
 

 

รหัสทัวร LFT1902944 
ทัวรอังกฤษ เที่ยวฟน..อังกฤษ แอนฟลด โอลแทรฟฟอรด 

9 วัน 6 คืน (GF) 
ซาลิสบัวรี ่  บาธ   คารดิฟฟ�   เบอรตัน ออน เดอะ วอเตอร   สแตรทฟอรด 
แมนเชสเตอร   มหาวิหารยอรค   ลดีส 

 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาหเรน  

18.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
ช้ัน 4 ประตู 10 เคานเตอร U สายการบินกัลฟ�แอร เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอย
ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบตัรโดยสาร 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 
นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

เที่ยวบินทั้งไปและกลบั อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทําการบิน 
ทั้งนี้เปนไปตามกฎและตารางบินของแตละซีซั่นแตกตางกันออกไป 

กอนทําการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 
กรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท กอนทกุครั้ง 

20.50 น. ออกเดินทางสู บาหเรน ประเทศบาหเรน โดยสายการบินกัลฟ� แอร เที่ยวบินที่ 
GF151  (เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 
40 นาท ี

00.30 น.  ถึง สนามบินบาหเรน ประเทศบาหเรน จากน้ันนําทานเปลี่ยนเท่ียวบิน 
วันที่สอง บาหเรน – ลอนดอน – ซาลิสบัวรี ่– บาธ – คารดิฟฟ�     

02.30 น. ออกเดินทางสู ลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินกัลฟ� แอร เที่ยวบินที่ 
GF007 (เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 
5 นาท ี

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว ประเทศอังกฤษ (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 7 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขา
เมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานออก
เดินทางสู เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) นําทาน
ชม  สโตน เฮนจ  (Stonehenge) 1 ใน  7 สิ่ ง
มหัศจรรยของโลกในยุคกอนประวัติศาสตร มีอายุ
กวา 5,000 ป เปนกลุมแทงหินขนาดใหญอนุสรณสถานยุคกอนประวัติศาสตร 
กลางทุงราบซอลสบรี ตัวอนุสรณสถานประกอบดวยแทงหินขนาดยักษ 112 กอน 
ตั้งเรียงกันเปนวงกลมซอนกัน 3 วง แทงหินบางอันตั้งขึ้น บางอันวางนอนลง และ
บางอันก็ถูก  วางซอนกัน นักโบราณคดีเชื่อวากลุมกองหินน้ีถูกสรางขึ้นจากที่ไหน



 

 

สักแหงเมื ่อประมาณ 3000 –2000 ปกอนคริสตกาล สโตนเฮนจไดถูกขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1986 และยังถูกจัดใหเปนหนึ ่งในเจ็ดสิ่ง
มหัศจรรยของโลกในยุคกลาง  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองบาธ (Bath) ตั้งอยูใน

หุบเขาของแมนํ ้าเอวอนในบริเวณที ่ม ีน ํ ้าพุร อน
ธรรมชาติที่เปนที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที ่ยัง
เร ืองอ ํานาจ และเป นผ ู สร างโรงอาบนํ ้าโรมัน 
(Roman Bath) และยังไดเปนเมืองมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโก (UNESCO) ในป ค.ศ. 1987 นํา

ทานเขาชมพิพิธภัณฑนํ ้าแรรอนโรมัน 
(Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติ
การคนพบที่นาสนใจ ปจจุบันเปนกลุม
อาคารสําคัญของเมือง คือ บริเวณที่เปน
ท ี ่ ตั ้ ง ของบ อน ํ ้ าแร  ร  อนคิ งส  (The 
Sacred Spring) ส  ว น ท ี ่ ส อ ง  คื อ 
บริเวณวัด และสวนที่สาม คือ บริเวณที่

