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องักฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

  

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

เมษายน : 7 – 16 (สงกรานต)์ 

 

93,900.- 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง ค ่า โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 
ลอนดอน – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– เมอืงบาธ –                                             

เมอืงคารด์ฟิฟ์   เมอืงหลวงประเทศเวลส ์
✈ O O CARDIFF MARRIOTT 

3 Bourton On The Water  – บา้นเช็คสเปียร ์– ลเิวอรพู์ล O O O NOVOTEL LIVERPOOL 

4 
เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์– ล่องเรอืเลคดสิทรคิ –  

เมอืงเอดนิเบริก์ ประเทศสก็อตแลนด ์
O O O NOVOTEL EDINBURGH 

5 ปราสาทเอดนิบะระ – เมอืงแมนเชสเตอร ์ O O  O 
NOVOTEL 
MANCHESTER CENTER 

6 สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ – มหานครลอนดอน O O O 
DORSETT SHEPHERDS 
BUSH 

7 
เท ีย่วลอนดอน – หอคอยแห่งลอนดอน – หอนาฬิกาบกิเบน –  

Bicester Village Outlet 
O O X 

DORSETT SHEPHERDS 
BUSH 

8 พิพิธภัณฑบ์รติชิ  – แฮรอทส ์– อสิระชอ้ปป้ิง  O O  O 
DORSETT SHEPHERDS 
BUSH 
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9 อิสระเทีย่วลอนดอนตามอธัยาศยั – สนามบนิฮทีโธรว ์   O X ✈  

10 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

***พกัลอนดอน 3 คนื*** 

***  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ธรรมเนยีมวซ่ีาทา่นละ 5,600 บาท *** 

(ไมร่วมคา่แปลเอกสารทีต่อ้งมตีราประทบัของสถาบนัแปลภาษา) 

 

บินตรงลดัฟ้าเข้าสู่ประเทศองักฤษ ต ื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน  7 ส ิ่ง

มหัศจรรย์ของโลก ชมพิพธิภณัฑ์น ้าแรร่อ้นโรมนั(Roman Bath Museum) อดีตที่ยิง่ใหญแ่ละรุ่งเรือง

ของชาวโรมันทีเ่มืองบาธ เยอืนเมืองคาร์ดฟิฟ์ (Cardiff) เดนิทเลน่ Bourton On The Water ซึง่ไดช้ือ่ว่า

เป็นหมู่บา้นทีส่วยทีส่ดุในประเทศอังกฤษ เทีย่วบา้นเกดิของวิลเลีย่ม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare) 

ลอ่งเรือเลคดสิทรคิ (Lake District) อุทยานแห่งชาตทิีไ่ดรั้บการขนานนามว่าดีและสวยที่สดุของอังกฤษ 

เขา้ส ู่เมืองเอดินบะระ  ประเทศสกอตแลนด์ (Scotland) เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburge 

Castle) เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต เขา้ชมหอคอยแห่งลอนดอน ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาบิ๊ กเบน      

(Big Ben) เขา้ชมพพิิธภัณฑบ์รติชิ (British Museum) ซึง่เป็นหนึ่งในพพิิธภัณฑ์ดา้นประวัตศิาสตร์และ

วัฒนธรรมของมนุษยทีส่ าคัญทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในโลก ชอ้ปป้ิงจใุจทีห่า้งแฮรร์อดส ์และ ถนนอ๊อกฟอร์ด   

ใจกลางกรุงลอนดอน (London) และ Bicester outlet  

 

วนัแรกของการเดนิทาง     กรุงเทพฯ  

22.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 4 

เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย โดยมเีจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วนัที่สองของการเดนิทาง     ลอนดอน – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– เมอืงบาธ –  

                                             เมอืงคารด์ฟิฟ์   เมอืงหลวงประเทศเวลส ์

01.10 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ โดยสายการบนิไทย 

เท ีย่วบนิ TG 910 

 

07.15 น. เดนิทางถึง สนามบินฮีทโธรว ์ (เวลาทอ้งถ ิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง)    

