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AmazingGrandUK องักฤษสกอตแลนดเ์วลส8์วนั 5คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิETIHAD AIRWAYS (EY ) 

โปรโมช ัน่สดุพเิศษ!!! เทีย่วสดุคุม้ในราคาพเิศษสดุ!!! 

◊สก็อตแลนด ์เอดนิเบริก์ ถนนรอยัลไมล ์ชมปราสาทเอดนิบะระ ชอ้ปป้ิงสตรที 

◊ลอ่งเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีรเ์มอืงแมนเชสเตอร ์ถา่ยรปูหนา้สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ 

◊สแตรทฟอรด์ อัพพอน เอวอนCotswoldsเบอรต์ัน ออนเดอะวอเตอรเ์มอืงCheltenham 

◊ปราสาทคารด์ฟีฟ์ เมอืงคารด์ฟีพข์องเวลส ์โรมันบาธชมเสาหนิสโตนเฮนจ ์

◊ซติีทั้วรล์อนดอน ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน หอนาฬกิา 

บิ๊กเบน ถา่ยรปูหนา้พระราชวงับัคกิง้แฮม 

◊ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กฟอรด์บรติชิมวิเซยีม หา้งแฮรร์อดส ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

21-28 ก.พ. 61  59,900  
ไมม่รีาคาเด็ก 

INFANTอายไุมเ่กนิ 2ขวบ 17,000บาท 

12,500 25  

14 - 21 ม.ีค. 61  59,900 12,500 25  

11 - 18 เม.ย. 61  74,900 14,500 25  

25 พ.ค. - 1 ม.ิย. 61 59,900 12,500 25  

21 - 28 ม.ิย. 61 59,900 12,500 25  



วนัแรกกรงุเทพฯทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี

 
15.00 น.พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูโิซนQเคานเ์ตอรส์ายการบนิเอทฮิดัแอรเ์วย(์EY) 
เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารใบตม.และตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 
18.08 น.เดนิทางสูอ่าบดูาบ ีโดยสายการบนิเอทฮิดัเทีย่วบนิที ่EY 405 
22.05น.ถงึสนามบนินานาชาตอิาบดูาบรีอเปลีย่นเครือ่งบนิเพือ่นําทา่นเดนิทางสู ่
สนามบนิเอดนิเบอระสกอตแลนด ์
วนัทีส่อง        สนามบนิเอดนิเบอระ – เมอืงหลวงเอดนิบะระ –สกอตแลนด ์–ถนนรอยลัไมล ์– เขา้ชมปราสาท 
เอดนิบะระ - จดุชมววิCatton Hill - ชอ้ปป้ิงสตรที อาหาร เทีย่ง,เย็น 
02.10 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเอดนิเบอระสกอตแลนดเ์ทีย่วบนิที ่EY027 
06.50น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิอดนิเบอระ ( Edinburgh Airport)

ประเทศสกอตแลนด ์( Scotland)(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 7 
ชัว่โมงกรณุาปรับนาฬกิาเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นําทา่นผา่น
พธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแหง่เทพนยิาย 
เมอืงเอดนิเบริก์ หรอืเอดนิบะระ (Edinburgh) เมอืงหลวง ของ
สกอตแลนด ์( Scothland) ดนิแดนทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีส่วยงาม นําทา่น
เดนิทางสูย่า่นเมอืงเกา่สูถ่นนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายสําคัญที่
เชือ่มสูพ่ระตําหนักโฮลีรู่๊ด ( Palace of Holyrood House) ซึง่เป็นทีป่ระทับ
ของพระราชนิเีวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด ์และเคยเป็นทีป่ระทับของพระ
นางแมรีแ่หง่สกอต ดว้ยซึง่มี ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแหง่ชาตสิกอต แบบ
สถาปัตยกรรมรว่มสมยั 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่1) 
บา่ยนําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทเอดนิบะระโดยใชเ้สน้ทางถนนรอยลัไมล ์ซึง่เป็นถนนเกา่แก ่