เปดบริการใหนักทองเที่ยวหรือชาวเมืองใชบริการน้ําแรซึ่งมีทั้งสระวายน้ํา บอน้ําแร
เย็น-รอน  หองอบไอนํ ้า และสวนที ่เปน Turkish Bath จากนั้นนําทานออก
เดินทางสู เมืองคารดิฟฟ� (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส (Wales) หนึ่งใน
เครือจักรภพ กลางใจเมืองเปนที่ตั้งของปราสาทคารดิฟฟ�เดิมเปนที่พํานักของขุน
นางผูปกครองเมือง ถูกลอมรอบไวดวยกําแพงโบราณ จากนั้นผานชมศาลาวา
การเมืองและกลุมอาคารโบราณเกาแกผานชมเมือง สวนสาธารณะคารดิฟฟ� สนาม
กีฬามิลเลนเนียม อาคารที่ทําการของรัฐ  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
พักที่    โรงแรม CLAYTON CARDIFF หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
 
 



 

 

วันที่สาม เบอรตัน ออน เดอะ วอเตอร – สแตรทฟอรด – แมนเชสเตอร 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสู  เบอรตัน ออน เดอะ วอ
เตอร (Bourton On The Water) เปนหมูบานที่
ไดรับการโหวตใหเปนหมูบานที่มีความสวยงามมาก
ที่สุดในอังกฤษ ดวยลักษณะของตัวอาคารที่มีความ
โดดเดนเฉพาะ ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซึ่งเปน
หิน Cotswold stone เทาน้ัน ภายในหมูบานจะมีแมนํ้า Windrush ไหลผาน มี
เปดหัวเขียวสวยงามเวียนวายเต็มแมนํ้า เปนหมูบานที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมน
ติค นําทานออกเดินทางสู เมืองสแตรทฟอรด (Stratford Upon Avon) เมือง
ที่ตั ้งอยูริมฝم�งแมนํ ้าเอวอน อันเปนบานเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปยร (William 
Shakespeare) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
 นําทานชมเที่ยวเมืองแสตรทฟอรด รมรื่นไปดวยสวนสาธารณะ นําทานชมบาน

เช็คสเปยร (Shakespeare's Birthplace) (ดานนอก) และชีวิตความเปนอยู
ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถเกาแก (Holy Trinity) แมน้ําเอวอนอันเงียบสงบ และ
สถานที่ในประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับ กวีเอกผูน้ี อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาที่
ระลึกจากรานคามากมาย จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองแมนเชสเตอร 
(Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสียงจากการเปนเมืองอุตสาหกรรม
แหงแรกของโลก เปนศูนยกลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ อีกทั้งยังเปนเมือง
ที่ต้ังของสโมสรทีม่ีชื่อเสียงโดงดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 
สโมสร ไดแก แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ต 
แลงคาเชียร เคานตี ้

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
พักที่    โรงแรม AC HOTEL MANCHESTER CITY CENTRE หรือเทียบเทา 4 
ดาว 
 
 



 

 

วันที่สี่ แมนเชสเตอร – ยอรค – มหาวิหารยอรค – ลีดส    

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานออกเดินทางสู เมืองยอรค (York) ระยะทาง 115 ก.ม. เขตแดนที่ครั้งหน่ึง
กองทัพโรมัน ไดสรางแนวกําแพงป�องกันการบุกรุกของขาศึก ซึ่งก็คือชาวสก็อตผู
ป�าเถื่อน ระหวางเสนทางผานเขตยอรคเชอรเดลส ที่อุดมสมบูรณไปดวยทุงหญา
อันกวางใหญ จนเขาสูเขตเมืองยอรค ซึ่งเปนศูนยกลางระบบรถไฟของสหราช
อาณาจักรมาตั้งแต ค.ศ.19 นําทานเขาชม มหาวิหารยอรค (York Minster) ที่
สรางอุทิศแดเซ็นต ปเตอร นับวาเปนวิหารสไตลกอธิคที่ใหญที่สุดในยุโรปตอนบน
ภายในตกแตงดวยแผนกระจกสีที่ใหญที่สุดในเกาะอังกฤษ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองลีดส (Leeds) ระยะทาง 

