
LHR-TG004 องักฤษ เวลล ์สกอ๊ตแลนด ์9D 6N (NV)                                                          หนา้ 1 จาก 17 

IMPERIAL LONDON:องักฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG)    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กนัยายน : 9 – 17, 16 – 24, 23 ก.ย. – 1 ต.ค. 

พฤศจกิายน : 11 – 19, 18 – 26, 25 – 3 ธ.ค. 

62,900.- 

ธนัวาคม : 25 – 2 ม.ค., 26 – 3 ม.ค., 27 – 4 ม.ค. 72,900.- 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั 
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 
ลอนดอน – Bourton On The Water – บา้นเชค็สเปียร ์–  

ลเิวอรพ์ลู 
✈ O O 

MERCURE LIVERPOOL 
ATLANTIC            

3 
เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์– ลอ่งเรอืเลคดสิทรคิ –  

เมอืงเอดนิเบริก์ ประเทศสกอ็ตแลนด ์
O O O 

HOLIDAY INN 
EDINBURGH 

4 ปราสาทเอดนิบะระ – เมอืงแมนเชสเตอร ์ O O O 
NOVOTEL 
MANCHESTER CENTER  

5 สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ – คารด์ฟิฟ์  O O  O JURYS INN CARDRIFF 

6 คารด์ฟิฟ์ –  เมอืงบาธ – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน  O O O 
HOLIDAY INN WEST 
HOTEL  

7 
เทีย่วลอนดอน – หอคอยแหง่ลอนดอน – หอนาฬกิาบกิเบน                                           

– Bicester Village Outlet 
O O X 

HOLIDAY INN WEST 
HOTEL  

8 พพิธิภณัฑบ์รติชิ (British Museum) – ชอ้ปป้ิง – กรงุเทพฯ     O O  ✈   

9 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

***พกัลอนดอน 2 คนื*** 

***เขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ (Edinburgh Castle)*** 

***เขา้ชมพพิธิภณัฑบ์รติชิ (British Museum)*** 

***เขา้ชมหอคอยลอนดอน (Tower of London)*** 

***  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 5,600 บาท *** 
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(ไมร่วมคา่แปลเอกสารทีต่อ้งมตีราประทบัของสถาบนัแปลภาษา) 

บนิตรงลดัฟ้าเขา้สู่ประเทศองักฤษ ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรยข์องโลก ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั(Roman Bath Museum) อดตีที่ย ิง่ใหญ่และรุ่งเรอืง

ของชาวโรมันทีเ่มอืงบาธ เยอืนเมอืงคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) เดนิทเลน่ Bourton On The Water ซึง่ไดช้ือ่วา่

เป็นหมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุในประเทศอังกฤษ เทีย่วบา้นเกดิของวลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare) 

เที่ยวเมืองเอดนิบะระ ประเทศสกอตแลนด ์(Scotland) เข ้าชมปราสาทเอดนิเบริก์  (Edinburge 

Castle) เคยเป็นที่ประทับของกษัตรยิส์ก๊อต เขา้ชมพพิธิภัณฑ์บรติชิ (British Museum) ซึง่เป็นหนึ่งใน

พพิธิภัณฑ์ดา้นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของมนุษยที่ส าคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก เขา้ชมหอคอย

ลอนดอน (Tower of London)  ถ่ายรูปกับหอนาฬกิาบิ๊ กเบน (Big Ben) ชอ้ปป้ิงจุใจที่หา้งแฮรร์อดส ์

และ ถนนออ๊กฟอรด์ ใจกลางกรงุลอนดอน (London)    

 

วนัแรกของการเดนิทาง     กรงุเทพฯ  

23.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 4 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     กรงุเทพฯ – ลอนดอน – Bourton On The Water   

                                             – บา้นเช็คสเปียร ์– ลเิวอรพ์ูล 

01.10 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์โดยสายการบนิไทย 

เทีย่วบนิ TG 910 

 

06.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮทีโธรว ์ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง และ

จะเปลีย่นเป็น 7 ชัว่โมงในวันที ่29 ตลุาคม 2560)    น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร น าท่านเดนิทางไปยังเมอืงเล็กแสนน่ารัก Bourton On The 