ชมอาคารบา้นเรอืนและรา้นคา้แบบโบราณ และเดนิตามรอยเทา้ของบคุคลที่
มชี ือ่เสยีงในประวัตศิาสตรข์องสกอตแลนด ์อาทเิชน่ พระราชนิแีมรีแ่หง่
สกอตแลนด ์และโรเบริต์ หลยุส ์สตเีวนสนั น าทา่น เขา้ชมปราสาท
เอดนิบะระ (EDINBURGH CASTLE)ตัง้อยูบ่นเนนิเขาอนัสงา่งาม ซึง่เริม่สรา้งขึน้ในราวชว่งศตวรรษที1่1-16 
พรอ้มชมนทิรรศการเกีย่วกบัประวัตศิาสตร ์ความเป็นมาของเมอืงเอดนิบะระ 
เป็นโบราณสถานอนัล้ําคา่และหวงแหนของชาวสกอตทกุคน ปัจจบุนัภายใน
ปราสาทเป็นพพิธิภณัฑ ์และเป็ นสถานทีเ่ก็บสมบตัล้ํิาคา่มากมาย จากนัน้ให ้
ทา่นเดนิลงมาจากปราสาทระหวา่งทางจะพบกบัถนนทีเ่ต็มไปดว้ย
สถาปัตยกรรม มทีัง้พพิธิภณัฑแ์ละรา้นคา้ตา่งๆแทรกอยา่งลงตัวทีถ่นน 
Royal Mile หรอื High Streetสําหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบวสิกีส้ามารถลอง
แวะเขา้ไปชมที ่The Scotch Whisky Experience(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้
ชม) หรอื ทา่นสามารถเดนิไปชมรา้น The Elephant House ทีเ่คา้บอกกนั
วา่ JKRowringไดม้าน่ังเขยีนบทแฮรร์ี่
พอรต์เตอร์ กนัทีน่ี่ จนสมควรแกเ่วลานํา
ทา่นเดนิทางไป จดุชมววิเมอืง
เอดนิบะระ ที่Catton Hillถอืวา่เป็น
ไฮไลทจ์ดุหนึง่เพราะสถานทีน่ีเ้ป็นเนนิ
เขา้ทีส่ามารถเดนิขึน้ไปชมววิ มมุสงูของ
ตัวเมอืงไดส้วยงามมาก ชมอนุสรณ์
สถาน Dugald Stewart 
Monumentโดยเฉพาะเวลาพระอาทติยต์กดนิจะเป็นภาพทีส่วยประทับใจ  ถัดมาจะเป็น National 
Monument of Scotlandเป็นแทง่เสาคลา้ยเสาโรมนั ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ ถา่ยรปูชมววิเมอืงไดต้ามอธัยาศัย
ไดเ้วลาอนัสมควร อสิระใหท้า่นเดนิเลน่หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ยา่นชอ้ปป้ิง สตรทีอาท ิปริน๊ซส์ตรที (Prince 
Street)ซึง่เป็นเสน้แบง่เขตเมอืงเกา่และเมอืงใหม ่แวดลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นําทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย และจอรจ์สตรที (George Street) ทีม่รีา้นบตูกิและบารม์ากมายและทา่นสามารถถา่ยรปูกบั Scott 
Monumentซึง่ตัง้อยูใ่กลก้บัสถานรีถไฟไดอ้ยา่งสวยงาม 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่2)หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั:Holiday Inn Edinburgh City West หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง ) 

วนัทีส่าม        เอดนิบะระ – เขตเลคดสิทรคิ – ลอ่งเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์– แมนเชสเตอร ์–  
 ถา่ยรปูหนา้สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 



เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงวนิเดอรเ์มยีร(์ WINDERMERE)(ระยะทาง 241
กโิลเมตร) เป็นเมอืงธรรมชาตแิสนสวยรมิทะเลสาบ ในเขต เลคดสิทรคิ 
(LAKE DISTRICT)ทางฝ่ังตะวันตกของเกาะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ชือ่มตอ่กนั
ดว้ยทะเลสาบและแมน้ํ่า อกีทัง้ยงัมทีะเลสาบตดิชายฝ่ังทะเลทีม่ทีัศนยีภาพ 
และธรรมชาตอินังดงาม น าทา่นลอ่งเรอื ชมความงดงามของหมูบ่า้นรมิ
ทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีรพ์รอ้มชมทัศนยีภาพอนังดงามของทะเลสาบทีย่งัคง
สภาพทีเ่ป็นธรรมชาตไิวอ้ยา่งสมบรณ์ู ทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีรเ์ป็นทะเลสาบน้ํา
จดืขนาดใหญพ่อสมควรมคีวามยาวประมาณ 18 กโิลเมตร และสว่นกวา้งทีส่ดุ
ราวๆ 1 กโิลเมตรครึง่คนองักฤษเรยีกกนัวา่“ทะเลสาบรบิบิน้”ซึง่เป็นทะเลสาบ
ในลักษณะไมก่วา้งนักแตย่าวเหยยีดคลา้ยๆผา้รบิบิน้ทีใ่ชผ้กูของขวัญ และยงั
เป็น 1 ใน 16 ทะเลสาบในบรเิวณวนอทุยานแหง่ชาติ เลคดสิ-ทรคิต ์(Lake 
District)ซึง่อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืขององักฤษและเป็นทะเลสาบทีใ่หญ่
ทีส่ดุในละแวกนี ้

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่4) 

