
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mono England 
อังกฤษ � วนั 

    โดยสายการบิน 

** บินตรงสู่มหานครลอนดอน ** 
ชมสโตนเฮ้นจ ์หลกัฐานทางประวติัศาสตรแ์ละเมืองบาธ เดินเล่น

ในหมู่บา้นไบบรีุ)และเบอรต์ั *นออนเดอะวอเตอร ์ 
ชมเมืองออ๊กซ์ฟอรด์ เที)ยวลอนดอน  

กินเป็ดย่างร้าน Four Season  
พร้อมช้อปปิ* ง Bicester Outlet Village 

 
 บริษทัฯ...ขอแนะนํารายการเที �ยวแบบโมโนองักฤษ และมีเวลาช้อปปิ� ง ดงันี�  
  
แอมสเ์บอรรี์ � ชมสโตนเฮน้จ ์ ใน � สิ �งมหศัจรรยข์องโลกยุคก่อนประวตัศิาสตร ์ ชมอทิธพิลในอดตีของชาวโรมนัโบราณที �เมอืงบาธ  
ไบบุรี � หมู่บา้นเลก็ๆ ตั �งอยู่ในแควน้โกลวเชสเตอรไ์ชร ์เขตคอตสโ์วลส ์จดัว่าเป็นหมู่บา้นที %งดงามและน่ารกัที %สดุในองักฤษ  



  

 

 

 

 

 

 

เบอรต์ั �นออนเดอะวอเตอร ์ หมู่บา้นเลก็ๆ ที %รูจ้กักนัในนามของ “เวนิส แห่งคอตสโ์วลส”์ เมอืงสวยน่ารกั มคีวามโดดเด่นในดา้นธรรมชาตอินั
งดงาม มลีาํธารสายเลก็ๆ ไหลผา่นกลางเมอืง ทาํใหเ้มอืงนี�เป็นเมอืงที %มสีเน่หอ์ย่างยิ %ง 

ออ๊กซฟ์อรด์  เรยีกขานกนัว่าเป็นเมอืงแห่งมหาวทิยาลยั ซึ %งชื %อเมอืงตั �งตามมหาวทิยาลยัระดบัโลกที %รูจ้กักนัในนามของมหาวทิยาลยั
ออกซฟ์อรด์   

บิสเตอร ์ เมอืงที %เป็นที %ตั �งของเอ๊าทเ์ลต็ขนาดใหญ่ในเครอืของ Chic Outlet ดว้ยการตกแต่งอาคารงดงามน่ารกั รวมถงึเป็นแหล่งรวม
สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ มากมาย 

ลอนดอน มหานครตลอดกาล ที �ตั +งของที �สาํคญัๆ เช่น พระราชวงับั /กกิ+งแฮม สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์ หอนาฬกิาบิ/กเบน  ลอนดอน
อายส ์ พพิธิภณัฑอ์งักฤษ  จากนั +นมเีวลาใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปปิ+งบนถนนออ็กซฟอรด์ ย่านชอ้ปปิ+งชื �อดงัของมหานคร
ลอนดอน 

 
กาํหนดการเดินทาง  %-'( ก.ย. / **-*+ ก.ย. / '(-'% ต.ค. / *--*. ต.ค./' /  

  '--'. พ.ย. / *1-*2 พ.ย. / .-'- ธ.ค./'   
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ- ลอนดอน  (องักฤษ) 
��.�� น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั �น � ประตทูางหมายเลข &  เคาน์เตอรส์ายการบินอี วี เอ แอร ์เคาน์เตอร ์R 

เจ้าหน้าที�คอยต้อนรบัและอาํนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ�นเครื�อง (กรณุามาให้ตรงเวลา เนื�องจากกฎของสาย
การบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 

�4.5� น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน  โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เที�ยวบินที� BR 067 
�<.45  น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว ์กรงุลอนดอน นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนั �นใหท้่านตรวจรบั