น าท่านผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงซาลิส   

บวัร ี ่(Salisbury) น าท่านชมเสาหนิสโตนเฮ้นจ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัตศิาสตร ์มอีายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหิน

ระยะทาง 161 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
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ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึ่งไม่ม ีใครทราบวัตถุประสงค์ในการ

สรา้งอย่างชัดเจน  

 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี    

 น าท่านออกเดนิทางต่อสู่เมอืงบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น ้าเอวอนใน

บรเิวณทีม่นี ้าพุรอ้นธรรมชาตทิ ีเ่ป็นทีตั่ง้ถ ิ่นฐานของชาวโรมันสมัยทียั่งเรอืงอ านาจ 

และเป็นผูส้รา้งโรงอาบน า้โรมนั (Roman Bath) และยังไดเ้ป็นเมอืงมรดกโลก

จากองคก์ารยูเนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเขา้ชมพิพธิภณัฑ์

น า้แร ่รอ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึง่มปีระวัตกิารคน้พบทีน่่าสนใจ 

ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมือง คอื บริเวณทีเ่ป็นที่ตัง้ของบ่อน ้าแร่รอ้น

คงิส ์(The Sacred Spring)  ส่วนทีส่อง คอื บรเิวณวัด และส่วนทีส่าม คอื บรเิวณ

ทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กท่องเท ี่ยวหรอืชาวเมืองใชบ้รกิารน ้าแร่ซึ่งมทีั ้งสระว่ายน ้า,     

บ่อน ้าแร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน ้า และส่วนที่เป็น Turkish Bath  เดนิทางต่อสู่

เมืองคาร์ดิฟฟ์  (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (Wales) หนึ่งใ น

เครอืจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของปราสาทคารด์ิ๊ฟ เดมิเป็นทีพ่ านักของขุน

นางผูป้กครองเมือง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากนั้นผ่านชมศาลาว่า

การเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ ฟ ,   

สนามกฬีามลิเลนเนยีม, อาคารทีท่ าการของรัฐ  

ระยะทาง 67 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 89 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.25 ชม. 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม CARDIFF MARRIOTT หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่สามของการเดนิทาง      Bourton On The Water  – บา้นเช็คสเปียร ์– ลเิวอรพ์ูล  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารก Bourton On The Water  ซึง่เป็น

หมู่บา้นทีไ่ดรั้บการโหวตใหเ้ป็นหมู่บา้นทีม่คีวามสวยงามมากทีสุ่ดในอังกฤษ ดว้ย

ลักษณะของตัวอาคารทีม่คีวามโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสรา้งตัวอาคารดว้ยหนิ ซึง่เป็น

หนิCotswold stone เท่านัน้ ภายในหมูบา้นจะมแีม่น ้า Windrush ไหลผ่าน มเีป็ด

หัวเขียวสวยงามเวยีนว่ายเต็มแม่น ้า เป็นหมู่บา้นที่มธีรรมชาตสุิดแสนโรแมนติค 

จากนัน้เดนิทางต่อสู่ เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงทีตั่ง้

อยู่ริมฝ่ังแม่น ้าเอวอน อันเป็นบา้นเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร ์(William 

Shakespeare ) กวที ีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดของอังกฤษ   

ระยะทาง 132 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

 
 
 
 

ระยะทาง 38 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี    

บา่ย น าเท ี่ยวชมเมอืงแสตรทฟอร์ด ซึง่ ร่มรืน่ไปดว้ยสวนสาธารณะ น าท่านชมบา้น

เช็คสเปียร์ และชีวติความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy 

ระยะทาง 211 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม. 
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Trinity แม่น ้าเอวอนอันเงียบสงบ และสถานทีใ่นประวัติศาสตร์ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกับ    

กวเีอกผูน้ ี ้อ ิสระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ท ีร่ะลกึจากรา้นคา้มากมาย จากนัน้ออก

