
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�หนึ�ง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์

                       (-/-/-) 
17.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมีเจา้หนา้ที&ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื&อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

20.40 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เที&ยวบนิที& 
QR833     

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ั�วโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 
วนัที�สอง ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตเิอดนิบะระ เมอืงเอดนิบะระ 

ประเทศสกอตแลนด ์- เมอืงเอดนิเบริก์ ประเทศสกอตแลนด ์- ถนนรอยลัไมล ์- พระตําหนกัโฮลี�รูด๊ - โบสถเ์ซนต ์ไจลส ์- 
อนสุาวรยีข์อง พระเจา้ชารล์ที� 2 - อนสุาวรยีอ์ดมั สมธิ - หวัใจแหง่ความโชคด ี- อนสุาวรยีห์มานอ้ยผูซ้ ื�อสตัยแ์ละกตญัM ู
- ปราสาทเอดนิเบริก์ - โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต                 (-/-/D) 

01.50 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิอดนิบะระ เมอืงเอดนิบะระ ประเทศสกอตแลนด ์โดยสายการบิน Qatar 
Airways เที&ยวบนิที& QR031      

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 8 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
07.20 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิอดนิบะระ เมอืงเอดนิบะระ ประเทศสกอตแลนด ์

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ั�วโมง ** 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเอดนิบะระ (Edinburgh) ประเทศสกอตแลนด ์(Scotland) ถูกอ่านและเขยีนผดิมาจนปัจจุบันเป็น 

“เมอืงเอดนิเบริก์” ดินแดนที&ตั �งอยู่ในพื�นที&ที&สวยงาม ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยู่กลางเมือง เป็นที&ตั �งของปราสาท
เอดนิบะระอันเป็นทําเลที&ไดเ้ปรยีบเชงิยุทธศาสตรใ์นสมัยก่อน โดยรอบภูเขาถูกปรับพื�นที&เป็นคูเมอืงเพื&อประโยชน์ในเชงิการทหาร 
รอบนอกเป็นที&ราบลดหลั&นเป็นขั �นๆ กระจายออกโดยรอบ ไดร้บัการขึ]นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ
หรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1995 

 นําทา่นเดนิทางสู่ ถนนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ยา่นเมอืงเก่า ถนนสายสําคัญที&เชื&อมสู ่พระตําหนกัโฮลี�รูด๊ (Holyroodhouse 
Palace) ซึ&งเป็นที&ประทับของพระราชนิี เวลาเสด็จเยอืนเมอืงเอดนิเบริก์ ประเทศสกอตแลนด ์และเคยเป็นที&ประทับของพระนางแม
รแีหง่ สกอ๊ต ฝั&งตรงขา้มเป็นรัฐสภาแหง่ชาตสิกอ๊ตอันน่าภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมัย  

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นําท่าน ผา่นชม โบสถเ์ซนต ์ไจลส ์(St. Giles Cathedral) เป็นวหิารเก่าแก่แห่งเมอืงเอดนิเบริก์ สรา้งมาตั �งแต่สมัยศตวรรษที& 

12 เป็นวหิารในศาสนาครสิตน์ิกายโรมันคาทอลกิ บรเิวณดา้นหนา้เป็นที&ตั �งของ อนุสาวรยีข์อง พระเจา้ชารล์ที� 2 (Charles II 
of England) ส่วนดา้นนอกอกีฝั&งหนึ&งเป็นที&ตั �งของ อนุสาวรยีอ์ดมั สมธิ (Adam Smith) ชาวสกอตแลนด ์ซึ&งไดรั้บยกย่องให ้
เป็น บดิาแห่งเศรษฐศาสตร ์ผูกํ้าหนดแนวคดิเศรษฐศาสตรต์ลาดเสร ีและเกดิการเปลี&ยนแปลงการคา้ครั �งใหญ่ในทวปียุโรปเป็น
การคา้แบบเสร ี ผา่นชม หวัใจแหง่ความโชคด ี(The Lucky Heart) ตามพื�นถนน เดมินั�นเป็นจุดที&ทําไวสํ้าหรับนําตัวนักโทษ
มายนืประจาน และชาวเมอืงจะมาถม่นํ�าลายใส่เพื&อใหโ้ชคด ีผา่นชม อนุสาวรยีห์มานอ้ยผูซ้ ื&อสัตยแ์ละกตัญ< ู(Greyfriars Bobby) 
ที&นอนเฝ้าหลมุศพเจา้นายถงึ 14 ปี  

 นําทา่น ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ กับ ปราสาทเอดนิเบริก์ (Edinburgh Castle) อันสง่างามดว้ยทําเลที&ตั �งบนเนนิเขาสงู มองเห็นเด่น
เป็นสง่าจากทุกมุมเมอืง เคยเป็นที&ประทับของกษัตรยิส์กอตแบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาท ิส่วนของป้อมปราการและกําแพง
ปราสาทโบราณ มปืีนใหญ่เรยีงราย รวมทั �งประเพณีการยงิปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที&ผ่านมา บรเิวณ
เดยีวกันคอื ผา่นชม โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต (St. Margarets) สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที& 12 เพื&อรําลกึถงึพระมารดาของกษัตรยิ์
เดวดิที& 1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชั �นในสว่นที&เป็น The Palace จัดแสดงเรื&องราวเกี&ยวกับราชวงศแ์หง่ประเทศสกอตแลนด ์

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Ibis Budget Hotel Edinburgh Park, Edinburgh, Scotland หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�สาม เมอืงเอดนิเบริก์ ประเทศสกอตแลนด ์- เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์ประเทศองักฤษ - อุทยานแห่งชาตเิลคดสิทรคิ - ล่องเรอื

ทะเลสาบเลคดสิทรคิ - ทา่เรอืเลคไซด ์- ท่าเรอืบาวเนสส ์เมอืงลเิวอรพ์ูล - สนามฟุตบอล แอนฟิลด ์- เดอะ ทร ีเกรซ - 
ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์                    (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(Windermere) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั&วโมง 30 นาท)ี เมอืงเล็ก สะอาด สงบ สดุโร
แมนตคิ ตดิอยูก่ับทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ทะเลสาบที&ใหญท่ี&สดุ ของ ประเทศองักฤษ (England)  
นําท่าน เขา้ชม อทุยานแหง่ชาตเิลคดสิทรคิ (Lake District National Park) อทุยานแหง่ชาตเิลคดสิทรคิเป็นพื�นที&กวา้งที&มี
ภเูขาสงูชนั ผนืหญา้ที&ปกคลมุอาณาบรเิวณจนสดุลกูหลููกตา และแอง่นํ�าจดืขนาดใหญ ่ทวิทัศนธ์รรมชาตขิองบรเิวณนี�เป็นแรงบันดาล
ใจใหก้ับนักประพันธห์ลากหลายคน รวมถงึนักประพันธก์ลอนที&โดง่ดังที&สดุคนหนึ&งของประเทศอังกฤษอยา่งวลิเลยีม เวริด์สเวริธ์ ดื&ม
ดํ&าไปกับบรเิวณอุทยานที&งดงามปานภาพวาด จุดเด่นอย่างหนึ&งของอุทยานคือ ทะเลสาบที&ใหญ่ที&สุดของเกาะอังกฤษชื&อว่า 
ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (Windermere) ซึ&งยาวกว่า 18 กิโลเมตร ได้รบัการขึ]นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 2017 
นําท่านสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาตดิว้ยการ ล่องเรอืทะเลสาบเลคดสิทรคิ (Lake District Cruise) (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 40 นาท)ี จาก ทา่เรอืเลคไซด ์(Lakeside Pier) ซึ&งเป็นท่าเรอืทางตอนใตข้องเมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์สู่ ท่าเรอืบาวเนสส ์
(Bowness Pier) ทา่นจะไดช้ื&นชมกับความเป็นธรรมชาต ิอันเงยีบสงบ ทา่มกลางทัศนยีภาพอันงดงามที&หาชมไดย้าก 

 กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงลเิวอรพ์ูล (Liverpool) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั&วโมง) เป็นเมอืงที&มฐีานะเป็นนครและเป็นเมอืงเม
โทรโพลตัินของเมอรซ์ยีไ์ซดใ์นภาคการปกครองตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ เมอืงถิ&นกําเนดิของวงดนตรสีี&เต่าทองหรอื
เดอะบทีเทลิ (The Beatles) ที&โด่งดังและมชีื&อเสยีงกอ้งโลก ในทางประวัตศิาสตรข์องมณฑลเดมิลเิวอรพ์ูลเป็นส่วนหนึ&งของแลง
คาสเชอร ์ความรุ่งเรอืงของลเิวอรพ์ูลมาจากการเป็นเมอืงท่าสําคัญ ภายในครสิตศ์ตวรรษที& 18 การตดิต่อคา้ขายกับแครบิเบยีน , 
ไอรแ์ลนด ์และแผ่นดนิใหญ่ยุโรป และความสะดวกในการตดิต่อคา้ขายกับการคา้ทาสขา้มมหาสมุทรแอตแลนตคิ (Atlantic Slave 
Trade) ยิ&งทําใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตมากยิ&งขึ�น ภายในตน้ครสิตศ์ตวรรษที& 19 40% ของการคา้ขายในโลกตอ้งผ่านเมอืงท่าลเิวอรพ์ูล
ซึ&งทําใหล้เิวอรพ์ลูกลายเป็นเมอืงสําคัญที&สดุเมอืงหนึ&งของประเทศอังกฤษ 
นําท่าน ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ บรเิวณดา้นหนา้ สนามฟุตบอล แอนฟิลด ์(Anfield Stadium) สนามเหยา้ของทมีสโมสรลเิวอร์
พูล ยอดทมีแห่งถิ&นเมอรซ์ี&ไซด ์พรอ้มเลอืกซื�อสนิคา้ของที&ระลกึจากทมีหงสแ์ดง ** ไมร่วมค่าบตัรเขา้ชมสนามฟุตบอล และ
สว่นของพพิธิภณัฑ ์ซึ�งบรเิวณนี] อาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้เช่น วนัที�มกีารแขง่ขนั วนัที�มกีารเตรยีมความพรอ้มกอ่นการ
แขง่ขนั หรอื เหตุผลใด เหตผุลหนึ�งก็ตาม ซึ�งนอกเหนอืการควบคมุของบรษิทั และ ไมส่ามารถทราบลว่งหนา้ได ้คา่บตัร
เขา้ชมประมาณ 20 ปอนด ์(GBP) หรอื คํานวน เป็นเงนิไทยประมาณ 880 บาท (THB) ข ึ]นอยูก่บัประเภทของบตัร ** 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่าน ผา่นชม เดอะ ทร ีเกรซ (The Three Graces) คอื อาคารเก่าแก่ 3 หลังสัญลักษณ์ของเมอืงลเิวอรพ์ูล ซา้ยมอืสุด คอื 
Port of Liverpool Building เป็นที&ทําการของการท่าเรอืลเิวอรพ์ูล อาคารกลางคือ Cunard Building อาคารของบรษัิทเดนิเรอืคู
นารด์ สว่นขวามอืสดุ คอื Royal Liver Building เป็นอาคารคอนกรตีแบบหลายชั �นแหง่แรกที&สรา้งในอังกฤษ 
นําท่านเดนิทางสู ่ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์(Albert Dock) หรอืทา่เรอือัลเบริต์ ด็อกซ ์เป็นชื&อของย่านตกึอฐิแดงเกา่แก่ และสวยงาม 
ไดร้บัการขึ]นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 2004 อาคารเหลา่นี� เป็นอาคาร
เกา่ที&กอ่สรา้งดว้ยอฐิ ปูนแหง่แรกในอังกฤษโดยเปิดใชง้านโดยเจา้ชายอัลเบริต์ ในปี ค.ศ. 1846 เพื&อใชเ้ป็นท่าเรอืและโกดังขนถา่ย
สนิคา้ เมอืงลเิวอรพ์ูลจงึเป็นเมอืงท่าสําคัญมานับตั �งแต่นั�น โดยหลังจากที&ปิดทําการจากการเป็นท่าเรอื ก็ไดรั้บการปรับปรุงใหม่จน
กลายเป็นสถานที&ทอ่งเที&ยวสําคัญในเมอืงลเิวอรพ์ลู  

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Ibis Styles Liverpool Centre Dale Street, Liverpool, England หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัที�ส ี� เมอืงลเิวอรพ์ลู - เมอืงแมนเชสเตอร ์- วหิารแมนเชสเตอร ์- สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ - เมอืงกลอสเตอร ์         (B/L/-) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั&วโมง 30 นาท)ี เมอืงอตุสาหกรรมในประเทศ
อังกฤษ ที&มชี ื&อเสยีงจากการเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่แรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศลิปะ สื&อ และธุรกจิขนาดใหญ ่อกีทั �งยังเป็นเมอืง
ที&ตั �งของสโมสรที&มีชื&อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอลใหญ่ ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด และ
แมนเชสเตอร ์ซติี� และ สโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคานต์ี�   
นําท่าน ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ กับ วหิารแมนเชสเตอร ์(Manchester Cathedral) สรา้งขึ�นมาตั �งแต่ปี ค.ศ. 1215 โดยบารอนโร
เบริต์ เกรสเล็ต เจา้ของคฤหาสน์แมนเชสเตอร ์สั&งใหส้รา้งขึ�นมาขา้งกับที&พักของเขา เพื&อใชเ้ป็นโบสถป์ระจําเขตศาสนาของเมอืง
แมนเชสเตอร ์ก่อนที&จะผ่านวันเวลาและไดรั้บความเสยีหายอย่างหนักจากระเบดิในสงครามโลกครั �งที& 2 จนงานไมต้่างๆ ที&งดงาม
ของตัวอาคารแห่งนี�ถูกทําลายไปหมด และไดม้กีารบูรณะขึ�นมาในช่วงหลังสงครามโลก จงึเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุคกลางของ
ประเทศอังกฤษที&งดงาม และมกีารตกแต่งดว้ยงานไมแ้กะสลักแบบเมอืงเหนือของประเทศอังกฤษ แต่ก็น่าเสยีดายเมื&อในปี ค.ศ. 
1996 ไดถู้กลอบวางระเบดิจากผูก้่อการรา้น ไออารเ์อ ทําใหต้อ้งมกีารบูรณะใหม่อกีครั �ง แต่ปัจจุบันนั�นก็กลับมาสวยงามดั&งเดมิและ
ใชป้ระกอบพธิกีรรมทางศาสนารวมทั �งเป็นสว่นหนึ&งของ Church of England ที&หากมาถงึประเทศอังกฤษ ตอ้งมาเยี&ยมเยอืนอกีดว้ย 
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ บรเิวณดา้นหนา้ สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) ของสโมสร แมนยู
ฯ ที&จัดวา่รวยที&สดุในโลก เป็นสนามที&ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบ
ลีย์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดับที& 11 ของยุโรป
นอกจากนั�นยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที& ยฟู่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว ที&รวบรวมประวัตคิวามเป็นมาตั �งแตเ่ริ&มกอ่ตั �งสโมสร และ 
ยังมสีิ&งของ ถว้ยรางวัลต่างๆ แสดงโชวอ์ยู่ดว้ย จากนั�นอสิระใหท้่านเลอืกซื�อของที&ระลกึของทมีที&ท่านชื&นชอบมากมายสําหรับแฟน
บอล ** ไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมสนามฟุตบอล และสว่นของพพิธิภณัฑ ์ซึ�งบรเิวณนี] อาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้เช่น วนัที�ม ี
การแขง่ขนั วนัที�มกีารเตรยีมความพรอ้มก่อนการแขง่ขนั หรอื เหตุผลใด เหตุผลหนึ�งก็ตาม ซึ�งนอกเหนอืการควบคุม