สมัภาระ   
จากนั �นนําท่านเขา้สูท่ี&พกั โรงแรมระดบั � ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัที �สอง ลอนดอน-สโตนเฮ้นจ-์บาธ-คารดิ์ (ฟ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 จากนั �นนําท่านเดนิทางสู ่เมืองแอมสเ์บอรรี์� Amesbury ในเขตทุ่งหญา้แอมสเบอรร์ี& (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 0.23 

ชั &วโมง) นําท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ ์Stonehenge กองหนิประหลาด 0 ใน 5 สิ&งมหศัจรรยข์องโลกในยุคก่อน
ประวตัศิาสตรม์ากกว่า 6,333 ปีมาแลว้ ที&ปัจจุบนักย็งัไม่สามารถสรุปขอ้เทจ็จรงิไดว้่าใครสรา้ง? เพื&ออะไร? มแีต่การ
วเิคราะหแ์ละคาดเดา  จากนั �นนําท่านเดนิทางสู ่เมืองบาธ เมอืงอาบนํ�าแร่ที&มอีทิธพิลมาตั �งแต่ยคุเรอืงอาํนาจของอาณาจกัร
โรมนัโบราณ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 0 ชั &วโมง)   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง 
บ่าย นําท่านเขา้ชมภายในของโรงอาบนํ�าแรร่อ้นที&สรา้งขึ�นมาตั �งแต่ยุคโรมนัโบราณ โดยมกีารตกแต่งอย่างงดงาม ปัจจุบนันํ�าพุ

รอ้นนี�กย็งัมปีรมิาณ นบัลา้น นบัแสนแกลลอน ดว้ยอุณหภมูริะดบั 6=-6? องศาเซลเซยีส ซึ&งหลกัฐานบ่อนํ�าพุรอ้นและซาก
อาคารเก่าแก่ที&หลงเหลอือยู่นี� ทาํใหเ้มอืงบาธไดร้บัการแต่งตั �งใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 0BC5  
ชม พิพิธภณัฑนํ์�าแรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึ&งมปีระวตักิารคน้พบที&น่าสนใจ ปัจจบุนัเป็นกลุ่มอาคารสาํคญั
ของเมอืง คอืบรเิวณที&เป็นที&ตั �งของบ่อนํ�าแร่รอ้นคงิส ์สว่นที&สองคอื บรเิวณวดั และสว่นที&สามคอื บรเิวณที&เปิดบรกิารให้
นกัท่องเที&ยวหรอืชาวเมอืงใชบ้รกิารนํ�าแร่ ซึ&งมทีั �งสระว่ายนํ�า, บอ่นํ�าแร่รอ้น-เยน็, หอ้งอบไอนํ�า และสว่นที&เป็นเตอรก์ชิบาธ 
(Turkish Bath) และใหท้่านไดช้มินํ�าแร่ที&จดัใหก้บันกัท่องเที&ยวเท่านั �น  จากนั �นนําท่านชมเมอืงอาคารบา้นเรอืนถูกสรา้งขึ�น
ในยุคจอรเ์จี�ยน ที&มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอกีทั �งอาคารรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอาคารรปูครึ&งวงกลมที&มสีถาปัตยกรรมแปลกตา 



  

 

 

 

 

 

 

ทาํใหเ้มอืงบาธมเีสน่หไ์ม่น้อย จากนั �นนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงบรสิตอล เมอืงในองักฤษที�มพีรมแดนตดิต่อกบัประเทศเวลส ์
เพยีงแค่ช่องแคบกั �น ขา้มสะพานเซเวรน์ ผ่านช่องแคบ 

 บรสิตอลเขา้สู ่เมืองคารดิ์Bฟ เมอืงหลวงของแคว้นเวลส ์หนึ�งในเครอืจกัรภพ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 0.23 ชั �วโมง) 
กลางใจเมอืงเป็นที�ตั �งของปราสาทคารด์ิ7ฟ  ที�พระเจา้วลิเลยีมผูพ้ชิติไดม้รีบัสั �งใหส้รา้งขึ�นจาก 