Water  ซึง่เป็นหมู่บา้นที่ไดรั้บการโหวตใหเ้ป็นหมู่บา้นที่มีความสวยงามมาก

ทีส่ดุในอังกฤษ ดว้ยลักษณะของตัวอาคารทีม่คีวามโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสรา้งตัว

อาคารดว้ยหิน ซึง่เป็นหิน Cotswold stone เท่านั้น ภายในหมูบา้นจะมีแม่น ้ า 

Windrush ไหลผ่าน มเีป็ดหัวเขยีวสวยงามเวยีนว่ายเต็มแม่น ้า เป็นหมู่บา้นที่มี

ธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค จากนั้นเดินทางต่อสู่  เมือง สแตรทฟอร์ด 

(Stratford Upon Avon) เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเอวอน อันเป็นบา้นเกดิของ

วลิเลี่ยม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของ

องักฤษ   

ระยะทาง 122 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 40ทาง
ประมาณ 0.45 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าเทีย่วชมเมอืงแสตรทฟอรด์ ซึง่ ร่มรืน่ไปดว้ยสวนสาธารณะ น าทา่นชมบา้น

เช็คสเปียร ์และชีว ิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy 

Trinity แม่น ้าเอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ในประวัตศิาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกับ    

กวีเอกผูน้ี้ อสิระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ที่ระลกึจากรา้นคา้มากมาย จากนัน้ออก

เดนิทางสูเ่มอืงลเิวอรพ์ูล (Liverpool) ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงวัฒนธรรม

แห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่นก าเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือ    

 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 214 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 
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เดอะบทีเทลิ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC          

หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์– ลอ่งเรอืเลคดสิทรคิ – เมอืงเอดนิเบริก์  

- ประเทศสก็อตแลนด ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(Windermere) สู่เขตเลคดสิทรคิ 

(Lake District) อุทยานแห่งชาตทิีไ่ดรั้บการขนานนามว่าดแีละสวยทีสุ่ดของ

อังกฤษ ที่กวา้งขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง น าท่านสัมผัสกับ

บรรยากาศของทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ดว้ยการลอ่งเรอืเลคดสิทรคิ ทีท่่านจะได ้

ชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติในทะเลสาบ จากแอมเบลิไซด์สู่เมืองเบาว์เนส 

ทา่มกลางทัศนยีภาพอนังดงามยิง่  

ระยะทาง 137 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านเขา้สู่เมืองเอดนิเบริก์ (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด ์

(Scothland) ดนิแดนทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีส่วยงาม น าท่านเดนิทางสูย่า่นเมอืงเกา่ 

สู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายส าคัญที่เชื่อมสู่พระต าหนักโฮลี่รู๊ด 

(Palace of Holyroodhouse) ซึง่เป็นที่ประทับของพระราชนิี เวลาเสด็จเยือน

สกอตแลนด ์และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรแีห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็น

รัฐสภาแหง่ชาตสิก็อตอนัน่าภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั 

 
 
 
 

ระยะทาง 251 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN EDINBURGH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง ปราสาทเอดนิบะระ – เมอืงแมนเชสเตอร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  แลว้น าทา่นเขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ (Edinburgh Castle) อนัสงา่งามดว้ย

ท าเลทีต่ัง้บนเนนิเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมอืง เคยเป็นทีป่ระทับ

ของกษัตรยิส์ก๊อต แบง่เป็นสว่นต่างๆอยา่งน่าชม อาท ิสว่นของป้อมปราการและ

ก าแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญ่เรยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญใ่นเวลา 

13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สรา้งใน

ครสิต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อร าลึกถึงพระมารดาของกษัตรยิ์เดวดิที่ 1 แลว้เขา้สู่

พระราชฐานชัน้ในสว่นทีเ่ป็น The Palace จัดแสดงเกีย่วกับเรือ่งราวของราชวงศ์

แหง่สก็อต 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารภตัตาคารจนี  

บา่ย จากนัน้ออกเดนิทางสู่เมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมอืงอุตสาหกรรม   

ทีม่ชี ือ่เสยีงจากการเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศลิปะ 

สือ่ และธุรกจิขนาดใหญ่ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีต่ัง้ของสโมสรทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังใน

วงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์

ยไูนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซติี ้และสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคานต์ี ้  