บา่ย หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงแมนเชสเตอร์(ระยะทาง129KM)นําทา่น
ถา่ยรปูดา้นหนา้สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์( OLD TRAFFORD)ทัวรนํ์า
ชมและถา่ยรปูดา้นนอกสนามเหยา้ของสโมสรฟตุบอลแมนเชสเตอรย์ไูนเต็ด 
ทีเ่ริม่กอ่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1909  พืน้สนามมรีะบบระบายน้ํา และระบบทํา
ความรอ้น มจํีานวนทีน่ั่งทัง้ส ิน้ 67,000 ทีน่ั่ง ใชเ้ป็นสนามทําการแขง่ขนั
ในแมทสําคัญๆมาแลว้ อสิระใหท้า่นชมและชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึของทมี ตาม
อธัยาศัย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่5)หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั:Holiday Inn Express Manchester Cc - Arena หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่           สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - CotswoldsBourton-on the-Water - เมอืงCheltenham 
 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม(มือ้ที ่6) 
 นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงสแตรทฟอรด์ -อพัพอน-เอวอ น 

(Stratford-upon-Avon)เมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมสเ์ชค็สเปียร ์
นักเขยีนบทละครชาวองักฤษและกวเีอกผูย้ ิง่ใหญข่องโลก เชญิ
สมัผัสชวีติความเป็นอยูข่องกวเีอกในอดตี และเยีย่มชมโบสถเ์กา่แก ่
Holy Trinity สถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักวเีอกผูน้ี ้อสิระ
ใหท้า่นเดนิเลน่และถา่ยรปูยา่นใจกลางเมอืง 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่7) 
บา่ย    จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เบอรต์นั ออนเดอะ วอเตอร ์

(BOURTON ON THE WATER)เป็นหนึง่ใน Cotswold Village
ทีม่ชี ือ่เสยีงในเมอืง Gloucestershire ซึง่บา้นทีน่ีจ่ะสรา้งดว้ยหนิ
คอทสวอลด ์( Cotswold) ทัง้หมูบ่า้นเป็นเอกลักษณ์ และสวยงาม 
ตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าWindrushอสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืง  ถา่ยรปู พรอ้ม
ซือ้ของทีร่ะลกึจนไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงคารด์ฟิ 
(CARDIFF)(ระยะทาง135 กโิลเมตร) เมอืงหลวงของเวลส ์และยงั
เป็นเมอืงทา่สําคัญรมิทะเลไอรชิ เมอืงทีย่ ิง่ใหญแ่ละสวยงาม ถกูสรา้ง
ขึน้โดยฝีมอืชาวโรมนัสมยัเรอืงอํานาจ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่8)หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Holiday Inn Express CheltenhamHotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

วนัทีห่า้        ถา่ยรปูหนา้ปราสาทคารด์ฟีฟ์– เมอืงบาธ– โรมนับาธ–ชาลสบ์วัรี ่–สโตนเฮนจ–์ลอนดอน 
 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 



เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม(มือ้ที ่9) 
 นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงคารด์ฟีฟ์ (ระยะทาง 111 กม.) เมอืงหลวงของ

เวลส ์และยงัเป็นเมอืงทา่สําคัญรมิทะเลไอรชิ เมอืงทีย่ ิง่ใหญแ่ละ
สวยงาม ถกูสรา้งขึน้โดยฝีมอืชาวโรมนัสมยัเรอืงอํานาจ น าทา่น แวะ
ถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอกของ ปราสาทคารด์ฟิฟ์ อยูภ่ายในของกําแพง
โบราณ และเป็นสญัลักษณ์สําคัญของประเทศเวลส์ จากน ัน้น าทา่น
เดนิทางสูเ่มอืงบาธ (ระยะทาง92 กม.) เมอืงบาธ เมอืงเกา่แกท่ีม่อีายุ
ยาวนานกวา่ 2,000 ปีเพือ่ชม โรงอาบน า้โรมนั  ทีส่รา้งขึน้มาตัง้แตย่คุ
โรมนัโบราณ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีณุคา่ทางประวัตศิาสตรเ์ป็น

อยา่งมาก ภายในมกีารตกแตง่อยา่งงดงามตาม สถาปัตยกรรมแบบโรมนั 
ดว้ยหลักฐานการเป็นบอ่น้ําพรุอ้นและซากอาคารเกา่แกท่ีห่ลงเหลอือยู่
ทําใหเ้มอืงบาธไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใน
ปี ค.ศ. 1987 ตอ่มามกีารปรับปรงุซอ่มแซมตัวอาคารดว้ยเงนิลงทนุถงึ 
5.5 ลา้นปอนดแ์ละเสร็จสิน้ในปี 2011 นําทา่นชม พพิธิภณัฑโ์รง
อาบน า้โรมนั  ซึง่ภายในมหีอ้งอาบน้ําขนาดใหญแ่ละสว่นสําคัญอืน่ๆ 
เพือ่เป็นสถานประกอบพธิทีางศาสนา รวมถงึสระน้ําศักดิส์ทิธิท์ีม่น้ํีารอ้น
อณุหภมูสิงูถงึ 46 องศาเซลเซยีส 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่10) 
บา่ย   นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วัรี ่(salisbury city)เมอืงชนบทเล็กๆแบบ