รากฐานเดมิของปราสาทโรมนัโบราณ และไดร้บัการตกแต่งต่อเตมิเรื�อยมา ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยกาํแพงโบราณ  จากนั �นนํา
ชมเมอืงคารด์ิ7ฟ  เมอืงที�เจรญิมาตั �งแต่ยุคสมยัที�ชาวโรมนัมอีทิธพิลอยู่ในบรเิวณนี� จวบจนถงึยุคศตวรรษที� ?3 กย็งัเป็นเมอืง
ท่าที�สาํคญัที�สดุของโลกในเรื�องการขนสง่ถ่านหนิ เชื�อเพลงิที�ใชม้ากที�สดุก่อนนํ�ามนัจะเขา้มาแทนที� ชมศาลาว่าการเมอืง
และพพิธิภณัฑ ์ซึ�งเป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมอืง สวนสาธารณะคารด์ิ7ฟ, สนามกฬีามลิเลนเนียม, อาคารที�ทาํ
การรฐั  อสิระใหท้่านเดนิเล่นในย่านถนนควนีส ์แหล่งชอ้ปปิ�งของพื�นเมอืง  

คํ)า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ.ภตัตาคารพื�นเมอืง 

  จากนั �นนําท่านเขา้สูท่ี&พกั โรงแรมระดบั � ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัที �สาม คารดิ์ (ฟ-ไบบุรี �-เบอรต์ั *นออนเดอะวอเตอร-์ออ๊กซฟ์อรด์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นไบบรีุ� Bibury Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ P ชั &วโมง)  หมู่บา้นเลก็ๆ ตั �งอยู่ในแควน้โกลว

เชสเตอรไ์ชร ์เขตคอตสโ์วลส ์Cotswolds จดัว่าเป็นหมู่บา้นที&งดงามและน่ารกัที&สดุในองักฤษ ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นถ่ายรปูชม
บา้นเรอืนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นแหง่นี� ไมว่่าจะเป็นกระทอ่มหนิโบราณ ที&เรยีงรายกนัยาวไปเป็นแถว มชีื&อว่า 
Arlington Row ซึ&งกระท่อมเหล่านี�เคยเป็นที&พกัของคนที&ทาํอาชพีทอขนแกะในสมยัศตวรรษที& 17 ชมโบสถอ์นัเก่าแก่ อกี
ทั �งยงัมถีนนสวยๆ ที&รายลอ้มดว้ยดอกไมส้สีดใสรมิสองขา้งทาง  จากนั �นนําเดนิทางสู ่เมืองเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์
Bourton-on-the-Water (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 23 นาท)ี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิชมหมู่บา้นเลก็ๆ ที&รูจ้กักนัในนามของ “เวนิส แห่งคอตสโ์วลส”์ อกีแห่งหนึ&งที&มคีวามสวยงามน่ารกั มคีวามโดด

เด่นในดา้นธรรมชาตอินังดงาม ที&มลีาํธารสายเลก็ๆ ตื�นๆ ซึ&งแทจ้รงิคอืแม่นํ�าวนิดร์ชั ไหลผ่านกลางเมอืง และมสีะพานหนิ
ทอดขา้มนํ�าป็นช่วง ๆ กบัตน้วลิโลว ์ที&แกว่งกิ&งกา้นใบอยู่รมินํ�า ทาํใหเ้ป็นสถานที&ที&มเีสน่หอ์ย่างมาก เมอืงนี�มรีา้นอาหาร
และโรงแรมรวมทั �งรา้นคา้ใหเ้ดนิเล่นเกบ็บรรยากาศอนัรื&นรมย ์นําท่านเดนิชมความสวยงามภายในหมู่บา้นแห่งนี�พรอ้มทั �ง
ถ่ายภาพเป็นที&ระลกึ สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู ่เมืองออ๊กซฟ์อรด์ Oxford เมอืงแห่งยอดแหลมชวนฝัน ตามคาํที�
เรยีกขานโดยกวชีื�อดงัแมทธวิ อารโ์นลดเ์พื�อกล่าวถงึยอดโบสถท์ี�งดงามและสถาปัตยกรรมอนักลมกลนืของอาคาร  (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 0 ชั �วโมง)  