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของบรษิทั และ ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ ค่าบตัรเขา้ชมประมาณ 18 ปอนด ์(GBP) หรอื คํานวน เป็นเงนิไทย
ประมาณ 800 บาท (THB) ข ึ]นอยูก่บัประเภทของบตัร **        

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงกลอสเตอร ์(Gloucester) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั&วโมง 10 นาท)ี เป็นเมอืงที&มฐีานะเป็นนครและ
เมอืงหลวงของมณฑลกลอสเตอรเ์ชอร ์(Gloucestershire) ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ ตั �งอยู่ทางตดิ
กับชายแดนของประเทศเวลส์ และตั �งอยู่บนฝั& งแม่นํ�าเซเวริ์น เมืองกลอสเตอรก์่อตั �งเมื&อปี ค.ศ. 48 โดยจักรวรรดโิรมัน ในชื&อ 
“Glevum” และไดรั้บพระบรมราชานุญาต ใหเ้ป็นเมอืงครั �งแรกในปี ค.ศ. 1155 โดยสมเด็จพระเจา้เฮนรทีี& 2 ทางดา้นเศรษฐกจิกลอส
เตอรเ์ป็นเมอืงอตุสาหกรรมการบรกิาร และมคีวามสําคัญทางดา้นการเงนิและทางดา้นธุรกจิโดยเป็นที&ตั �งของธนาคารเชลทแ์นม รวม
ไปถงึเป็นเมอืงที&มบีทบาทสําคัญที&เกี&ยวขอ้งกับอตุสาหกรรมการบนิอกีดว้ย 

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Ibis Gloucester, Gloucester, England  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�หา้ เมอืงกลอสเตอร ์- อาสนวหิารกลอสเตอร ์- หมู่บา้นไบบูลรี� - เมอืงเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์- เมอืงออกซฟ์อรด์ - 
มหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ - มหาวทิยาลยัไครสตเ์ชริช์ - มหาวหิารไครสตเ์ชริช์ - เมอืงบาธ             (B/L/D)  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่าน เขา้ชม อาสนวหิารกลอสเตอร ์(Gloucester Cathedral) เพื&อตามรอยนวนิยายชื&อดังระดับโลก แฮรร์ ี� พอตเตอร ์
(Harry Potter) ภายในวหิารแห่งนี�ถูกเลือกใหเ้ป็นฉากสําคัญในภาพยนตร์ ภาค 1 , 2 และ 6 โดยจุดที&ใชถ้่ายทําคือบรเิวณ
ทางเดนิภายในรอบของวหิาร ในภาค 1 มฉีากระเบยีงทางเดนิไปหอคอยของศาสตราจารยก์รฟิฟินดอร ์โดยสุดทางมปีระตูที&ทมีงาน
เอารปูสุภาพสตรอีว้นมาจัดฉากไว,้ ฉากที&แฮรร์ี&ฯกับรอนฯรูว้่าเฮอรไ์มโอนี&ฯกําลังตกอยูใ่นอันตราย, ฉากโทรลลกํ์าลังไปหอ้งอาบนํ�า
หญงิ, ฉากแฮรร์ี&ฯกับรอนฯหลบมุมอยู่บรเิวณหอ้งนํ�าโบราณ (The Lavatorium) และในภาค 6 มฉีากที&ศาสตราจารยม์ักกอนนากัลฯ
แจง้พวกนักเรยีนในโรงเรยีนฮอกวอตสใ์หเ้ดนิไปหาหอ้งเรยีนของตนเอง และ ฉากที&แฮรร์ี&ฯแอบไดย้นิว่าศาสตราจารยส์เนปฯทํา
ปฏญิาณไม่คนืคํา ขณะหลบมุมอยู่บรเิวณหอ้งนํ�าโบราณ (The Lavatorium) ** อาสนวหิารกลอสเตอร ์อาจไมส่ามารถเขา้ชม
ได ้เช่น วนัที�มกีารเตรยีมจดัพธิกีรรมตา่งๆทางศาสนา วนัที�มพีธิกีรรมตา่งๆทางศาสนา หรอื เหตผุลใด เหตผุลหนึ�งก็ตาม 
ซึ�งนอกเหนอืการควบคุมของบรษิทั และ ไม่สามารถทราบล่วงหนา้ได ้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิwไม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนื�องจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้
ท ั]งหมด ท ั]งนี]ทางบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสําคญั ** 
นําท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นไบบูลรี� (Bibury Village) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นหมู่บา้นเล็กๆตั �งอยู่ในแควน้กลอส
เตอรเ์ชอร ์เขตคอทสโ์วลส ์จัดว่าเป็น หมูบ่า้นที�สวยที�สุด ในประเทศองักฤษ (The Most Beautiful Village in England) 
เป็นหมูบ่า้นน่ารัก มลัีกษณะบา้นที&เป็นกระท่อมเกา่แก่ เรยีกวา่เป็นแบบฉบับบา้นของประเทศอังกฤษโดยแท ้สรา้งขึ�นเมื&อศตวรรษที& 
17-18 และยังคงรักษาสภาพใหค้งอยูจ่ากอดตีไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมแีม่นํ�าสายเล็กๆชื&อว่า แม่นํ�าโคน (Coln River) ซึ&งมนํี�าใสไหลผ่าน
หมูบ่า้น โดยบา้นแตล่ะหลังจะตกแต่งหนา้บา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบอังกฤษตามฤดกูาล แตท่ี&มชี ื&อเสยีงและสวยงามมากที&สุดคอื ดอก
กหุลาบอังกฤษ อันเป็นที&มาของ กหุลาบอังกฤษ 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์(Bourton On The Water) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี หมู่บา้น
เล็กๆที&รูจั้กกันในนามของ เวนสิ แหง่คอทสโ์วลส ์(Venice of Cotswolds) ของประเทศอังกฤษ เป็นเมอืงที&มคีวามสวยงามน่ารัก 
มคีวามโดดเด่นในดา้นธรรมชาตอิันงดงาม มลํีาธารสายเล็กไหลผ่านกลางเมอืง และมสีะพานหนิทอดขา้มลําธารเป็นชว่งๆ บรเิวณรมิ
ลําธารเต็มไปดว้ย ตน้วลิโลว ์(Willow) แกวง่กิ&งกา้นใบอยู่รมิลําธารตลอดแนว ทําใหเ้มอืงนี� เป็นเมอืงที&มมีนตเ์สน่หแ์สนสวยงามจาก
ธรรมแบบลงตัวที&สดุ ที&หาชมไดย้าก เมอืงนี�มรีา้นอาหาร รา้นคา้ จําหน่ายของที&ระลกึน่ารักๆตา่งๆมากมาย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงออกซฟ์อรด์ (Oxford) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองที&เป็นที&รูจั้กกันในนามเมอืงแห่ง
มหาวทิยาลัย ของประเทศอังกฤษ ซึ&งชื&อเมอืงตั �งตาม มหาวทิยาลัยระดับโลกที&รูจั้กกันในนามของมหาวทิยาลัยออกซฟ์อรด์ (Oxford 
University)  
นําท่าน ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ กับ มหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ (Oxford University) เป็นมหาวทิยาลัยเก่าแก่ที&ใชภ้าษาอังกฤษ
เป็นภาษาแม่ในการเรยีนการสอน โดยเปิดสอนมานานนับ 900 ปี โดยไม่มหีลักฐานประวัตกิารก่อตั �งมหาวทิยาลัยที&แน่นอน และ
ประวัตศิาสตรท์ี&ยาวนานนับเป็นเวลามากกว่า 9 ศตวรรษของสถาบันแห่งนี� ชื&อเสยีงทางดา้นการศกึษา , งานวจัิย , การคน้พบสิ&ง