เดนิทางสู่เมอืงลิเวอรพ์ูล (Liverpool) ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงวัฒนธรรม

แห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถ ิ่นก าเนดิของวงดนตรสีี่เต่าทองหรือ    

เดอะบทีเทลิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารเมอืง  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL LIVERPOOL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง  เมอืงวินเดอรเ์มยีร ์– ลอ่งเรอืเลคดสิทรคิ – เมอืงเอดนิเบริก์  

                                          ประเทศสก็อตแลนด ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้ออกเดนิทางสู่เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์ (Windermere) สู่เขตเลคดสิทริค 

(Lake District) อุทยานแห่งชาตทิ ีไ่ดรั้บการขนานนามว่าดแีละสวยที่สุดของ

อังกฤษ ที่กวา้งขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง น าท่านสัมผัสกับ

บรรยากาศของทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ดว้ยการล่องเรอืเลคดสิทรคิ ท ีท่่านจะได ้

ชืน่ชมกับความเป็นธรรมชาติในทะเลสาบ จากแอมเบิลไซด์สู่เม ืองเบาวเ์นส 

ท่ามกลางทัศนยีภาพอันงดงามยิ่ง ศุลกากร 

ระยะทาง 137 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

บา่ย น าท่านเขา้สู่เมืองเอดินเบริ ์ก (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด ์

(Scothland) ดนิแดนทีตั่ง้อยู่ในพื้นท ีท่ ีส่วยงาม น าท่านเดนิทางสู่ย่านเมอืงเก่า 

สู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายส าคัญที่เชื่อมสู่พระต าหนักโฮลี่รู๊ด 

(Palace of Holyroodhouse) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชนิี เวลาเสด็จเยือน

สกอตแลนด ์และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรแีห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็น

รัฐสภาแห่งชาตสิก็อตอันน่าภาคภูมใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

 
 
 
 

ระยะทาง 251 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL EDINBURGH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง ปราสาทเอดนิบะระ – เมอืงแมนเชสเตอร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  แลว้น าท่านเขา้ชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle ) อันสง่างาม

ดว้ยท าเลทีตั่ ้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่

ประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อม

ปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืน

ใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีท ีผ่่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ 5 จาก 18 

รหัสโปรแกรมทัวร ์WALES SCOTLAND 10D7N 6701-TG-W07 

สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 เพื่อร าลกึถงึพระมารดาของกษัตรยิ์เดวดิท ี ่1 แลว้เขา้

สู่พระราชฐานชัน้ในส่วนทีเ่ป็น The Palace จัดแสดงเกีย่วกับเรือ่งราวของราชวงศ์

แห่งสก็อต 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี   

บา่ย จากนัน้ออกเดินทางสู่เมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมอืงอุตสาหกรรม   

ท ีม่ชีือ่เสยีงจากการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศลิปะ 

สือ่ และธุรกจิขนาดใหญ่ อีกทัง้ยังเป็นเมอืงทีตั่ง้ของสโมสรทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดังใน

วงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์

ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซติี ้และสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคานต์ี ้  

ระยะทาง 220 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม. 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก  โรงแรม NOVOTEL MANCHESTER CENTER หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หกของการเดนิทาง  สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ – มหานครลอนดอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าคณะเขา้ชมสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium 

and Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ท ีจั่ดว่ารวยทีสุ่ดในโลก เป็นสนาม

ทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรอง

จากสนามเวมบลีย ์สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีม

ชาตอิังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนัน้ยัง

เป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทั ้งเข า้          

ชมพพิธิภณัฑ ์(Museum) ทีร่วบรวมประวัติความเป็นมาตัง้แต่เริม่ก่อตัง้สโมสร 

และ ยังมสีิง่ของ ถว้ยรางวัลต่างๆ แสดงโชวอ์ยู่ดว้ย จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซือ้

ของทีร่ะลกึของทมีทีท่่านชืน่ชอบในรา้น MEGA STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของ

ทีร่ะลกึหลากหลายชนดิส าหรับแฟนบอล 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมอืง  (FISH&CHIPS)  

บา่ย จากนัน้ดนิทางเขา้สู่มหานครลอนดอน (London) เมอืงทีเ่ป็นศูนย์กลางส าคัญ

ทางธุรกจิ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตรข์องโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงิน 

การเมอืง การสือ่สาร การบันเทิง แฟช่ัน ศลิปะ และเป็นทีย่อมรับว่ามีอทิธพิลไป

ทั่วโลก และยังเป็นเมอืงท่องเท ีย่วท ีใ่หญ่และส าคัญของยุโรปอกีดว้ย   

ระยะทาง 321 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.40 ชม. 
 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม DORSETT SHEPHERDS BUSH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง  เที่ยวลอนดอน – หอคอยแหง่ลอนดอน – หอนาฬกิาบกิเบน –  

                                          Bicester Village Outlet  

http://th.wikipedia.org/wiki/แมนเชสเตอร%E0%B9%258
http://th.wikipedia.org/wiki/แมนเชสเตอร%E0%B9%258
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดลิลี่เซอรค์สั (Piccadilly 

Circus) เดมิเป็นวงเวยีนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน ้าพุ และรูปป้ันอีรอสตรง

กลาง และเข า้สู่ ไชน่าทาวน์ ย่ านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน           

ผ่านจตุัรสัทราฟัลก้าร ์ (Trafagal Square) ที่รายลอ้มไปดว้ยอาคารที่

น่าสนใจ ผา่นมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ทีม่ยีอดโดมใหญ่

เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใชจั้ดพระราชพิธอีภเิษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชาย

ชารล์ และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สู่จัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสทม์นิส์

เตอร ์(Westminster Abbey) ทีตั่ ้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ตน้ศตวรรษ    

ท ี่ 16 และยังเป็นที่ตั ้งของหอนาฬิกาที่รูจั้กกันดีในนามหอนาฬิกาบิ๊กเบน     

(Big Ben) ที่มคีวามสูง 320 ฟุต ตบีอกเวลาทุกหนึ่งช่ัวโมง เป็นนาฬิกาที่ม ี

หนา้ปัดใหญ่ทีสุ่ดในโลกและฝ่ังตรงขา้มทีม่แีม่น ้าเทมสก์ัน้อยู่เป็นทีตั่ง้ของชงิช้า

สวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye) ชงิชา้สวรรคท์ ีสู่งท ีสุ่ดในยุโรป จากนั้น

น าท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแม่น ้าเทมสท์ ี่

สามารถยกเปิดปิดได ้จากนั้นน าท่านเขา้ชมหอคอยลอนดอน (Tower of 

London) สถานทีท่ ี่เกดิเหตุแห่งประวัตศิาสตร์อันเกรยีงไกร ยิ่งใหญ่นองเลอืด 

หรอืแมแ้ต่ซับซอ้นซ่อนเงือ่น มอีดตีทีย่าวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราช

วัง คุก และแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึง่เป็นกลุ่มอาคารและหอคอย

หลายหลัง มหามงกุฎอิมพีเรยีล ซึ่งประดับดว้ยเพชรทีใ่หญ่เป็นอันดังสองของ

โลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลนัิน 2” และ “มงกุฎของพระราชนิอีลิ

ซาเบธ” ประดับดว้ยเพชร “โคอนูิร”์ ท ีเ่คยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ทีสุ่ดในโลก และชิ้น

สุดทา้ยคอื “คฑา” ประดับดว้ยเพชรเม็ดใหญ่ทีสุ่ดในโลก “ดาราแห่งอาฟรกิา 1” 

หรอื “คัลลนัิน 1”   

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย    

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ Bicester outlet ชอปป้ิงจุใจ มหีลากหลายแบรนดดั์ง

ใ ห ้ ท่ า น ใ ห ้ เ ลื อ ก ส ร ร  อ า ทิ  เ ช่ น  Balenciaga, Valentino, MCM, 

Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio 

Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ 

 
ระยะทาง 100 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 

 