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ&า ณ.ภตัตาคารจนี 
  จากนั �นนําท่านเขา้สูท่ี&พกั โรงแรมระดบั [ ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัที �สี �  ออ๊กซฟ์อรด์-บิสเตอรเ์อา๊ทเ์ลต็-ลอนดอน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 นําท่านชม เมืองออ๊กซฟ์อรด์ ซึ&งรูจ้กักนัในนามของเมอืงแห่งมหาวทิยาลยั ซึ&งชื&อเมอืงตั �งตามมหาวทิยาลยัระดบัโลกที&รูจ้กั

กนัในนามของมหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์  นําท่านถ่ายรปูภายนอกกบัมหาวทิยาลยัไครส้ทเ์ชริช์ท ์อาคารสรา้งดว้ยหนิสทีอง
และเป็นสถาปัตยกรรมที&น่าประทบัใจที&สดุขององักฤษ และยงัเป็นที&ตั �งของโบสถท์ี&มชีื&อเสยีงของเมอืงและตน้กาํเนิดของ
หนงัสอือลซิที&โด่งดงัของเลวสิ แครโ์รล หรอื เกรทฮอลล ์ในแฮรร์ี& พอตเตอรก์ไ็ดแ้รงบนัดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมแห่ง 
จากนั �นนําท่านเดนิทางสู ่บิสเตอรเ์อา๊ทเ์ลต็ วิลเลจ  Bicester Outlet Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 23 นาท)ี นํา



  

 

 

 

 

 

 

ท่านชมสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทั �งขององักฤษและในยโุรป เช่น Anne  Fontaine  Armani  Bally  Bodum  Bose  
Burberry  Calvin Klein  D&G  DKNY  Diesel  Dior  Dunhill   Ermenegildo Zegna  Fendi  Gucci  Guess  Hugo 
Boss  Jaeger  Jigsaw  Kipling  L'Occitane  Levi's  Max Mara  Missoni  Molton Brown  Mulberry  Paul Smith  เป็น
ตน้  เพื&อความสะดวกในการเลอืกซื�อสนิคา้จากเอ๊าทเ์ลต็  (เพื�อความสะดวกในการเลือกซื�อสินค้า อิสระรบัประทาน
อาหารกลางวนัตามอธัยาศยัภายในเอา๊ทเ์ลต็) สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู ่มหานครลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 0.23 ชั &วโมง) เมอืงหลวงแห่งสหราชอาณาจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ที&สดุในสหภาพยุโรป มปีระชากรกว่า 5.= ลา้น
คน  ถอืเป็น 0 ในเมอืงศนูยก์ลางทางดา้นธุรกจิ  การเมอืงและวฒันธรรมของโลก  การสื&อสาร  การบนัเทงิ  แฟชั &นและ
ศลิปะ ซึ&งเป็นที&ยอมรบัว่ามอีทิธพิลไปทั &วโลก  จากนั �นนําท่านชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรอืที&นิยมเรยีกกนัว่า 
พพิธิภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร เป็นหนึ&งในพพิธิภณัฑด์า้นประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมของมนุษยที&
สาํคญัที&สดุและใหญ่ที&สดุในโลก มกีารก่อตั �งขึ�นในปี พ.ศ.PPB? (ค.ศ.05=2) ในเบื�องตน้วตัถุที&เกบ็รวบรวมไวส้ว่นใหญ่เป็น
ของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลนซึ&งเป็นแพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตร ์พพิธิภณัฑแ์ห่งนี�เปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะเป็นครั �งแรก
ในวนัที& 0= มกราคม พ.ศ.P23P (ค.ศ.05=B) ในมงตากเูฮาส ์เมอืงบลมูสเ์บอรร์ ีกรุงลอนดอน อนัเป็นสถานที&ตั �งของอาคาร
พพิธิภณัฑใ์นปัจจบุนับรติชิมวิเซยีมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่างๆ จากทุกทวปี จาํนวนกว่า 5 ลา้นชิ�น ซึ&งลว้นมชีื&อเสยีง และ
มกีารบนัทกึเรื&องราวของวฒันธรรมมนุษยจ์ากจุดเริ&มตน้จนถงึปัจจุบนั 