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหม่ๆ  และการประสบความสําเร็จของศษิยเ์ก่าที&สรา้งชื&อเสยีงที&มมีาตลอด ทําใหผู้ค้นทั �งโลกต่างยกยอ่งใหเ้ป็นมหาวทิยาลัยที&ใครก็
ตา่งใฝ่ฝันอยากที&จะมาเรยีนที&มหาวทิยาลัยแหง่นี� 
นําท่าน ถ่ายรปูเป็นที�ระลกึ กับ มหาวทิยาลยัไครสตเ์ชริช์ (Christ Church University) หรอื ไครสตเ์ชริช์คอลเลจ (Christ 
Church College) เป็นมหาวทิยาลัยที&ใหญ่และงามสง่าที&สุดของเมอืงอ็อกซฟ์อรด์ มชีื&อเรยีกกันง่ายๆว่า เดอะเฮา้ส ์(The House) 
กอ่ตั �งในปี 1525 ในชื&อ คารด์นัิล คอลเลจ โดยพระคารนั์ลวลูซยี ์คนเดยีวกับผูท้ี&สรา้งแฮมป์ตันคอรด์ในเมอืงลอนดอน กอ่นที&พระเจา้
เฮนรทีี& 8 จะเปลี&ยนชื&นมาเป็นไครสตเ์ชริช์ แตต่ราวทิยาลัยก็ยังคงเป็นหมวกทรงแหลม ของพระราชาคณะวลูซยี ์วทิยาลัยแหง่นี�อยูใ่น
เครือของมหาวทิยาลัยแห่งอ๊อกซ์ฟอรด์ บรเิวณเดียวกัน นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กับ มหาวหิารไครสตเ์ชิรช์ (Christ 
Church Cathedral) เป็นอาคารที&สรา้งดว้ยหนิสทีองและเป็นสถาปัตยกรรมที&สวยงามน่าประทับใจที&สดุของประเทศอังกฤษ สรา้ง
ขึ�นในสมัยพระเจา้เฮนรี&ที& 8 เป็นมหาวหิารที&มยีอดแหลมสงู 43 เมตร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั&วโมง) เป็นเมอืงที&มฐีานะนครในมณฑลซอมเมอรเ์ซ็ทในภาค
การปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ เมอืงบาธไดรั้บพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชนินีาถเอลซิาเบธที& 
1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็นเทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตัวเมอืงบาธตั �งอยู่เนนิหลายลกูในหุบเขาของแม่นํ�าเอวอนในบรเิวณ
ที&มีนํ�าพุรอ้นธรรมชาติที&เป็นที&ตั �งถิ&นฐานของโรมัน ผูส้รา้งโรงอาบนํ�าโรมันโบราณ (Roman Baths) และวัดโดยตั�งชื&อเมืองว่า 
“Aquae Sulis” เมอืงบาธเป็นสถานที&ที&สมเด็จพระเจา้เอ็ดการด์ผูรั้กสงบทําพธิรีาชาภเิษกเป็นพระมหากษัตรยิอ์ังกฤษที&มหาวหิารบาธ 
ในปี ค.ศ. 973 ตอ่มาในสมัยจอรเ์จยี เมอืงบาธกลายเป็นเมอืงนํ�าแรท่ี&ไดรั้บความนยิมกันมาก ซึ&งทําใหเ้มอืงบาธขยายตัวมากขึ�นและ
มสีถาปัตยกรรมจอรเ์จยีที&เด่นๆ จากสมัยนั�นที&สรา้งจากหนิบาธที&เป็นหนิสเีหลอืงนวลสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ไดร้บัการขึ]นทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1987 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารพื]นเมอืง) 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Best Western Limpley Stoke Hotel, Bath, England  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�หก เมอืงบาธ - มหาวหิารบาธ - โรงอาบนํ ]าโรมนัโบราณ - เมอืงซาลสิบวัร ี� - อนสุาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮนจ ์- เมอืงลอนดอน          
                       (B/-/D)  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน ถ่ายรปูเป็นที�ระลกึ กับ มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และ บรเิวณดา้นหนา้ของ โรงอาบนํ ]าโรมนัโบราณ (Roman 
Baths) ถอืเป็นโรงอาบนํ�าโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณที&ไดรั้บการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างด ีซึ&งโรงอาบนํ�าของที&นี&อยู่ตํ&ากว่า
ระดับพื�นถนนในปัจจุบัน ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนดว้ยกัน ตั �งแต่โซน Sacred Spring, Roman Temple, Roman Bath 
House และ Museum ซึ&งแหล่งนํ�าแร่แห่งนี�ถูกคน้พบตั�งแต่สมัยชาวโรมันบุกเขา้มายดึเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 สิ&งมหัศจรรยท์าง
ธรรมชาตขิองทางตะวันตกอกีดว้ย ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมสําหรบัเด็ก ทา่นละ ประมาณ 14.00 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็น
เงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 602 บาท / ผูใ้หญ ่ทา่นละ ประมาณ 15.00 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 
645 บาท ข ึ]นอยูก่บัประเภทของบตัร และ จาํเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาลสิบวัร ี� (Salisbury) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั&วโมง) ประเทศอังกฤษ เป็นที&ตั �งของอนุสาวรยีอ์ัน
ลกึลับ เสาหนิสโตนเฮน้จ ์นําท่าน เขา้ชม ในร ั]วอาณาเขตที�ต ั]งของ อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) ไดร้บัการ