องักฤษ อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องกรงุลอนดอน ระหวา่งทางชม
ทัศนยีภาพของชนบทองักฤษ ทัง้ทุง่หญา้กวา้ง ป่าละเมาะ ลําธาร ที่
สวยงามตามเสน้ทางทีผ่า่น นําทา่นชม กองหนิประหลาดสโตนเฮนจ ์
(Stonehenge)1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลก  กองหนิหรอืแนวแทง่
หนิ ทีเ่ป็นความลับดํามดืในชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร ์แนวหนินีม้ขีนาด
มหมึาหนิเรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสงูขนาด
ใหญป่ระมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยูก่ลางทุง่นา เป็นรปูวงกลมซอ้น
กนัอยู3่วง มอีายปุระมาณปลายยคุหนิถงึตน้ยคุบรอนซ์ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ ไดเ้วลาอนัควรจากนัน้นํา
ทา่นเดนิทางสู ่กรงุลอนดอน (London)เมอืงสําคัญของโลกและเป็นเมอืงหลวงทีใ่หญท่ีส่ดุของยโุรป  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่11)หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  

 ทีพ่กั: Holiday Inn London West// IBIS HOTEL HEATHROWหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัทีห่ก   ซติ ีท้วัรล์อนดอน - ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน–หอนาฬกิาบิก๊เบน–ถา่ยรปูพระราชวงับคักิง้แฮม –จตัรุสัทรา
ฟลัการ ์- ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กฟอรด์อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม(มือ้ที ่12) 

นําทา่นชมกรงุลอนดอนมหานครอนัยิง่ใหญท่ีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรอ์นั
ยาวนาน เป็นเมอืงหลวงแหง่เครอืจักรภพ และศนูยร์วมอํานาจการปกครอง
ของสหราชอาณาจักรในปัจจบุนั และเป็นศนูยร์วมสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม
แหง่หนึง่ของโลก นําทา่นเก็บภาพสวยๆ และเดนิชมววิโดยรอบของ ทาว
เวอรอ์อฟลอนดอน ( Tower of London)(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ชม
ประมาณ14.50 ปอนด์ )ทีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลยีมที่ 1แหง่องักฤษในปี
ค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังและป้อม
ปราการป้องกนักรงุลอนดอน มกีารขดุคู
คลองลอ้มรอบปราสาทเพือ่ป้องกนัระหวา่ง
กําแพงชัน้ในและนอก ปัจจบุนัใชเ้ก็บมหา
มงกฎุและเครือ่งเพชรของพระราชวงศ์

องักฤษ เป็นสถานทีแ่หง่ประวติศิาสตรท์ี่
ยาวนานและมสีสีนั ทัง้สยดสยองและน่า
กลัว เนือ่งจากครัง้หนึง่ทีน่ีเ่คยเป็นคกุและที่
ประหารมากอ่น ใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้ของ สะพาน Tower Bridge อกีสญัลักษณ์หนึง่ของลอนดอนปัจจบุนัเป็น
พพิธิภณัฑ ์ซึง่เป็นกลุม่อาคารและหอคอยหลัง  นําทา่นชม หอนาฬกิาบิก๊เบน ( BIG BEN)ของกรงุลอนดอน
ประเทศองักฤษ ตัง้อยูบ่นหอสงู 180 ฟตุ หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟตุ ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิว้ ระฆงัตหีนักถงึ 14 
ตัน สรา้งขึน้โดย เอ็ดมนัตเ์มคเกตต ์เดนสินั เป็นนาฬกิาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกเป็นศนูยค์วบคมุเวลามาตรฐานของ
โลกกรนีชิ ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโล กโดยผา่นทางวทิย ุBBC ลอนดอนในการถา่ยทอดเสยีงการตรีะฆงัไป
ทั่วโลกและยงัเป็นหอนาฬกิาประจํา พระราชวังเวสตม์นิสเตอร์ ซ ึง่ในปัจจบุนัใชเ้ป็นรัฐสภาองักฤษ ตัง้อยูท่ศิ
ตะวันออกเฉียงเหนอืของพระราชวัง หอนาฬกิาถกูสรา้งหลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วันที ่
16 ตลุาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลสแ์บรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตัวนาฬกิาอยูส่งูจากพืน้ 55 



เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึง่แขวนไวบ้รเิวณชอ่งลมเหนอืหนา้ปัดนาฬกิา ตัว
อาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัสมเด็จพระราชนินีาถวกิตอเรยี ( Victorian gothic) 
และใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพกบั ลอนดอนอาย (London Eye)ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งู
ทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว
ทีไ่ดรั้บความนยิมและเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 
ลา้นคนตอ่ปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่13) 
บา่ย นําทา่น ผา่นชมและถา่ยรปูหนา้ พระราชวงับคักิง้แฮม 