คํ)า  รบัประทานอาหารคํ)า ณ ภตัตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิมเป็ดย่างจาก 
  ภตัตาคารชื�อดงัของลอนดอน 
 นําท่านเขา้สูท่ี&พกั โรงแรมระดบั � ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัที �ห้า  ลอนดอน-สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
  จากนั �นนําท่านชม มหานครลอนดอน ที&ยิ&งใหญ่ เริ&มจากพระราชวงับคักิ�งแฮมที&ประทบัแห่งพระราชนีิองักฤษ ชมการ
  เปลี&ยนยามของทหารรกัษาพระองคใ์นชุดเครื&องแบบเตม็ยศ สวมหมวกพสูดีาํแต่จะเปลี&ยนเป็นชดุสเีทาในช่วงฤดหูนาว  
  ก่อนนําท่านเกบ็ภาพสวยของหอนาฬกิาบิ�กเบน สญัลกัษณ์ที&สาํคญัของลอนดอนที&ตั �งอยู่เคยีงขา้งอาคารรฐัสภาที&สวยงามรมิ
  ฝั &งแม่นํ�าเทมส ์ลอนดอนอายส ์ชงิชา้สวรรคท์ี&เป็นสญัลกัษณ์แหง่สหสัวรรษขององักฤษ  สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์เอกลกัษณ์
  อนัโดดเด่นใจกลางกรุงลอนดอนผ่านชมสถานที&สาํคญัต่างๆ อาท ิบา้นเลขที& 03, ถนนดาวน์นิ&งทาํเนียบนายกรฐัมนตร,ี 
  จตุัรสัทราฟัลการ,์ อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการข์องท่านลอรด์เนลสนั, พคิคาเดลล ีเซอรค์สั, ย่านโซโห มหาวหิารเซนต์
  พอล ฯลฯ   
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง 
บ่าย ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นชอ้ปปิ�งบนถนนออ็กซฟ์อรด์ ย่านชอ้ปปิ�งใหญ่ของลอนดอนที&ท่านจะไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้คุณภาพเยี&ยมจาก 

มารค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์และหา้งอื&นๆ อกีมากมาย และเลอืกซื�อเลอืกชมสนิคา้ที&ระลกึก่อนกลบับา้น *** เพื�อ
ความสะดวกในการเลือกซื�อสินค้าต่าง ๆ อิสระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั*** 

 สมควรแก่เวลานดัหมายนําท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์
4�.[5  น. นําท่านออกเดินทางจากลอนดอน โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เที�ยวบินที� BR068 
 

วนัที �หก   กรงุเทพฯ 
�5.�5 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.... 
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รายการทวัรอ์าจมีการเปลี)ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อื)นๆ ที)ไม่คาดคิดหรือมีผล

กบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานที)ใดที)ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที)ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปลี)ยนแปลงสถานที)อื)นๆ ทดแทนให้ ทั *งนี* เพื)อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 

อตัราค่าเดินทาง    %-'( ก.ย. / **-*+ ก.ย. / '(-'% ต.ค. / *--*. ต.ค./' /  

  '--'. พ.ย. / *1-*2 พ.ย. / .-'- ธ.ค./' 
 
 
 
 
 
 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ M,OPP บาท // ค่าทิปคนขบั และ 
ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ R,SPP บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิV ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํ*ามนั  ในกรณีที)สายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ)มเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในองักฤษ ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํ)ากว่า X ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 
• อตัราค่าเดินทางนี*เป็นราคาโปรโมชั )นต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารที)เป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํ)ากว่า 25 ท่าน ไม่มีราคา

เดก็ และจะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• อตัราค่าเดินทางและตั Yวโดยสารนี* เป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันั*นหากมีการออกตั Yวโดยสารแล้วไม่สามารถขอรี

ฟันดไ์ด้ 
• กรณีท่านที)ต้องการแยกวนักลบัหรือเดินทางไปและกลบัไม่พร้อมคณะหรือต้องการที)นั )ง ชั *นธรุกิจหรือ 