ค ่า อิสระอาหารค ่าใน OUTLET ตามอธัยาศยั  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม DORSETT SHEPHERDS BUSH หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่แปดของการเดนิทาง  พพิธิภณัฑบ์รติชิ  – แฮรอทส ์– อสิระช้อปป้ิง  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 จากนั้นน าท่านชมพิพิธภณัฑ์บริติช (British Museum) ซึ่งเป็นหนึ่งใน

พิพิธภัณฑด์า้นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของมนุษยทีส่ าคัญทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ด

ในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบื้องตน้วัตถุท ีเ่ก็บ

รวบรวมไวส่้วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึง่เป็น

แพทย์และนักวทิยาศาสตร ์พิพิธภัณฑ์แห่งนีเ้ปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะเป็นครั้ง

แรกในวันที1่5 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส ์เมอืงบลูมส์

เบอรร์ ีกรุงลอนดอน อันเป็นสถานทีตั่ง้ของอาคารพิพิธภัณฑใ์นปัจจุบัน   

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจนี โฟรซ์ีซ ั่น เพือ่ลิ้มรสเป็ดยา่งอนั

เลื่องชือ่ 

 

บา่ย จากนัน้พาท่านเลอืกซือ้สิน้คา้ในย่านไนซ์บรดิจ ์(Knights Bridge)  ซึง่เป็น

ทีตั่ง้ของหา้งสรรพสินคา้ชือ่ดงัอยา่ง ฮารว์ยี ์นโิคล (Harvey Nicole) และ 

แฮรร์อดส์ (Harrods) ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟช่ันชัน้น าจากทั่วทุกมุม

โลก รวมทั ้งกระเป๋าแฮรร์อดส์ท ีน่ยิมกันอย่างมาก รวมทัง้มรีา้นคา้แฟช่ันมากมาย

ตั้งอ ยู่ บริเวณ  High Street เ ช่น  Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, 

Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  และยังมถีนนสโลน (Sloane Street) ที่

เป็นที่ตั ้งของรา้น Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, 

Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, 

Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & 

Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม DORSETT SHEPHERDS BUSH หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่เกา้ของการเดนิทาง       อสิระเที่ยวลอนดอนตามอธัยาศยั – สนามบนิฮทีโธรว์    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 อสิระเที่ยวลอนดอนตามอธัยาศยั  

17.00 น. พาท่ านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่ อใหท้่ านไดม้ ีเวลาท า คืนภาษี                        

(Tax Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

ระยะทาง 39 ก.ม. 

21.25 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่TG 917  

วนัที่สบิของการเดนิทาง       กรุงเทพฯ 

15.00 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ  
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(รา้นคา้ใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีที่เมอืงน ัน้ม ี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที่ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่น

ตามความเหมาะสม)  

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น ทรัพย์สนิส่วนตัวหาย, การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอื

ยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้

เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสี

น ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

โปรแกรม : องักฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

เมษายน : 7 – 16 (สงกรานต)์                        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 93,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 93,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 12,000.- 
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เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 93,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (กรุณาอ่านขอ้มูล

เพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
93,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  32,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 109,000.- 

***   ราคาไมร่วมวซี่า คา่ธรรมเนยีมวซี่าทา่นละ 5,600 บาท   *** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

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 (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 8.  ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

 9. ค่าทปิพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 
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2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

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

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ปอนดต์อ่คน ตอ่วนั : 9  x 2 = 18 ปอนด)์ 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

6. ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าทา่นละ 5,600 บาท 

 

เง ือ่นไขการจอง 

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

     เงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

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

สะดวกในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเห 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 

 
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 

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

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. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

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

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

5. หากมงีานเทศกาลโรงแรมอาจจะไดพั้กในเมอืงอืน่แทน 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

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

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไม่ช ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ควรน ามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)   

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

ขาวเทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผู้เดนิทางออกคา่ใช้จา่ยเอง 

3.1  กรณีผู้เดนิทาง ออกคา่ใช้จา่ยเอง 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 กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง  

     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) 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจ า** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น 

อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 
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- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา   

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองท่าน 

7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวีซา่

เท่าน ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารแปลเป็นภาษาองักฤษ 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..........................................หมายเลขโทรศพัท์ท่ีท 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 .....................................ถึงวนัท่ี ................................... 
 