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คดัเลอืกจากองคก์ร New 7 Wonders ใหเ้ป็นหนึ�งในเจ็ดสิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคกอ่นประวตัศิาสตร ์มอีายุกว่า 5,000 ปี 
เป็นกลุม่แทง่หนิขนาดใหญตั่�งอยูก่ลางทุง่ราบกวา้งใหญ ่ในบรเิวณตอนใตข้องเกาะอังกฤษ ซึ&งไมม่ใีครทราบวัตถุประสงคใ์นการสรา้ง
อย่างชัดเจน ตัวอนุสรณ์สถานประกอบดว้ยแท่งหนิขนาดยักษ์ 112 กอ้น ตั �งเรยีงกันเป็นวงกลมซอ้นกัน 3 วง แท่งหนิบางอันตั �งขึ�น 
บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซอ้นอยูข่า้งบน นักโบราณคดเีชื&อว่ากลุ่มกองหนินี�ถูกสรา้งขึ�นจากที&ไหนสักแห่งเมื&อประมาณ 
3000 - 2000 ปีกอ่นครสิตกาล กลา่วคอื การหาอายจุากคารบ์อนกัมมันตรังสเีมื&อ พ.ศ. 2551 เผยใหเ้ห็นวา่หนิกอ้นแรกถกูวางตั �งเมื&อ
ประมาณ 2400 - 2200 ปีก่อนครสิตกาล ในขณะที&ทฤษฎีอื&นๆ ระบุว่ากลุ่มหนิที&ถูกวางตั �งมาตั �งแต่ก่อนหนา้นั�นถงึ 3000 ปีก่อน
ครสิตกาลนักวทิยาศาสตรแ์ละนักประวัตศิาสตรต์า่งสงสัยวา่ คนในสมัยก่อนสามารถยกแทง่หนิที&มนํี�าหนักกวา่ 30 ตัน ขึ�นไปวางเรยีง
กันไดอ้ยา่งไร ทั �งๆที&ปราศจากเครื&องทุน่แรงอยา่งที&เราใชอ้ยูใ่นปัจจุบัน และบรเิวณที&ราบดังกลา่วไมม่กีอ้นหนิขนาดมหมึานี� ดังนั�นจงึ
สันนษิฐานว่าผูส้รา้งตอ้งทําการชักลากแท่งหนิยักษ์ทั �งหมดมาจากที&อื&น ซึ&งคาดว่าน่าจะมาจาก "ทุ่งมารล์โบโร" ที&อยู่ไกลออกไป
ประมาณ 40 กโิลเมตร ไดร้บัการขึ]นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1986 

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั&วโมง 20 นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศอังกฤษ ที&เป็น
ศูนยก์ลางสําคัญทางธุรกจิ การเมอืง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก เป็นผูนํ้าดา้นการเงนิ การเมอืง การสื&อสาร การบันเทงิ 
แฟชั&น ศลิปะ และเป็นที&ยอมรับวา่มอีทิธพิลไปทั&วโลก และยังเป็นเมอืงทอ่งเที&ยวที&ใหญแ่ละสําคัญของยโุรปอกีดว้ย 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Ibis London Heathrow Airport, London, England หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�เจ็ด เมอืงลอนดอน - จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์- จตัุรสัรฐัสภา - พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์- หอนาฬิกาบิ~กเบน - ชงิช้าสวรรค์
ลอนดอน อาย - พระราชวงับคักิ]งแฮม - สะพานมลิเลนเนยีม - โรงละครโกลบ - หอศลิป์แบงคไ์ซด ์- โรงเรยีนแหง่เมอืง
ลอนดอน - มหาวหิารเซนตพ์อล - ย่านนลีส ์ยารด์ - ย่านไนซบ์รดิ - หา้งฮารว์ยี ์นโิคล - หา้งแฮรอดส ์- ทา่อากาศยาน
นานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์
                      (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมอืงที&รายลอ้มไปดว้ยอาคารราชการสําคัญของเมอืง
ลอนดอน นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก กับ จตัุรสัรฐัสภา (Parliament Square) และ พระราชวงัเวสท์ม ินส์เตอร ์
(Westminster Palace) หรอื ตกึรัฐสภาเวสตม์นิสเตอร ์(Houses of Parliament) เป็นสถานที&ที&สภาสองสภาของรัฐสภาแห่งส
หราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน) ใชป้ระชมุ พระราชวังตั �งอยูบ่นฝั&งเหนอืของแมนํ่�าเทมสใ์นนครเวสตม์นิสเตอรข์อง
เมืองลอนดอนบะระห์ไม่ไกลจากพระราชวังไวท์ฮอลล์ พระราชวังเวสต์มนิสเตอร์ สรา้งในปี ค.ศ. 1016 มีหอ้งทั �งหมดดว้ยกัน
ประมาณ 1,100 หอ้ง, 100 บันได และ ระเบยีงยาวรวมทั �งหมดประมาณ 4.8 กโิลเมตร ตัวสิ&งก่อสรา้งสว่นใหญส่รา้งในครสิตศ์ตวรรษ
ที& 19 แต่ก็ยังมสี่วนก่อสรา้งเดมิเหลอือยู่บา้งเล็กนอ้ยรวมทั �งทอ้งพระโรงที&ในปัจจุบันใชใ้นงานสําคัญๆ เช่น การตั �งศพของบุคคล
สําคัญก่อนที&จะนําไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบรหิารพระราชวังแต่เดมิเป็นหนา้ที&ของผูแ้ทนพระองค ์Lord Great 
Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปลี&ยนมอืไปเป็นของรัฐสภานอกจากหอ้งพธิีบางหอ้งที&ยังคงอยู่ภายใตก้ารบรหิารของผูแ้ทน
พระองค ์หลังจากเกดิเพลงิใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตกึรัฐสภาปัจจุบันก็ไดรั้บการสรา้งใหม่โดยใชเ้วลาสรา้ง 30 ปี โดยมเีซอร ์ชารล์ส ์