พรีเมี)ยม ไม่สามารถทาํตั Yวแยกออกจากคณะได้ ท่านจะต้องสาํรองที)นั )งเดี)ยว และรอการยืนยนัการจองจากสาย
การบิน ผู้เดินทางจะต้องเป็นผูช้าํระค่าใช้จ่ายที)เพิ)มเติมนั*น 

 

***การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ซึ)งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วยตวัเองและได้รบัการ
สแกนนิ*วมือจากศนูยร์บัคาํร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง 
และ สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื)อทาํการนัดหมาย ** 
    

 
อตัรานี*รวมบริการ 
• ค่าตั Eวเครื�องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ อวีเีอ แอร ์ชั �นประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ 
• ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (สองท่านต่อหนึ�งหอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการที�ระบุ, ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการ, 

ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งที�ม ี

โมโน องักฤษ k วนั (BR) 
%-'( ก.ย. / **-*+ ก.ย. / '(-

'% ต.ค. / *--*. ต.ค./' 
'--'. พ.ย. / *1-*2 พ.ย. /  

.-'- ธ.ค./' 
ผูใ้หญ่ทา่นละ M[,OPP MS,OPP 
ทา่นที�ตอ้งการพกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ S,OPP [,OPP 
สาํหรบัท่านที)มีตั Yวโดยสารอยู่แล้ว ท่านละ \M,OPP \],OPP 



  

 

 

 

 

 

 

• ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ที�คอยอาํนวยความสะดวกท่านในระหว่างการเดนิทางจากกรุงเทพฯ 

• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึ�งเดก็อายุตํ�ากว่า 0 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ IJ ปี วงเงนิคุม้ครอง 
J33,333 บาท (ทั �งนี�เป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษนํี�ามนัเชื�อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที�มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ�งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที�  K พ.ค.L0 

 
 

อตัรานี*ไม่รวมบริการ 
• ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 

• ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมการยื)นวีซ่าองักฤษและค่าบริการด้านเอกสารและการนัดหมายทาํวีซ่า ท่านละ M,OPP บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัร์

ส่วนที)เหลือก่อนออกเดินทาง)  
• ค่าทิปพนักงานขบัรถ และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ R,SPP บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัรส่์วนที)เหลือก่อนออกเดินทาง) 
• ค่าแปลเอกสารสาํหรบัการยื�นวซ่ีาที�จะตอ้งแปลจากศนูยก์ารแปลเท่านั �น (จาํนวนหรอือตัราค่าแปล ขึ�นอยู่กบัรปูแบบและจาํนวนเอกสารของ

แต่ละบุคคล ซึ�งไม่เกี�ยวกบัค่าบรกิารวซ่ีา) 
• ค่าบรกิารทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่  
• ค่าวซ่ีาเร่งด่วนหรอืบรกิารพเิศษอย่างอื�นเกี�ยวกบัวซ่ีา 
• ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 

• ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ�งท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นที�เหลอืจะขอเกบ็ทั �งหมด
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ Oในการคนืเงนิค่ามดัจาํทั �งหมด 
 
การยกเลิก 
o หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัทาํงาน มฉิะนั �นบรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิ Oในการคนืเงนิทั �งหมด 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื�นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจาํที� 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามที�สถานทตูเรยีกเกบ็ 
o หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตั Eวโดยสารเครื�องบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Oในการคนืค่ามดัจาํ  
 
หมายเหต ุ 
• รายการอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที�พกัในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทาง

การเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
• กรณีที�มกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทั �งในประเทศไทยและต่างประเทศที�ผูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ�นและมเีหตุทาํใหก้าร

เดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Oในการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  
หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที�บรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

• บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื�องจากมสีิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที�กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯ
ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั �งหมดหรอืบางสว่น 

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�สถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที�

พาํนกัอยู่ในประเทศไทย 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้

ใหบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ�งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิ
ตามที�สายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเที�ยวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเที�ยวบนิ 



  

 

 

 

 

 

 