(Buckingham Palace)ซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน์ ” กอ่นจะไดรั้บการ
สถาปนาเป็น “พระราชวัง” ประจําราชวงศอ์งักฤษจากนัน้นําทา่น ถา่ยรปู
กบั จตรุสัทราฟลัการ(์Tragalgar Square)เป็นจัตรัุสทีใ่หญต่ัง้อยูใ่จ
กลางกรงุลอนดอน กลาง จัตรัุส นัน้มอีนุสาวรยีล์อรด์เนลสนั วรีบรุษุคน
สําคัญขององักฤษ ตัง้อยูบ่นเสาสงูใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้ของพระบรมรปูทรง
มา้ของพระเจา้ชาลสท์ี ่ 1 และป้ายเริม่ตน้กโิลเมตรหรอืไมลท์ี่ 0 ทราฟัล
การส์แควสย์งัเป็นจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยภาพและเป็นทีต่ัง้ของ
พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิ( National  Gallery) พพิธิภณัฑภ์าพวาดบคุคล
แหง่ชาต ิ(National Portrait Gallery) ซึง่มภีาพเขยีนจากทั่วยโุรปแสดง
อยูก่วา่ 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศอ์งักฤษและบคุลสําคัญ
ในประวัตศิาสตรอ์งักฤษ ตัง้แตย่คุโบราณจนถงึยคุปัจจบุนั ผา่นชมมหา
วหิารเซนตป์อลทีม่ยีอดโดมใหญเ่ป็นอนัดับ 2 ของโลก สถานทีใ่ชจั้ด
พระราชพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์และเลดีไ้ดอาน่า  สเปน
เซอรผ์า่นชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอนศนูยก์ลางการปกครอง
สว่นทอ้งถิน่มากกวา่ 800 ปี แลว้เขา้สู ่ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารทีทํ่าการ
ของรัฐในปัจจบุนั , บา้นเลขที ่ 10 ถนนดาวนน์ิง่ บา้นพักของ
นายกรัฐมนตรอีงักฤษ และนําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนออ๊กฟอรด์ (Oxford Street)เป็น
ยา่นชือ่ดังในกรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ มคีวามยาวถงึ 1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชัน้นําขององักฤษ 
และชอ้ปป้ิงเซน็เตอรม์ารวมกนัอยูบ่นถนนเสน้เดยีวกนัมากมาย ไมว่า่จะเป็นพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที ,
หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลยุส์ ,หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟเฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แตล่ะหา้งก็ลว้นแลว้แตม่ชี ือ่เสยีง
ดว้ยกนัทัง้ส ิน้ (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัยเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

ทีพ่กั: Holiday Inn London West // IBIS HOTEL HEATHROWหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

วนัทีเ่จ็ด ลอนดอน – โคเวนตก์ารเ์ดน้ – ไชนา่ทาวน ์– บรติชิมวิเซยีม – หา้งแฮรร์อด - สนามบนิฮทีโธวร ์
อาหารเชา้,เทีย่ง(เป็ดยา่งโฟรซ์ซี ัน่) 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที ่14) 

นําทา่นเทีย่วชม ตลาดโคเวนทก์ารเ์ดน้ ซึง่เป็นยา่นสดุฮอตของกรงุ
ลอนดอนเมือ่งทีเ่คยเป็นตลาดหลักสําหรับขายผลไมแ้ละผักแตปั่จจบุนันี้
กลายเป็นจดุทอ่งเทีย่วทีสํ่าคัญครบครันดว้ยรา้นอาหาร ภตัตาคาร คลับ
บาร ์รา้นคา้ และยา่นตลาดงานหัตถกรรมแถวตลาดแอปเป้ิล ( Apple 
Market) ยา่นใจกลางของตลาดCovent Market ซึง่ตัง้อยูใ่นอาคารนโีอ
คลาสสกิทีส่รา้งขึน้ในปีค.ศ. 1830 สว่นอาคารหลักอืน่ๆเป็นโรงอปุรากร
แหง่ชาต ิ( Royal Opera House) และโรงละครแหง่ชาต ิ( Theatre 
Royal) ทัง้นีท้ีน่ีถ่กูยกใหเ้ป็นสถานทีท่ีเ่หมาะแกผู่ท้ีรั่กการชอ็ปป้ิงของ
แฮนดเ์มด อาหารออแกนกิส ์ดนตรสีดสบายๆ รวมถงึเป็นศนูยร์วมโรง
ละคร ,สถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตร ์ จากนัน้นําทา่น อสิระชอ้ปป้ิงที่
ยา่น ไชนา่ทาวน ์(โซโฮ) London China Town (SOHO) ไชน่า
ทาวน ์ณ มหานครลอนดอน หรอืทีห่ลายคนเรยีกวา่ “โซโห” (Soho) 
ตามชือ่ของยา่นทีเ่ป็นถิน่ทีต่ัง้ของชมุชนคนจนีแหง่นีนั้น้  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่15)เมนเูป็ดยา่ง
โฟรซ์ซี ัน่ 



