ี ่VFS Global (เทรนด ี ้ช ัน้ 28) *** 
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1. หนงัสอืเดนิทำง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรับประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไม่ช ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ควรน ามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)   

2. รูปถำ่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐำนกำรเงนิ กรณีผู้เดนิทำงออกคำ่ใช้จำ่ยเอง 

3.1  กรณีผู้เดนิทำง ออกคำ่ใช้จำ่ยเอง ส าเนาสมุดเงินฝาก ออม

ทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงินในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วีซา่  และบัญชตีอ้งมีครบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ีไม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชีเป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม่) 

3.3 กรณีผู้เดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใช้จำ่ยเอง  

     3.3.1 ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี (บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 

กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 30 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่ีการชีแ้จงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถำนทูตไมร่บัพจิำรณำบญัชีกระแสรำยวนัและบญัชีฝำกประจ ำ** 

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น 

อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 
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MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอำยุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ   

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองท่ำน 

7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวีซำ่

เท่ำน ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสำรแปลเป็นภำษำองักฤษ ตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอืศูนย์แปล พรอ้มประทับตรา เท่านัน้ 
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แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่ำประเทศอังกฤษ 
(กรุณากรอกขอ้มลูเป็นภำษำอังกฤษ ให้ครบทุกขอ้ เพราะจะมผีลตอ่การพิจารณาวซีา่ของทา่น) 
ชื่อ-นามสกลุ ผูเ้ดินทาง ภาษาไทย................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกลุ ผูเ้ดินทาง ภาษาองักฤษ ตามหนังสือเดินทาง............................................................................. 
ชื่อ-นามสกลุเกา่ ท่ีเคยใชก้อ่นเปล่ียน............................................................................................. ................ 
เหตุผลท่ีเปล่ียน (เชน่ สมรส ฯลฯ) ..............................เปล่ียนเมือ่วนั ท่ี (วนั/เดือน/ปี) ................................... 
 

วนั/เดือน/ปีเกดิ.................................................................................................................... ........................... 
เชื้อชาติ.......................... สัญชาติ ............................ สถานท่ีเกดิ........................... ประเทศ........................... 

 

ท่ีอยู ่ ( ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด ) 
....................................................................... ......................................................................... ........................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์....................................... 
ทา่นอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา …........….........ปี .........................เดือน 
หมายเลขโทรศพัท์มอืถือ..........................................หมายเลขโทรศพัท์ ท่ีท างาน ......................................... 
หมายเลขโทรศพัท์บา้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..… .... 
มหีนังสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด ..................เลม่     
หมายเลขหนังสือเดินทางปัจจุบนั ........................วนั ท่ีออก...............................หมดอายุ.............................. 
หมายเลขหนังสือเดินทางเลม่เกา่ .........................วนัท่ีออก...............................หมดอายุ........ ....................... 
 
ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่ ………………………………………………………………… 
วนั/เดือน/ปี ท่ีเคยเขา้ประเทศองักฤษคร้ังลา่สุด ............................................. รวมทั้งหมดกีว่นั .................... 
วตัถุประสงค์ในการไปคร้ังลา่สุด (ทอ่งเท่ียว , ธุรกจิ , นักเรียน) .................................................................... 
ประเภทของวซีา่องักฤษท่ีเคยไดรั้บ เป็นประเภทใด ...................................................................................... 
ระยะเวลาของวซีา่องักฤษท่ีเคยไดรั้บ เร่ิมตั้งแตว่นัท่ี .....................................ถึงวนั ท่ี ................................... 
 
ทา่นเคยไดรั้บการปฏิเสธวซีา่องักฤษ หรือ ประเทศอ่ืนๆหรือไม ่ ................................................................... 
เหตุผลท่ีถูกปฏิเสธ .......................................................... วนั/เดือน/ปี ท่ีถูกปฏิเสธ ....................................... 
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ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีทา่นเคยเดินทางไปนอกจากองักฤษ (ในรอบ 10 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมกีว่นั และ
วตัถุประสงค์ในการไป (ทอ่งเท่ียว , ธุรกจิ, นักเรียน) 
1.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป .......................... 
2.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป .......................... 
3.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป .......................... 
4.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป .......................... 
5.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป .......................... 
 
สถานภาพ .........โสด                                           ........ หยา่ และมทีะเบียนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย)                          
......... แตง่งานแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบียน)           ........ แตง่งานและมทีะเบียนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย)  
........ หมา้ย (คูส่มรสเสียชีวติ) 

 
ในกรณีสมรสแลว้ทั้งจดทะเบียนและไมจ่ดทะเบียน ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                                       
ชื่อ นามสกลุ ของคูส่มรส ........................................................................................................ ......................
วนั/เดือน/ปีเกดิ ของคูส่มรส................................................................. .......................................................... 
สถานท่ีเกดิ.................................................................................................. 
เชื้อชาติ ..........................................  สัญชาติ ............................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ......................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนัของคูส่มรส ....................................................................................................................... ......... 
 
ในกรณีท่ีมบุีตร ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน                                                                                                
1.ชื่อ นามสกลุ ของบุตร ................................................................................................................................ 
วนั/เดือน/ปีเกดิ ของบุตร ............................................................................................................................... 
สถานท่ีเกดิ................................................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ......................................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ ...................................................................................................................................  
2.ชื่อ นามสกลุ ของบุตร ................................................................................................................................ 
วนั/เดือน/ปีเกดิ ของบุตร ............................................................................................................................... 
สถานท่ีเกดิ................................................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ......................................... 
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ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ ................................................................................................................................... 
 
ประวติัของบิดา                                                                                                                                                
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