• ในบางรายการทวัร ์ที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากว่ามาตรฐานได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบั
ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ Oไม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในนํ�าหนกัสว่นที�เกนิ 

• ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื�องการงดสบูบุหรี� บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที�ต่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดที�ชดัเจนในเรื�องการสบู
บุหรี� และมสีถานที�โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี� ทั �งนี�เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

• กรณีที�ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที�ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และ
ผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า K - J ชั �วโมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั �งหมด 

• การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทั �งปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที�สถานที�เขา้ชมนั �นๆ 
ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที�คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าว
ได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื�อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที�ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนั �น ๆ ตามเงื�อนไขราคาที�ไดร้บัจากทาง 
บรษิทั supplier ประเทศนั �นๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ�งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที�
ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื�องจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

• หากชว่งที�เดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึ�งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันั �นขอใหพ้จิารณา
ก่อนการจองทวัร ์

 
 

ข้อมูลเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื&องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี&ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 2 ท่าน / 2 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ [ เตียงเดี�ยว แต่อาจจะ
ได้เป็น � เตียงใหญ่กบั � เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น � ห้องคู่และ � ห้อง
เดี�ยว กรณีที�มา [ ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื&องปรบัอากาศเนื&องจากอยู่ในแถบที&มอุีณหภมูติํ&า  
3. กรณีที&มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ในการ

ปรบัเปลี&ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื&อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที&มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที&เป็นหอ้งเดี&ยวอาจเป็นหอ้งที&มขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบนํ�า ซึ&ง

ขึ�นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั �นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัฐานการยื�นวีซ่าสถานทูตองักฤษ 
***การยื�นวีซ่าองักฤษ ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครั �งที�มีการเดินทางเพื�อสแกนลายนิ�วมือที�ศนูยยื์�น VFS UK *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา 20 วนัทําการ  
เอกสารในการขอวซ่ีา  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํ)ากว่า 6 เดือน  

- โดยนบัวนัเริ�มเดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ L เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี�สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ�ากว่า L เดอืน ผู้
เดนิทางจะตอ้งไปยื�นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ที�กองหนงัสอืเดนิทาง  

- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ�ากว่า 2 หน้า   
- หากท่านเปลี�ยนหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนื�องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างยิ�งในการยื�นคาํรอ้งขอวซ่ีา  
- ท่านที�มปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ

ต่อปกหนงัสอืเดนิทางนั �นๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 นิ* ว จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
(ไม่จาํเป็นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ที)ศนูยยื์)นได้เลยเพือนําลงระบบส่งสถานทูต) 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุํ)ากว่า \P ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ ?3 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็น

ภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ที)สามารถติดต่อได้ทั *งเบอรที์)ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านที�สมรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ กรณีท่านที�มกีารเปลี�ยนชื�อ 
o สาํเนาใบเปลี�ยนนามสกุล กรณีท่านที�มกีารเปลี�ยนนามสกุล 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านที�หย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ชี*การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

***สิ�งที�ท่านควรทราบก่อนยื�นวีซ่า*** 
1. สถานทตูองักฤษไมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างที&สถานทตูพจิารณาวซ่ีา แต่สามารถใหด้งึเล่มในวนัยื&นได ้แต่จะตอ้งเสยี

ค่าธรรมเนียมตามที&ศนูยย์ื&นวซ่ีาเรยีกเกบ็  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางที&ศกึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื&องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศที&ตนพาํนกัหรอืศกึษาอยู่เท่านั �น 
3. การแปลเอกสารจะตอ้งแปลจากศนูยแ์ปล ซึ&งมคี่าใชจ่้ายเพิ&มเตมิ ขึ�นอยู่กบัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปลสามารถตรวจสอบกบับรษิทัทวัร์

ได ้หรอืผูเ้ดนิทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลมาไดเ้ช่นกนั (กรณทีี&มเีอกสารที&ตอ้งแปล) 
4. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที&ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูงา่ยขึ�น 

หมายเหต ุ กรณลีกูคา้ท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทาง เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื&นวซ่ีา ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื&อวางแผนในการ
ขอวซ่ีาของท่าน 