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บารร์ยี ์(Charles Barry) และผูช้ว่ยออกัสตัส พวิจนิเป็นสถาปนกิ การออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสตม์นิสเตอรแ์ละชาเปลเซนตส์ตี
เฟน (St Stephen's Chapel) ไดร้บัการขึ]นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. 
1987 และยังเป็นที&ตั �งของหอนาฬกิาที&รูจั้กกันดใีนนาม หอนาฬกิาบิ~กเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเป็นสัญลักษณ์
ของประเทศอังกฤษ ที&มคีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุหนึ&งชั&วโมง เป็นนาฬกิาที&มหีนา้ปัดใหญท่ี&สดุในโลก และ 
ฝั&งตรงขา้มเป็นที&ตั �งของ ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรอืที&รูจั้กในชื&อของ มลิเลเนยีม วลี (Millennium Wheel) 
เป็นชงิชา้สวรรคท์ี&สูงที&สุดในทวปียุโรป มคีวามสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที&ท่องเที&ยวที&ไดรั้บความนยิมอย่างมาก มผีูม้า
เยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี โดยมแีมนํ่�าเทมสก์ั �นอยู ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นําท่าน ถ่ายรปูเป็นที�ระลกึ กับ พระราชวงับคักิ]งแฮม (Buckingham Palace) เดมิชื&อ คฤหาสน์บักกิ�งแฮม (Buckingham 
House) เป็นพระราชวังที&เป็นที&ประทับเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษ เป็นสถานที& ที&ใชสํ้าหรับการเลี�ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ&ง
ดงึดูดนักท่องเที&ยวสําคัญที&หนึ&งของเมอืงลอนดอน เป็นที&รวมพลังใจทั �งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ สิ&งก่อสรา้ง
เดมิเป็นคฤหาสน์ที&สรา้งสําหรับจอหน์ เชฟฟิลด ์ยุคแห่งบักกิ�งแฮมในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจา้จอรจ์ที& 3 
ทรงซื�อเพื&อใชเ้ป็นพระราชฐานสว่นพระองค ์ที&รูจั้กกันในชื&อ “วังพระราชนิ”ี (The Queen's House) ระยะ 75 ปีตอ่มาเป็นเวลาที&มกีาร
ขยายต่อเตมิพระราชวังโดยสถาปนิกจอห์น แนช (John Nash) และ เอ็ดเวริด์ บลอร ์(Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง 
พระราชวังบักกิ�งแฮมกลายมาเป็นพระราชฐานที&ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษเมื&อสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรยีขึ�น
ครองราชยเ์มื&อปี ค.ศ. 1837 การตอ่เตมิครั �งใหญค่รั �งสดุทา้ย ไดเ้ริ&มดําเนนิขึ�นชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที& 19 และ ตน้ครสิตศ์ตวรรษที& 
20 ซึ&งรวมทั �งดา้นหนา้ที&เห็นอยูใ่นปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
นําท่านเดนิทางสู่ สะพานมลิเลนเนยีม (Millennium Bridge) หรอืเป็นรูจั้กในสะพานทางเทา้มลิเลนเนียมแห่งเมอืงลอนดอน 
คอื สะพานแขวนโครงสรา้งเหล็กสําหรับคนเดนิที&สรา้งขา้มแม่นํ�าเทมส ์เชื&อมตอ่เขตแบงคไ์ซด ์(Bankside) กับเขตตัวเมอืงลอนดอน 
ตั �งอยู่ระหวา่งสะพานเซาทว์ารค์ (Southwark Bridge) และสะพานรถไฟแบล็คเฟรยีร ์(Blackfriars) สะพานมลิเลนเนียม ถูกสรา้งขึ�น
ใน ค.ศ. 1998 และเปิดใชง้านเมื&อวันที& 10 มถิุนายน ค.ศ. 2000 บรเิวณตอนใตข้องสะพาน ผ่านชม โรงละครโกลบ (Globe 
Theater) และ หอศลิป์แบงคไ์ซด ์(Bankside) ตอนเหนือของสะพาน ผ่านชม โรงเรยีนแหง่เมอืงลอนดอน (School of 
London) และ ผา่นชม ดา้นลา่งของสะพาน คอื มหาวหิารเซนตพ์อล (St. Paul's Cathedral) เป็นอาสนวหิารของครสิตจักร
แห่งประเทศอังกฤษ และเป็นโบสถป์ระจําตําแหน่งบชิอปแห่งเมอืงลอนดอน สรา้งขึ�นเพื&ออุทศิแก่นักบุญเปาโลอัครทูต ตั �งอยู่ใน
เมอืงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาสนวหิารที&เห็นในปัจจุบันสรา้งเมื&อครสิตศ์ตวรรษที& 17 และเชื&อกันว่าเป็นอาสนวหิารที& 5 ตั �งแต่
สรา้งอาสนวหิารกันมา ณ ที&ตั �งนี� แต่อาจจะสูงกว่านั�นถา้นับการบูรณะเขา้ไปดว้ย แนวเชื&อมของสะพานมลิเลนเนียมสามารถเห็น
ทวิทัศนด์า้นหนา้ของมหาวหิารเซนตพ์อลจากมมุไกลไดอ้ยา่งชดัเจนสวยงาม 
นําท่านเดนิทางสู ่ยา่นนลีส ์ยารด์ (Neal’s Yard) คอืย่านที&น่าสนใจซอ่นตัวอยูใ่จกลางเมอืงลอนดอน พื�นที&ที&รายลอ้มดว้ยอาคาร
หลากสสีันแห่งนี� สรา้งขึ�นเพื&อเป็นสถานที&อันน่าจดจําของเมอืงลอนดอน โดยตั�งชื&อเพื&อเป็นเกยีรตใิหก้ับ Thomas Neale สถาปนกิ
ผูพั้ฒนาพื�นนี�นี�เมื&อศตวรรษที& 17 ภายใตพ้ื�นที&รูปทรงสามเหลี&ยมแห่งนี� เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่เพื&อสุขภาพมากมาย 
อาท ิรา้น Neal’s Yard Salad Bar ซึ&งเป็นที&นยิมสําหรับทา่นที&รักสขุภาพ 
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึ&งเป็นที&ตั �งของ หา้งสรรพสนิคา้ชื&อดังอยา่ง หา้งฮารว์ยี ์นโิคล (Harvey 
Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์(Harrods) ที&ท่านสามารถเลอืกซื�อสนิคา้แฟชั&นชั �นนําจากทั&วทุกมุมโลก รวมทั �งกระเป๋าแฮรร์อดสท์ี&
นยิมกันอยา่งมาก รวมทั �งมรีา้นคา้แฟชั&นมากมายใหท้า่นเลอืกซื�อ 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
 นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ เพื&อใหท้่านมเีวลาในการทําคนื

ภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซื�อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 
21.55 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เที&ยวบนิที& 

QR016 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ั�วโมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

 
วนัที�แปด  ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย
                          (-/-/-) 
06.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 
08.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เที&ยวบนิที& 

QR832  
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ั�วโมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

19.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเที�ยวบนิ 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ั�ว 

08 - 15 ตลุาคม 2562 
(13 ต.ค. คลา้ยวนัสวรรคต ร. 9 และ วนัออกพรรษ / 

14 ต.ค. วนัหยดุชดเชย) 

08OCT QR833 BKK-DOH 20.40-23.50 
09OCT QR031 DOH-EDI 01.50-07.20 
14OCT QR016 LHR-DOH 21.55-06.45+1 
15OCT QR832 DOH-BKK 08.15-19.00 

55,999 55,999 55,999 12,999 42,999 

10 - 17 พฤศจกิายน 2562 
10NOV QR833 BKK-DOH 19.35-23.25 
11NOV QR031 DOH-EDI 01.15-06.00 
16NOV QR016 LHR-DOH 21.55-07.40+1 
17NOV QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

52,999 52,999 52,999 12,999 33,999 

 
** อตัรานี] ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ** 

 
** อตัรานี] ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 6,000 บาท 

สําหรบัการยื�นวซีา่แบบหมูค่ณะ จาํเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพื�อ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทําการ (บางกรณี
อาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ั]งนี]ข ึ]นอยูก่บัจาํนวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนญุาตใชห้นงัสอื

เดนิทางเพื�อเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจาํเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 วนัทําการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลําดบัตอ่ไป จากน ั]นระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอสําหรบัยื�นวซีา่คร ั]งใหม ่การยกเลกิ และ 
คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงื�อนไข ทกุกรณี ** 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 
** หากทา่นที�ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั�ว เครื�องบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั]งกอ่นทําการออกบตัร

โดยสารเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
** อตัราคา่บรกิารนี] จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 20 ทา่น ข ึ]นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที�กําหนด ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิwในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มข ึ]น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

** 
** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกําหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึ�ง และ ไมว่า่มื]อใดมื]อ

หนึ�ง ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิ�มเตมิขณะมื]ออาหาร เนื�องจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี
ขอ้จาํกดัเร ื�องของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมี�ก ึ�งสําเร็จรปู เทา่น ั]น กรณีที�

ทา่นมคีวามประสงคท์ี�จะส ั�งเมนนูอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในสว่นนี]ดว้ยตนเอง **  

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ั]งหมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

อตัราคา่บรกิารนี]รวม 
� คา่บัตรโดยสารโดยเครื&องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลื&อน เปลี&ยนวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้
� คา่ภาษีนํ�ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที&ม ี
� คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื&องบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื&องบนิได ้
ทา่นละ 2 ชิ�น โดยมนํี�าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิ�น ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิ�น 7 ก.ก. 1 ชิ�น รวม 30 ก.ก.) 
� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที&ระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
� คา่โรงแรมที&พักระดับมาตราฐานตามที&รายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีที&โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมงีานเท
รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื&นๆ ที&ทําใหโ้รงแรมตามรายการที&ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ� ในการปรับเปลี&ยนโรงแรมที&พักไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่เขา้ชมสถานที&ตา่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เชน่ ถา่ยรปูเป็นที&ระลกึ หรอื ผา่นชม ทั �งนี�ขึ�นอยูก่ับความเหมาะสม
ของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครั �ง  
� คา่อาหารตามที&รายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี&ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
� ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื&อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ&มเพื&อคุม้ครองสุขภาพกรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที&เป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนี]ไมร่วม 

� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที&ระบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึค่าอาหาร เครื&องดื&มที&สั&งเพิ&มนอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ที&ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่น
การใชบ้รกิารทกุครั �ง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ&ม 7% และภาษีหัก ณ ที&จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
� คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ปอนด ์(GBP) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
� คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 ปอนด ์(GBP) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ั]งหมด ตามธรรมเนยีม 42 ปอนด ์(GBP) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก
อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ั]งนี]ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี]ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึ
พอใจของทา่น 
� คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 6,000 บาท ข ึ]นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตรา และ 
คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ การยื&นขอวซีา่ทอ่งเที&ยว ประเทศองักฤษ สามารถดําเนนิการแทนได ้(โดยแผนกวซีา่ของบรษัิท จะเป็นผูดํ้าเนนิการ
แทนใหท้า่น) ผูเ้ดนิทางไมจํ่าเป็นตอ้งไปแสดงตน ยกเวน้สถานทตูจะขอใหท้า่นเขา้มาสัมภาษณ์เป็นกรณีพเิศษ ทั �งนี�ขึ�นอยูก่ับดลุยพนิจิของสถานทตู
เทา่นั�น หากเกดิกรณีนี� ขอใหท้า่นโปรดใหค้วามรว่มมอืไปตามวัน และ เวลาที&สถานทตูนัดหมาย 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที&ยว กรณุาทําการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท และ คา่ธรรมเนยีม

และคา่บรกิารยื�นวซี่าทอ่งเที�ยวประเทศองักฤษ ทา่นละ 6,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 26,000 บาท (กรณีมวีซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ชําระ
เฉพาะเงนิมดัจํา 20,000 บาท) ตัวอย่างเชน่ ท่านทําจองวันที& 1 กรณุาระเงนิมัดจํา ส่วนนี�ภายในวันที& 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั�น โดยระบบ
จะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที&กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้ง
เช็คที&วา่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครั �ง กรณีที&คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการใหส้ทิธิ�ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวัน และ เวลา ที&ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื&องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี&นั&งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. นักท่องเที&ยว กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนที&เหลอืทั �งหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ 
หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึ&ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ั]ง กรณีที�
อยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ที&ทําใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงินตามเวลาที&กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวัน
เดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที&ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–
18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่าเป็นวันหยุดทํา
การของทางบรษัิท 
 
 
 
 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเที&ยว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชื&อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที&บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ&ง เพื&อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเทา่นั�น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 

2. กรณีนักทอ่งเที&ยว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื&อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง
มาที&บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ&ง เพื&อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 
พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทั �งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของ
ผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที&ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื&อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ข ึ]นไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ั]งหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึ�ง 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิwในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท่านละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีที�มคี่าใชจ้า่ยตามจรงิมากกว่ากําหนด 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิwในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกดิข ึ]นจรงิท ั]งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิwในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ั]งหมด 
** ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที&ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที&ชําระแลว้เนื&องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที&ยวใหแ้ก่นักท่องเที&ยว เชน่ การ
สํารองที&นั&งตั�วเครื&องบนิ การจองที&พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที&ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื&อนไข หรอืเที&ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที&มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที&กําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิ&มขึ�น เพื&อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที&ไม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 
ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที&มวีซี่า แต่หากทางนักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีี&จะชําระค่าบรกิารเพิ&มจากการที&มนัีกท่องเที&ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที&ทางบรษัิทกําหนดเพื&อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี&จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที&ลกูคา้ดําเนนิการยื&นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทัวรท์ี&ลกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ&ง ยกเวน้ในกรณีที&
วซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที&เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 
กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ&งได ้และ หากสามารถคืนได ้
(Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 
- 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่าเป็นวันหยุดทํา
การของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 
1. เนื&องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี&ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชั �นกัน และบางโรงแรม
อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ&งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก
หอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี&ยว 1 หอ้ง (Single) ไมว่่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิ&ม
ตามจรงิที&เกดิขึ�นจากนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื&องปรับอากาศ เนื&องจากอยูใ่นแถบที&มอีณุหภมูตํิ&า  
3. กรณีที&มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�นมากกว่ากําหนด หรือหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ�ในการ

ปรับเปลี&ยนหรอืยา้ยที&พักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยโุรปที&มลัีกษณะเป็นอาคารแบบดั�งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที&เป็นหอ้งเดี&ยวอาจเป็นหอ้งที&มขีนาดกะทัดรัต และไมม่อี่างอาบนํ�า 

ซึ&งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ที�ทา่นควรทราบ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูส้มคัรทกุทา่น จาํเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ ื�นรบัคํารอ้งขอวซีา่ เพื�อสแกนลายนิ]วมอืทกุทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทั �งนี�

ขึ�นอยูก่ับจํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคัญ  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการยื&นวซี่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซี่าจะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทาง

สถานทตูหรอืศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั�น หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยื&นวซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื&อกจิ
ธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบา้ง ซึ&งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพจิารณาวซี่า หรอื ซึ&งอาจทําใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซี่า (เล่มหนังสอื
เดนิทางอยู่ในระหวา่งการพจิารณาที&สถานทูต) ท่านจําเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตั �งแตข่ั �นตอนการจอง หรอื ก่อนชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน 
และ เวลาที&ทา่นสะดวกจะยื&นวซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครั �ง หากมคีวิยื&นวา่งชว่งที&ท่านสะดวก แผนกวซีา่จะดําเนนิการใหด้ทีี&สดุที&
จะชว่ยอํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ั �งนี� การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิ&มเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซื�อ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายที&เร็วขึ�น หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึ�น  
3.2 การยื�นแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนี]ยงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ั]งหมด ** 
ประเทศที&ทา่นสามารถเลอืกซื�อบรกิารพเิศษนี�ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ั�งเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นั�น  
** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษอกีคร ั]ง อาจมกีารเปลี�ยนแปลง 
** 