ทา่นเคยไดรั้บการปฏิเสธวซีา่องักฤษ หรือ ประเทศอ่ืนๆหรือไม ่ ................................................................... 
เหตุผลท่ีถูกปฏิเสธ ........................................... ............... วนั/เดือน/ปี ท่ีถูกปฏิเสธ ....................................... 
 
ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีทา่นเคยเดินทางไปนอกจากองักฤษ (ในรอบ 10 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมกีว่นั และ
วตัถุประสงค์ในการไป (ทอ่งเท่ียว , ธุรกจิ, นักเรียน) 
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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 ..................... .................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ ...................................................................................................................................  
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ประวติัของบิดา                                                                                                                                                
ชื่อของบิดา .......................................... ................ นามสกลุของบิดา .......................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกดิ ของบิดา .........................................  
สถานท่ีเกดิของบิดา........................................................ประเทศท่ีเกดิ ......................................................  
เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ...................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ......................................... 
ประวติัของมารดา                                                                                                                                               
ชื่อของมารดา ............................................ ............ นามสกลุของมารดา .................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกดิ ของมารดา ..........................................  
สถานท่ีเกดิของมารดา ..............................................ประเทศท่ีเกดิ .............................................  
เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ ..................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ......................................... 

 
ขอ้มลูสว่นตวัของผูเ้ดินทางเกีย่วกบัดา้นอาชีพ การงาน รายได ้ รายรับ และรายจา่ยตา่งๆ  
งานปัจจุบนัท าอาชีพ, ต าแหนง่ (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) ........... ........................................................... 
ชื่อบริษทัท่ีท างาน ..........................................................................................................................................
ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน
................................................................................................................................................ ........................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................................
วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมท างาน ............................................... เงินเดือน .................................บาท 
 
กรณี นักเรียน / นักศึกษา ระบุชื่อโรงเรียน/มหาวทิยาลยั ............................................................................... 
ระดบัช ั้นท่ีเรียนอยู ่ ........................................หลกัสูตรท่ีก  าลงัเรียน .............................................................. 
 
ทา่นเคยท างานเหลา่น้ีหรือไม ่ (ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย ส่ือมวลชน ขา้ราชการ) ........เคย ........ไมเ่คย 
ถา้เคย ระบุอาชีพท่ีท า , ต าแหนง่ (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) ........... ......................................................... 
ชื่อตน้สังกดัท่ีเคยท างาน ................................................................................................................................  
ท่ีอยูข่องตน้สังกดัท่ีเคยท างาน
................................................................................................................................................ ........................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................................
วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมท างาน .......................................... วนั/เดือน/ปี ท่ีออกจากงาน .......................................... 
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ทา่นมสีมดุบญัชีเงินฝากหรือไม ่                ........ม ี      .......ไมม่ ี                                                                        
ถา้มโีปรดแจง้รายละเอียดวา่เป็น  บญัชีออมทรัพย์ / ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเทา่ไหร ่   
………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………... 
ทา่นไดใ้ชเ้งินสว่นตวัตอ่เดือนเทา่ไหร.่.......................................................................................................... 
ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นให้กบัสมาชิกครอบครัวเดือนละเทา่ไหร ่ .................................................................  
คา่ใชจ้า่ยของทา่นในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงินเทา่ไหร ่ ...........................................................................   
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยให้ทา่น ..................................................................................
ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เชน่ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่โรงแรม คา่อาหาร ..................................................... 
ถา้มคีนออกคา่ใชจ้า่ยให้ทา่นไปองักฤษ เขาไดจ้า่ยให้เป็นจ านวนเงินเทา่ไหร ่ ...............................................  
หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้ 