ระยะทาง 346 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 5 ชม. 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/แมนเชสเตอร%E0%B9%258
http://th.wikipedia.org/wiki/แมนเชสเตอร%E0%B9%258
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม NOVOTEL MANCHESTER CENTER หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ – คารด์ฟิฟ์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าคณะเขา้ชมสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium 

and Museum Tour ) ของสโมสรแมนยฯู ทีจ่ัดว่ารวยทีส่ดุในโลก เป็นสนาม

ทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรอง

จากสนามเวมบลยี ์สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทีม

ชาตอิังกฤษเพียงแห่งเดยีว และใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนัน้ยัง

เป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่  ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทั ้งเขา้          

ชมพพิธิภณัฑ ์(Museum) ทีร่วบรวมประวัตคิวามเป็นมาตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้สโมสร 

และ ยงัมสี ิง่ของ ถว้ยรางวัลตา่งๆ แสดงโชวอ์ยูด่ว้ย จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้

ของทีร่ะลกึของทมีทีท่่านชืน่ชอบในรา้น MEGA STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของ

ทีร่ะลกึหลากหลายชนดิส าหรับแฟนบอล ***หมายเหตุ หากไมส่ามารถเขา้

ชมสนามฟุตบอลและพพิธิภณัฑไ์ด ้เช่น ในวนัทีม่กีารแขง่ขนั ฯลฯ ทาง

บรษิทัขอคนืคา่ใชจ้า่ย 700 บาท ตอ่ทา่น*** 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (FISH&CHIPS)  

บา่ย เดนิทางต่อสู่เมอืงคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส ์(Wales) 

หนึง่ในเครอืจักรภพ กลางใจเมอืงเป็นทีต่ัง้ของปราสาทคารด์ิ๊ฟ เดมิเป็นทีพ่ านัก

ของขุนนางผูป้กครองเมอืง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากนัน้ผ่านชม

ศาลาวา่การเมอืงและกลุม่อาคารโบราณเกา่แกผ่า่นชมเมอืง สวนสาธารณะคารด์ิ๊ฟ

,   สนามกฬีามลิเลนเนยีม, อาคารทีท่ าการของรัฐ 

ระยะทาง 313 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 
 

 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม JURYS INN CARDRIFF HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่กของการเดนิทาง  คารด์ฟิฟ์ –  เมอืงบาธ – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านออกเดนิทางต่อสูเ่มอืงบาธ (Bath) ตัง้อยูใ่นหุบเขาของแมน่ ้าเอวอนใน

บรเิวณทีม่นี ้าพรุอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชาวโรมนัสมัยทีย่งัเรอืงอ านาจ 

และเป็นผูส้รา้งโรงอาบน า้โรมนั (Roman Bath) และยงัไดเ้ป็นเมอืงมรดกโลก

จากองค์การยูเนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑ์

น า้แรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึง่มปีระวัตกิารคน้พบทีน่่าสนใจ 

ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมอืง คอื บรเิวณที่เป็นทีต่ัง้ของบ่อน ้าแร่รอ้น

คงิส ์(The Sacred Spring)  สว่นทีส่อง คอื บรเิวณวัด และสว่นทีส่าม คอื บรเิวณ

ที่เปิดบรกิารใหนั้กท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใชบ้รกิารน ้ าแร่ซ ึง่มีทัง้สระว่ายน ้า,     

บอ่น ้าแรเ่ย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน ้า และสว่นทีเ่ป็น Turkish Bath   

ระยะทาง 92 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์วัรี ่(Salisbury) น าท่านชมเสาหนิสโตน

เฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกในยคุกอ่นประวัตศิาสตร ์มี
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อายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาดใหญ่ ตัง้อยูก่ลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึง่

ไมม่ใีครทราบวัตถุประสงคใ์นการสรา้งอยา่งชดัเจน จากนัน้ดนิทางเขา้สูม่หานคร

ลอนดอน (London) เมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางส าคัญทางธรุกจิ การเมอืง วัฒนธรรม 

และประวัตศิาสตรข์องโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง การสือ่สาร การบันเทงิ 

แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นทีย่อมรับว่ามอีทิธพิลไปทั่วโลก และยังเป็นเมอืงทอ่งเทีย่ว

ทีใ่หญแ่ละส าคัญของยโุรปอกีดว้ย   

 
 