  

 

 

 

 

 

 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัที�ทาํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านั �น (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้ทาํงาน, อตัรา
เงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั �น (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีที�เริ�มทาํงานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลาและสาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรองความเป็นเจา้ของ
กจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํ�ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านที)เป็นแม่บา้น   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส+ฉบบัแปลภาษา

องักฤษ 

• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดงสาํเนาสตูิ
บตัรบุตร ทั �งนี�เพื�อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอืชี�แจงเกี�ยวกบัความสมัพนัธก์าร
เป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านที)ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐานทางดา้นการเงนิของ
ผูร้บัรอง พรอ้มชี�แจงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชี�แจงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดง
ความสมัพนัธ ์โดยเบื�องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี�หากความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็น
ความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื�นคาํรอ้งขอวซ่ีานี�)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 

- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื สาํเนาสมุดรายงานประจาํตวันกัเรยีนหรอืสาํเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็ พรอ้มฉบบัแปลภาษา
องักฤษ  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้สาํเนา สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื�อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายสาํเนา ทุกหน้า และปรบัสมุดอพัเดทถงึ

เดอืนปัจจุบนัที�สดุเท่าที�จะทาํได ้พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกที�มชีื�อเจา้ของบญัช ี 
- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาํเนาหน้าแรกที�มชีื�อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าที�ต่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝากเป็นปัจจุบนั 
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 0 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื�นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ เป็นตน้ 
- หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขที�บญัชเีดยีวกบัสาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากที�นํามาแสดง 
- กรณีที�เดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ�งในการยื�นขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 0 ฉบบั และทาํจดหมาย

รบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ี�แจงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย  อย่างไรกต็ามโดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่าย
ที�มกีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองธนาคาร 0 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื�อและความสมัพนัธช์ี�แจงต่อ
สถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทั *งนี* เพื)อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที)จะครอบคลุมกบั
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื)อกลบัสู่ภมิูลาํเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุํ)ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็น
ภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงานและ
การเงนิของมารดาเพื�อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอื



  

 

 

 

 

 

 

หากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื�อ
รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทั *งกบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมี
การรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชี�แจงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองที�ไปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดยคดัฉบบัจรงิ
จากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั �งแนบ
สถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื�อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ที)บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบุตร พรอ้ม
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะถูกปฏเิสธวี
ซ่า สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครั �ง 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกาย
สภุาพ ทั �งนี�ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าที�ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษิทัฯใคร่
ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีที�ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Oในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของทา่น เนื�องจาก
การขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื�อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทั �งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่าน
รบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั �งหมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื�นวซ่ีา ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณีทา่นที�ตอ้ง
ใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื�นวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนั �นจะตอ้งมายื�นเดี�ยวและแสดงตวัที�
สถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปท่องเที�ยวยงัประเทศตามที�ระบุเท่านั �น 
การปฏเิสธวซ่ีาอนัเนื�องมาจากหลกัฐานในการขอยื�นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื�นขอวซ่ีาท่องเที�ยว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Oในการ
คนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน ?3 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม ทั �งนี�จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั          

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

 

กรอกข้อมลูตามความจริงเบื*องต้น สาํหรบัการยื)นขอวีซ่าองักฤษ และกรณุากรอกเป็นตวัพิมพใ์หญ่
ภาษาองักฤษเท่านั*น 

กรณุาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมลูเหล่านี*จะเป็นข้อมลูที)ถกูนําไปกรอกลง Application Online 

เมื)อทาํการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันั *นขอให้แจ้งตามความเป็นจริงที)สดุ
ของผูส้มคัรแต่ละบคุคล มิเช่นนั*นอาจถกู black list หรือเสียเวลาในการทาํนัดหมายใหม่หรือมาอีก
ครั *งรวมถึงการชาํระค่าวีซ่าใหม่อีกครั *ง 

 
 
 

 

 