4. กรณีที&ท่านไม่สามารถยื&นวซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยื&นก่อน หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งที&ทางบรษัิทจะ
เริ&มดําเนนิการจัดเตรยีมเอกสารเพื&อขอยื&นวซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรอื อาจเร็วกว่านั�น) และหากเกดิค่าใชจ้่าย
ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที&เกดิขึ�นตามจรงิทั �งหมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื&องบนิ (ตั�ว) จะตอ้งออกก่อนกําหนด 
แต่วซีา่ยังไม่ดําเนนิการ หรอื วซีา่ยังไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เนื&องจากท่านดําเนนิการยื&นวซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีที&
ทา่นตอ้งการยื&นกอ่นคณะ แตค่ณะที&ทา่นเดนิทาง ยังไมปิ่ด อยู่ระหวา่งการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการ
พํานักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที&ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี� ท่าน
จําเป็นตอ้งดําเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยที&สุดคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่สามารถชดเชย
คา่เสยีหายใหก้ับทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ&งทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั&วไปคอื 15-20 วันทําการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทั �งนี� ขึ�นอยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่งนั�นๆ 
ซึ&งหากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเที&ยว ที&มผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากที&ผูส้มัครไดทํ้าการยื&นขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยืมหนังสอืเดนิทางจากสถานทูต
ออกมาใชร้ะหวา่งขั �นตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ดังนั�นหากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื&อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที&เป็น
กรณีพเิศษ เพื&อวางแผนล่วงหนา้ กรณีที&ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขั �นตอนการ
พจิารณาวซี่า อาจทําใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นั&นหมายถงึจะตอ้งชําระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่
ทั �งหมด โดยคํานงึถงึระยะเวลาที&เหลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคัญกอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีท่าน มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครั �ง หรอื หลายครั �ง (Multiple) ที&ยังไม่หมดอายุ ไม่ชํารุด และ ยังมวัีนคงเหลอืใน
กลุม่ประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์ี&วซีา่เชงเกน้ฉบับนั�นๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเที&ยวกับ
คณะนี� สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นั�นถูกใชม้าแลว้ตามเงื&อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนั�นๆมากที&สุด มา
ก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึ&งครั �ง หากไม่เป็นไปตามเงื&อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบเกี&ยวกับความ
เสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายที&จะเกดิขึ�นในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที&ท่านมวีซีา่ประเทศปลายทางที&สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั �ง และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเที&ยวเท่านั�น 
โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันที&มอีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิที&อนุมัตโิดยระบุวันที&สามารถ
พํานักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดที&อนุมัตใินหนา้วซีา่ ทั �งนี� ขึ�นอยูก่ับประเทศปลายทางอกีครั �ง กรุณาสง่หนา้วซีา่และหนา้ที&มกีาร
ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที&ตรวจสอบเพื&อความถกูตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงื&อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบเกี&ยวกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายที&จะเกดิขึ�นในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื&องจาก
อายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูก
ปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้
ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึ&งขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในส่วนนี�เพื&อใหก้าร
ยื&นคํารอ้งในครั �งตอ่ๆไปสะดวกมากขึ�น ทั �งนี�ขึ�นอยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที&สถานทตูเป็นสําคัญ 

11. การที&วซีา่จะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม ่หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไมก่ี&วัน เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆได ้
ทั �งสิ�น เพราะเนื&องจากมเีอกสทิธิ�ทางการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกี�ยวกบัเอกสารทางราชการที�จําเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศที�ออกจากสํานกังาน
เขต หรอื อําเภอ ที�อาศยัอยู่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หย่ารา้ง, ใบสําคญัการหย่า กรณีศูนยร์บัยื�นคํารอ้งขอวซี่า หรอื 
สถานทูตตอ้งการ เอกสารที�แปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเทา่น ั]น ซึ�งจะมคีา่ใชจ้า่ย
เพิ�ม ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี] จําเป็นที�สุด สําหรบัเด็กที�อายุตํ�ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและ
บดิา (เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี] ลกูคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงวนสทิธิwไมส่ามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี]ใหท้่านได ้แต่หากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ําเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั
ยนิดอีาํนวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั สายการบนิ ที�ทา่นควรทราบ 
1. เกี&ยวกับที&นั&งบนเครื&องบนิ เนื&องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิ�ในการเลอืกที&

นั&งบนเครื&องบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากที&สุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางที&มาดว้ยกัน ไดนั้&งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากที&สุดเท่าที&จะ
สามารถทําได ้

2. กรณีที&ท่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขั �นตอนการจอง กรณีที&แจง้ล่วงหนา้ก่อน
เดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ&มเพื&อชําระกับเมนูใหมท่ี&ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงื&อนไขเกี&ยวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครื&องแตกต่างกัน ขอใหท้่านทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรม
ประจําชาตขิองแตล่ะสายการบนิที&กําลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่

 
 
 

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิ�สําหรับผูเ้ดนิทางที&ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหมู) เท่านั�น กรณีที&ท่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยว โดยไม่มี
จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื&อมโยงเกี&ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื&นๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งฝั&งประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่
รับผดิชอบความผดิพลาดที&จะเกดิขึ�นในสว่นนี� ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ&ง 

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทั �งหมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื
ทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทั �งหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื&อ นามสกุล คํานําหนา้ชื&อ เลขที&หนังสอืเดนิทาง เลขที&วซีา่ และ
อื&นๆ เพื&อใชใ้นการจองตั�วเครื&องบนิ ในกรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจําหรอืสว่นที&เหลอืทั �งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี&ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื&อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที&
เดนิทางจรงิของประเทศที&เดนิทาง ทั �งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที&เพิ&มขึ�นของนักท่องเที&ยวที&ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี&ยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื&น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที&ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคา
ค่าบรกิารเพิ&มขึ�น ในกรณีที&มกีารเปลี&ยนแปลงอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื&องบนิ ค่าภาษีนํ�ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย
สายการบนิ การเปลี&ยนแปลงเที&ยวบนิ ฯลฯ ที&ทําใหต้น้ทนุสงูขึ�น 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากับเทา่นั�น 

9. นักท่องเที&ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุที&เกี&ยวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที&ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที&
บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที&จะนําตดิตัวขึ�นเครื&องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ&งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที&ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ&งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที&กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้งเครื&องบนิ
เทา่นั�น 

11. สิ&งของที&มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้ง
เครื&องบนิเทา่นั�น 

12. คณะทัวรน์ี� เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทั �งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที&ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ&งบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเที&ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที&ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึ&ง ไม่วา่กรณี
ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ&มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที&
เกดิขึ�นจรงิทั �งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที&เกดิเหตกุารณ์นี�ขึ�น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

การเตรยีมเอกสาร เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศองักฤษ 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ตํ&ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ั]น) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพื�นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไม่ซํ�ากับวี
ซา่ประเทศอื&นๆที&เคยไดรั้บ เทา่นั�น 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 
3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเริ&มงาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื&อประเทศ ไม่จําเป็นตอ้งระบุชื&อประเทศปลายทาง ใน
หัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ที&มหัีวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ที&อยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที&เป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชี�แจงตนเองเกี&ยวกับหนา้ที&การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ั �งนี� อยูท่ี&ดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที&รับยื&นเทา่นั�น  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง
สะกด ชื�อ-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ั]น กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ั]น กรณุาจัดเตรยีมดังนี� 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ั]น อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** 
** ผูท้ ี�ประกอบอาชพี มหีนา้ที�การงาน จาํเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใช้

ยื�นแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึ�งหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 
5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลี&ยนชื&อ - เปลี&ยนนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ)์ 

** เอกสารเพิ�มเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึ�ง ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที&ออกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทั �งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที&ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที&ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ&ง 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จาํเป็นตอ้งเกี�ยวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ั]น บดิา , มารดา , บตุร , พี� , นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 
สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จาํเป็นตอ้งแนบสําเนามาดว้ย และจาํเป็นตอ้งยื�นเอกสารสําคญัดงันี] ** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ั]น โดยระบชุื�อเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรอง
ใหก้ับผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** โดยสะกด ชื�อ-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ั]น อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้ ั]งผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไข เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ั]น เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพื&ออา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 

แผนที�การเดนิทาง เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศองักฤษ 
สถานที�ย ื�นคํารอ้งวซีา่ : ศนูยย์ื�นคํารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศองักฤษ อาคารเดอะเทรนดี] ออฟฟิศ ช ั]น 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชั&วโมง  
การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที& สถานนีานา ทางออกที� 3 เป็นการเดนิทางที&สะดวกที&สดุ 
ซอย สขุมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างดา้น 
ขวามอื สังเกตไดง้่าย จุดนับพบบรเิวณชั �น 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 