ระยะทาง 136ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN WEST HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง  เทีย่วลอนดอน – หอคอยแหง่ลอนดอน – หอนาฬกิาบกิเบน 

                                           – Bicester Village Outlet  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดลิลีเ่ซอรค์สั (Piccadilly 

Circus) เดมิเป็นวงเวยีนที่บรรจบของถนน 6 สาย มนี ้าพุ และรูปปั้นอรีอสตรง

กลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน์  ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน           

ผ่านจตัุรสัทราฟัลก้าร ์ (Trafagal Square) ที่รายลอ้มไปดว้ยอาคารที่

น่าสนใจ ผา่นมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ทีม่ยีอดโดมใหญ่

เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานทีใ่ชจั้ดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชาย

ชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สูจั่ตุรัสรัฐสภามหาวหิารเวสทม์นิส์

เตอร ์(Westminster Abbey) ที่ตัง้ของรัฐสภาอังกฤษมาตัง้แต่ตน้ศตวรรษ    

ที่ 16 และยังเป็นที่ตั ้งของหอนาฬิกาที่รูจั้กกันดีในนามหอนาฬิกาบิ๊กเบน     

(Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มี

หนา้ปัดใหญท่ีส่ดุในโลกและฝ่ังตรงขา้มทีม่แีมน่ ้าเทมสก์ัน้อยูเ่ป็นทีต่ัง้ของชงิชา้

สวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye) ชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป จากนัน้

น าท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแมน่ ้าเทมสท์ี่

สามารถยกเปิดปิดได ้จากนั้นน าท่านเขา้ชมหอคอยลอนดอน (Tower of 

London) สถานทีท่ี่เกดิเหตุแห่งประวัตศิาสตรอ์ันเกรยีงไกร ยิง่ใหญ่นองเลอืด 

หรอืแมแ้ต่ซบัซอ้นซอ่นเงือ่น มอีดตีทีย่าวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราช

วัง คุก และแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑซ์ึง่เป็นกลุ่มอาคารและหอคอย

หลายหลัง มหามงกุฎอมิพีเรยีล ซึง่ประดับดว้ยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดังสองของ

โลกชือ่ “ดาราแห่งอาฟรกิา 2” หรอื “คัลลนัิน 2” และ “มงกุฎของพระราชนิีอลิ

ซาเบธ” ประดับดว้ยเพชร “โคอนูิร”์ ทีเ่คยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ทีส่ดุในโลก และชิน้

สดุทา้ยคอื “คฑา” ประดับดว้ยเพชรเม็ดใหญ่ทีส่ดุในโลก “ดาราแห่งอาฟรกิา 1” 

หรอื “คัลลนัิน 1”   

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารไทย    

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่Bicester Village Outlet ชอปป้ิงจใุจ มหีลากหลาย

แบรนดด์ังใหท้า่นใหเ้ลอืกสรร อาท ิ เชน่ Balenciaga, Valentino, MCM, 

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

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

ระยะทาง 102 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 

ค า่ อสิระอาหารเย็น  
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 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN WEST HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง       พพิธิภณัฑบ์รติชิ (British Museum) – ชอ้ปป้ิง – กรงุเทพฯ    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่ าน เข า้ชมพิพิธภ ัณฑ์บริต ิช  (British Museum) ซึ่งเป็นหนึ่ งใน

พพิธิภณัฑด์า้นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของมนุษยทีส่ าคัญทีส่ดุและใหญท่ีส่ดุ

ในโลก มีการก่อตัง้ขึ้นในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบื้องตน้วัตถุที่เก็บ

รวบรวมไวส้ว่นใหญเ่ป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึง่เป็น

แพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร ์พพิิธภัณฑแ์ห่งนี้เปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะเป็นครัง้

แรกในวันที่15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส ์เมอืงบลูมส์

เบอรร์ ีกรงุลอนดอน อนัเป็นสถานทีต่ัง้ของอาคารพพิธิภณัฑใ์นปัจจบุนั   

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจนี โฟรซ์ซี ัน่ เพือ่ล ิม้รสเป็ดยา่งอนั

เลือ่งชือ่ 

 

บา่ย จากนัน้พาท่านเลอืกซือ้สิน้คา้ในยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge)  ซึง่เป็น

ทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัอยา่ง ฮารว์ยี ์นโิคล (Harvey Nicole) และ 

แฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าจากทั่วทุกมมุ

โลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ีน่ยิมกันอยา่งมาก รวมทัง้มรีา้นคา้แฟชัน่มากมาย

ตั ้ งอ ยู่ บ ริเวณ  High Street เช่ น  Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, 

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

เป็นที่ตัง้ของรา้น 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 

 

17.00 น. พาท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อใหท้่ านไดม้ีเวลาท า คืนภาษ ี                       

(Tax Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ  

 

21.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่TG 917  

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง       กรงุเทพฯ 

15.00 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

(รา้นคา้ใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้ม ี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่น

ตามความเหมาะสม)  
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ ทรัพยส์นิสว่นตวัหาย, การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอื

ยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้

เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

น ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : IMPERIAL LONDON 

องักฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560  

กนัยายน : 9 – 17, 16 – 24, 23 ก.ย. – 1 ต.ค. 

พฤศจกิายน : 11 – 19, 18 – 26, 25 – 3 ธ.ค. 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 62,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 62,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 62,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
62,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 
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ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

***   ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 5,600 บาท   *** 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560  

ธนัวาคม : 25 – 2 ม.ค., 26 – 3 ม.ค., 27 – 4 ม.ค. 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 72,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 72,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 72,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
72,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  28,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

***   ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 5,600 บาท   *** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  
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  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนด,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศองักฤษ 5,600 บาท 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ  (16 ปอนด)์ 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 2 ปอนด ์ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 2 = 18 ปอนด ์หรอืประมาณ 

900 บาท) 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%  

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเห 
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ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

 
1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 

  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
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8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

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

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

5. หากมงีานเทศกาลโรงแรมอาจจะไดพ้กัในเมอืงอืน่แทน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) *** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ควรน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)   

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ย
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ปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที่

มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี (บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วนั 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจ า** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
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-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารแปลเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทบัตรา เทา่นัน้ 

 

            

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีำประเทศองักฤษ 
(กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภำษำองักฤษ ใหค้รบทุกขอ้ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 
ช่ือ-นามสกุล ผูเ้ดินทาง ภาษาไทย
................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล ผูเ้ดินทาง ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง
............................................................................. 
ช่ือ-นามสกุลเก่า ท่ีเคยใชก่้อนเปล่ียน
............................................................................................................. 
เหตุผลท่ีเปล่ียน (เช่น สมรส ฯลฯ) ..............................เปล่ียนเม่ือวนัท่ี (วนั/เดือน/ปี) 
................................... 
 

วนั/เดือน/ปีเกิด....................................................................................................................................... 
เช้ือชาติ.......................... สัญชาติ ............................ สถานท่ีเกิด........................... ประเทศ
........................... 

 

ท่ีอยู ่( ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด ) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................รหสัไปรษณีย์
....................................... ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา …........….........ปี .........................
เดือน 
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ..........................................หมายเลขโทรศพัท์ท่ีท างาน 
......................................... 
หมายเลขโทรศพัท์
บา้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 
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มีหนงัสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด ..................เล่ม     
หมายเลขหนงัสือเดินทางปัจจุบนั ........................วนัท่ีออก...............................หมดอายุ
.............................. 
หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า .........................วนัท่ีออก...............................หมดอายุ
............................... 
 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม่ …………………………………………………………… 
วนั/เดือน/ปี ท่ีเคยเขา้ประเทศองักฤษคร้ังล่าสุด ...................................... รวมทั้งหมดก่ีวนั .................... 
วตัถุประสงคใ์นการไปคร้ังล่าสุด (ท่องเท่ียว , ธุรกิจ , นกัเรียน) 
.................................................................... 
ประเภทของวซ่ีาองักฤษท่ีเคยไดรั้บ เป็นประเภทใด 
..................................................................................... 
 
ระยะเวลาของวซ่ีาองักฤษท่ีเคยไดรั้บ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี .....................................ถึงวนัท่ี 
................................... 
 
ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวซ่ีาองักฤษ หรือ ประเทศอ่ืนๆหรือไม่ 
................................................................... 
เหตุผลท่ีถูกปฏิเสธ .......................................................... วนั/เดือน/ปี ท่ีถูกปฏิเสธ 
....................................... 
 
ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีท่านเคยเดินทางไปนอกจากองักฤษ (ในรอบ 10 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และ
วตัถุประสงคใ์นการไป (ท่องเท่ียว , ธุรกิจ, นกัเรียน) 
1.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีท่ีไป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป 
.......................... 
2.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีท่ีไป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป 
.......................... 
3.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีท่ีไป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป 
.......................... 
4.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีท่ีไป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป 
.......................... 
5.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีท่ีไป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป 
.......................... 

 
 

สถานภาพ .........โสด                                           ........ หยา่ และมีทะเบียนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย)                          
......... แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)           ........ แต่งงานและมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ามาแสดง
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ดว้ย) 
........ หมา้ย (คู่สมรสเสียชีวติ) 

 
ในกรณีสมรสแลว้ทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                                       
ช่ือ นามสกุล ของคู่สมรส 
..............................................................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ของคู่
สมรส........................................................................................................................... 
สถานท่ีเกิด.................................................................................................. 
เช้ือชาติ ..........................................  สัญชาติ ............................................. 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 
......................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนัของคู่สมรส 

................................................................................................................................ 
 
ในกรณีท่ีมีบุตร ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน                                                                                                
1.ช่ือ นามสกุล ของบุตร 
................................................................................................................................ 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร 
............................................................................................................................... 
สถานท่ีเกิด................................................................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 
......................................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ 
................................................................................................................................... 
2.ช่ือ นามสกุล ของบุตร 
................................................................................................................................ 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร 
............................................................................................................................... 
สถานท่ีเกิด................................................................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 
......................................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ 
................................................................................................................................... 
 
ประวติัของบิดา                                                                                                                                                
ช่ือของบิดา .......................................................... นามสกุลของบิดา 
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.......................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของบิดา .........................................  
สถานท่ีเกิดของบิดา........................................................ประเทศท่ีเกิด 
......................................................  
เช้ือชาติ ................................... สัญชาติ...................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 
......................................... 
ประวติัของมารดา                                                                                                                                               
ช่ือของมารดา ........................................................ นามสกุลของมารดา 
.................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของมารดา ..........................................  
สถานท่ีเกิดของมารดา ..............................................ประเทศท่ีเกิด .............................................  
เช้ือชาติ ................................... สัญชาติ ..................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 
......................................... 

 
ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดินทางเก่ียวกบัดา้นอาชีพ การงาน รายได ้รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 
งานปัจจุบนัท าอาชีพ, ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
...................................................................... 
ช่ือบริษทัท่ีท างาน 
..........................................................................................................................................ท่ีอยูข่อง
บริษทัท่ีท างาน
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................รหสัไปรษณีย์
.......................................วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมท างาน ............................................... เงินเดือน 
.................................บาท 
 
กรณี นกัเรียน / นกัศึกษา ระบุช่ือโรงเรียน/มหาวทิยาลยั 
............................................................................... 
ระดบัชั้นท่ีเรียนอยู ่........................................หลกัสูตรท่ีก าลงัเรียน 
.............................................................. 
 
ท่านเคยท างานเหล่าน้ีหรือไม่ (ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย ส่ือมวลชน ขา้ราชการ) ........เคย ........
ไม่เคย 
ถา้เคย ระบุอาชีพท่ีท า , ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
.................................................................... 
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ช่ือตน้สังกดัท่ีเคยท างาน 
................................................................................................................................  
ท่ีอยูข่องตน้สังกดัท่ีเคยท างาน
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................รหสัไปรษณีย์
.......................................วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมท างาน .......................................... วนั/เดือน/ปี ท่ีออกจาก
งาน .......................................... 
 
ท่านมีสมุดบญัชีเงินฝากหรือไม่                ........มี      .......ไม่มี                                                                        
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียดวา่เป็น  บญัชีออมทรัพย ์/ ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเท่าไหร่   
…………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………
………... 
ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่
........................................................................................................... 
ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ 
.................................................................  
ค่าใชจ่้ายของท่านในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ 
...........................................................................   
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท้่าน 
..................................................................................ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าโรงแรม คา่อาหาร ..................................................... ถา้มีคนออกค่าใชจ่้ายใหท้่านไปองักฤษ เขาได้
จ่ายใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ...............................................  
 

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 

 

 