บา่ย นําทา่นชมบรติชิมวิเซยีม (British Museum)หรอืทีน่ยิมเรยีกกนัวา่ พพิธิภณัฑอ์งักฤษในกรงุลอนดอนส
หราชอาณาจักร เป็นหนึง่ในพพิธิภณัฑด์า้นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม
ของมนุษยท์ีสํ่าคัญทีส่ดุและใหญท่ีส่ดุในโลก มกีารกอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.
2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้งตน้วัตถทุีเ่ก็บรวบรวมไวส้ว่นใหญเ่ป็นของ
สะสมของเซอรแ์ฮนสส์โลนซึง่เป็นแพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร ์พพิธิภณัฑ์
แหง่นีเ้ปิดใหบ้รกิารแกส่าธารณะเป็นครัง้แรกในวันที ่15 มกราคม พ.ศ.
2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากเูฮาส ์เมอืงบลมูสเ์บอรร์ ีกรงุลอนดอน อนั
เป็นสถานทีต่ัง้ของอาคารพพิธิภณัฑใ์น ปัจจบุนับรติชิมวิเซยีมเป็นแหลง่
รวบรวมวัตถตุา่งๆ จากทกุทวปี จํานวนกวา่ 7 ลา้นชิน้ ซึง่ลว้นมชีือ่เสยีง 
และมกีารบนัทกึเรือ่งราวของวัฒนธรรมมนุษยจ์ากจดุเริม่ตน้จนถงึปัจจบุนั จากนัน้นําทา่น เดนิดเูลอืกซือ้สนิคา้ที ่
หา้งแฮรร์อด(Harrods )เป็นหา้งสรรพสนิคา้หรหูรา  บนถนนบรอมพต์ันในเขตไนทส์บรดิจ ์ลอนดอน สหราช
อาณาจักร กอ่ตัง้ขึน้โดย ชารล์ส ์เฮนร ีแฮรร์อด เมือ่ พ.ศ. 2377 โดยตัง้เป็นรา้นขายสง่ในเขตสเตปนยี ์ยา่น
อสีตเ์อนด ์ตอ่มาไดข้ยายกจิการใหญโ่ต จนเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฮรรอดส ์ทีห่รหูรา มรีา้นคา้ 330 รา้นในหา้งมี
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารหลากหลายประเภท เชน่ เครือ่งแตง่กายสําหรับลกูคา้ทกุประเภท(สตร ีบรุษุ เด็ก และ
ทารก) อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์เครือ่งเพชรพลอย อปุกรณ์กฬีา เครือ่งแตง่กายสําหรับแตง่งาน สตัวเ์ลีย้งและ
อปุกรณ์สําหรับสตัวเ์ลีย้ง จนถงึเวลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว์ เพือ่เชค็อนิ
เดนิทางกลับ 

20.00 น.ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดย สายการบนิเอทฮิดัเทีย่วบนิที ่EY 018 
 
วนัทีแ่ปด       สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
 
 
07.05น. เดนิทางถงึสนามบนิอาบดูาบีแ้วะเปลีย่นเครือ่งทีส่าธารณรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์ 
10.25น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ เทีย่วบนิ EY404 
20.05น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

***************************** 
หมายเหต ุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สาย

การบนิ,การจราจรหรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน20ทา่นขึน้ไปกรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
3.การช าระคา่บรกิาร 
- กรณุาชําระมดัจําคา่ทัวรท์า่นละ25,000 บาท (ชว่งวนัหยดุสงกรานต ์30,000บาท) 
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ25-30วันกอ่นออกเดนิทาง 
**ส าคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ และ

จํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3หนา้)*กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไมรั่บผดิชอบ**  

*** เอกสารท าวซีา่กรณุาสแกนสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ าหรอืหลงัจากจอง5วนั** 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น
รายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่น
งดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื
ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
(ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 



2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับใกลเ้คยีงกนั  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋าสายการบนิเอทฮิดั จ ากดักระเป๋า 1ชิน้ น า้หนกั 23 กโิลกรมัถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่
ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่
สายการบนิเรยีกเก็บ ถา้ตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่แจง้กอ่นเดนิทาง14วนั ซือ้น า้หนกัสมัภาระเพิม่ 1ชิน้ น า้หนกั23กก. 
ราคา 180 USดอลลา่ร/์เทีย่ว  
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ  500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม์ **ในกรณีลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางเพือ่ให ้
ครอบคลมุในเรือ่งสขุภาพ ทา่นสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษัิท** 

7.คา่ทวัรร์วมคา่วซีา่แลว้  (ไมร่วมคา่บรกิารยืน่ดว่น9,000บาท กรณีทา่นสง่เอกสารทําวซีา่ชา้กวา่ทีบ่รษัิทกําหนด) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหักณทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 GBPตอ่ทรปิส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิและโรงแรม 
หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั  ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯจะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆท ัง้หมด 
1.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ25ทา่น 
2.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ ,การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรมและ
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6.เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ
ทัง้หมด 
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้
9.กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10.มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
11.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13.การประกนัภยั  ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ . การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)  
14.มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
15.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน



รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเอง ทีV่FS Global (เทรนดี ้ชัน้28)  เพราะตอ้งพมิพล์ายนิว้มอื และสแกนมา่นตา

(เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และดําเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งดําเนนิการนัดควิยืน่วซีา่  ( ในการทําควิวซีา่ เอกสารทกุอยา่ง ของผูเ้ดนิทาง ตอ้งพรอ้มหมดกอ่น และทางเราจะกรอก

ออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยูก่บัทางสถานฑตูและในระหวา่งดําเนนิการไม่

สามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ ืน่คําขอทกุคนตอ้งไปทีศ่นูยรั์บคําขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายตํุ่ากวา่ 5 ปีตอ้งไปปรากฏตัวทีศ่นูยด์ว้ย แต่

ไมต่อ้งใหข้อ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)   เด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญพ่าไปดว้ยและผูใ้หญน่ีจ้ะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ที่

ของวเีอฟเอส 

 เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport)เลม่ปัจจบุนัทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลับ และหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่

จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่งา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ของทา่น 

2.เอกสารสว่นตวั สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาบตัรขา้ราชการ /สําเนาใบเปลีย่นชือ่ -นามสกลุ , สําเนา

ใบหยา่ หรอื ทะเบยีนสมรส /สําเนาสตูบิตัร(ในกรณีทีเ่ป็นเด็ก) 

3.หลกัฐานการท างาน 

   - หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท ทีท่า่นทํางานอยู ่( เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้)ตอ้งระบตํุาแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนปัจจบุนั , 

วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบ

กําหนดลา(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 

แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

    - กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอสําเนาใบทะเบยีนการคา้ , ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอืหนังสอืรับรองบรษัิทฯ ทีค่ัดสําเนาไว ้ไม่

เกนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์

    - กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

4. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา  จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษา เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้

พรอ้มถา่ยสําเนาบตัรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

*** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา หรอืเดนิทางไปกบับดิา 

หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่จะตอ้งทําจดหมายยนิยอมจากทางอําเภอ โดยทีบ่ดิา , และมารดาจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความ

จํานงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอหรอื

ผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และตราประทับจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งพรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

บดิาและมารดาพรอ้มเซน็รับรองสาํเนาถกูตอ้งถา้กรณีบดิาและหรอืมารดาเสยีชวีติตอ้งมสีาํเนาใบมรณะบตัรดว้ย 

5.หลกัฐานการเงนิ 

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนา สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิหรอื สําเนา สมดุบญัชเีงนิฝากประจําสว่นตัว 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน 1 ชดุ(โดยปรับสมดุบญัชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุนัดว้ย)ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํา่เสมอ และมี

จํานวนไมตํ่่ากวา่ 6 หลักเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการ เงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสู่

ภมูลํิาเนา(กรณีนีส้ถานทตูอาจจะขอสมดุบญัชตีัวจรงิเก็บไวใ้นระหวา่งการพจิารณา (นําไปเผือ่ในวันยืน่วซีา่ดว้ย) และคนืใหก้บั

ทา่นในวันทีรั่บวซีา่)  



5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเองหรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ตอ้งออกหนังสอื

รับรองคา่ใชจ้า่ย ใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ย 

    - ตอ้งท า BANK GUARANTEEทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(บคุคลทีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกด

ชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารลว่งหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่

เกนิ 30 วัน หลังจากธนาคารออกให ้

    - ตอ้งท าหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั **** 

**** เอกสารทางการเงนิ สามารถใชบ้ญัชเีงนิฝากประเภท กองทนุ พนัธบตัรรฐับาล และสลากออมสนิได ้**** 

 
ระหวา่งเลม่ด าเนนิการยืน่วซีา่จะไมส่ามารถท าการดงึเลม่ออกได  ้

เอกสารการเงนิ การงาน และเอกสารทีอ่อกจากหนว่ยงานราชการ มอีาย ุ15 วนั กอ่นยืน่ขอวซีา่ 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MISTER , MRS , MISS , MASTER)   .............................................................................. 

2. ชือ่ - นามสกลุเดมิ (หากม ีโปรดระบ)ุ .................................................................................................... 

  เหตผุลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) ...............................  เปลีย่นเมือ่วันที ่(วัน/เดอืน/ปี) .......................  

3. วัน/เดอืน/ปีเกดิ ..........................................  อาย ุ............... ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 

4. ทีอ่ยูปั่จจบุนั  .................................................................................................................................... 

                     ตําบล .................... อําเภอ .................... จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย ์

โทรศัพทบ์า้น .............................................................  มอืถอื ............................................................... 

5.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุนั ทา่นอาศัยมากีปี่....................................... 

6. สถานภาพ  โสด สมรส(จดทะเบยีน)  สมรส(ไมจ่ดทะเบยีน)  หยา่รา้ง  มา่ย 

7.ชือ่-สกลุ บดิา ................................................ และ วัน/เดอืน/ปีเกดิ..............สถานทีเ่กดิ................. 

8.ชือ่-สกลุ มารดา ............................................. และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ..............สถานทีเ่กดิ.................. 

9.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส และบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่-สกลุ,วัน/เดอืน/ปีเกดิ เลขทีพ่าสปอรต์ 
สถานทีเ่กดิ 
 
    1.ชือ่-นามสกลุ.....................................วัน/เดอืน/ปีเกดิ .........................สถานทีเ่กดิ......................... 

เลขหนังสอืเดนิทาง...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

    2.ชือ่-นามสกลุ.....................................วัน/เดอืน/ปีเกดิ .........................สถานทีเ่กดิ......................... 

เลขหนังสอืเดนิทาง...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

    3.ชือ่-นามสกลุ.....................................วัน/เดอืน/ปีเกดิ .........................สถานทีเ่กดิ......................... 

เลขหนังสอืเดนิทาง...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

    4.ชือ่-นามสกลุ.....................................วัน/เดอืน/ปีเกดิ .........................สถานทีเ่กดิ......................... 



เลขหนังสอืเดนิทาง...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

    5.ชือ่-นามสกลุ.....................................วัน/เดอืน/ปีเกดิ .........................สถานทีเ่กดิ......................... 

เลขหนังสอืเดนิทาง...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

10.ทา่นม ีPassportหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้

  - เลขพาสปอรต์ ..................วันออก...........วันหมดอาย.ุ...........สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่.......... 

  - เลขพาสปอรต์ ..................วันออก...........วันหมดอาย.ุ...........สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่.......... 

  - เลขพาสปอรต์ ..................วันออก...........วันหมดอาย.ุ...........สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่.......... 

  - เลขพาสปอรต์ ..................วันออก...........วันหมดอาย.ุ...........สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่.......... 

 

11.ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา  

1.ประเทศ........................วัน/เดอืน/ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.................. 

    2.ประเทศ........................วัน/เดอืน/ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.................. 

    3.ประเทศ........................วัน/เดอืน/ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.................. 

    4.ประเทศ........................วัน/เดอืน/ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.................. 

    5.ประเทศ........................วัน/เดอืน/ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.................. 

    6.ประเทศ........................วัน/เดอืน/ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.................. 

    7.ประเทศ........................วัน/เดอืน/ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.................. 

    8.ประเทศ........................วัน/เดอืน/ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.................. 

    9.ประเทศ........................วัน/เดอืน/ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.................. 

12. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรณุาระบ ุ

 ชือ่-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์..............................  

 ชือ่-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์..............................  

 ชือ่-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์..............................  

13.ทา่นเคยทํางานเหลา่นีห้รอืไม ่(ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ).................... 

14.อาชพีปัจจบุนั .............................................. ตําแหน่ง ........................................................................ 

 ลักษณะ/รายละเอยีดของงานทีป่ฏบิตั ิ.................................................................................................... 

ชือ่สถานทีทํ่างาน หรอืรา้นคา้ โรงเรยีน มหาวทิยาลยั ................................................................................  

ทีอ่ยู ่............................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์.....................โทรศัพทท์ีทํ่างาน................................ อเีมล.์.......................................... 

15.วันทีเ่ริม่ตน้ทํางาน (วัน/เดอืน/ปี).............................................................. 

16.รายไดต้อ่เดอืน............................................บาท  



17.อาชพีหรอืรายไดเ้สรมิ นอกเหนอืจากอาชพีหลัก  ............................................................................... 

18.คา่ใชส้ว่นตัวจา่ยของทา่นตอ่เดอืน  ....................................บาท 

19.คา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีตอ่เดอืน   .................................... บาท 

20.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่งๆ ตอ่เดอืน..........................  บาท 

21.ทา่นมหีลักทรัพยส์ว่นตัวนอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบตัร หุน้ เชา่ หรอือืน่ๆ กรณุาระบ ุ

     ..............................................................   รวมเป็นจํานวนเงนิ  .................................................... 

22.มเีงนิคงเหลอืในบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์เป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร ่ 

................................................................................................................. 

23.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอืน่ นๆอกเหนอืจากประเทศองักฤษหรอืไม ่

  ไมเ่คย   เคย โปรดระบเุหตผุล พรอ้ม วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ ......................................................... 

24.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษหรอืไม.่..................................... 

  ไมเ่คย   เคย โปรดระบเุหตผุล พรอ้ม วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ ......................................................... 

25.ภายใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ ........ ครัง้ 

ทา่นไดว้ซีา่ประเภท .................................วันออกวซีา่............................วันหมดอายขูองวซีา่ ........................... 

เดนิทางไปประเทศองักฤษวันที.่........................................ถงึประเทศองักฤษวันที ่............................................... 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เลา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการท างานของทา่นเป็น

ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 
หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตัวกลาง
และคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 

ศนูยย์ืน่วซีา่องักฤษ 

The Trendy Office Building, 28th Floor,SukhumvitSoi13, Klongtoey-Nua, Wattana,Bangkok 10110 

 

 

 