40 ก.ม. ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ ้าแอร เมืองเศรษฐกิจและ
เมืองทองเที่ยวสําคัญ ขึ้นชื่อเรื่องแหลงชอปปم�งชั้นนํา
จํานวนมาก แหลงบันเทิงยามคํ่าคืน และยังมีสโมสร
ฟุตบอลชื ่อดัง “ลีดส ย ูไนเต ็ด เอเอฟซี” (Leeds 
United A.F.C.) อีกดวย นอกจากนั้นเมืองนี้ยังโดงดังดวยอาคารสถาปตยก  รรม
สไตลจอรเจียน (Georgian) และวิคตอเรียน (Victorian) แหงศตวรรษที่ 20-
21 มีแหลงรานคา รานอาหารและพิพิธภัณฑที่นาสนใจหลายแหง นําทานเขาชม 
พิพิธภัณฑเสื้อเกราะและอาวุธ (Royal Armouries Museum) ที่เปนศูนย
รวมอาวุธยุทโธปกรณมากมายหลายยุคสมัยจากทั่วโลก ซึ่งภายในจะแบงออกเปน
หองตางๆ อาทิ หองสงครามโลก หองนักลาสัตวอังกฤษ หองอาวุธในยุคปจจุบัน 
นําทานเดินทางสู  ตลาดใจกลางเมือง (Leeds Kirkgate Market) ตลาด
สไตลอังกฤษที่เกาแกที่สุดในทวีปยุโรป เปนแหลงกําเนิดของรานสินคามารคแอนด
สเปนเซอร  (Marks and Spencer) จากนั ้นน ําท านออกเดินกลับ เม ือง
แมนเชสเตอร (Manchester)  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
พักที่    โรงแรม AC HOTEL MANCHESTER CITY CENTRE หรือเทียบเทา 4 
ดาว 



 

 

ในคํ่าคืนนี้ทานสามารถเดินทางไปชมการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก คูระหวางเจา
บาน ปศาจแดง แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด กบั ไกเดือยทอง ทอตนมัฮอตสเปอร 
ณ สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford) *** ไมรวมต๋ัวเขาชม
ฟุตบอล และรถรบั-สง ** 

วันที่หา  สนามฟุตบอลเอทฮิดั – ลิเวอรพูล – ทาอลัเบิรต  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานถายรูปหนา สนามฟุตบอลเอทิฮัด (Etihad Stadium) สนามเหยาของ

สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอรซิตี เปนสนามกีฬาใหญเปนอันดับ 5 ของทีมพรีเมียร
ลีก และใหญเปนอันดับ 12 ในสหราชอาณาจักร มีจํานวน 47,805 ที่น่ัง  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองลิเวอรพูล (Liverpool) เมืองทาแหงการทองเที่ยวที่
มีความสําคัญมากแหงหนึ่งของประเทศอังกฤษ 
โดยเฉพาะในชวงคริสตศตวรรษที่ 18 ลิเวอรพูล
ถือวาเปนจุดศูนยกลางของการติดตอคาขายกับ
แคริบเบียน ไอรแลนด และแผนดินใหญยุโรป จึง
สงผลใหเมืองลิเวอรพูลเปนเมืองสําคัญที่สุด
เมืองหนึ่งของอังกฤษ ปจจุบันไดกลายเปนสถานที่ดึงดูดนักทองเที่ยว โดยในป 
2008 เมืองลิเวอรพูลยังไดรับตําแหนงเมืองหลวงทางดานวัฒนธรรมของยุโรป
พรอมกับเมืองสตราวันเจอรในนอรเวยอีกดวย นําทานออกเดินทางสู ทาอัลเบิรต 
(Albert Dock) หนึ ่งในสถานที่ทองเที ่ยวที ่ใหญที ่สุดในเมืองลิเวอรพูล โดย
บริเวณทาเร ือนั ้นประกอบไปดวยอาคารทาเร ือคลังสินคา นอกจากนี ้แลว
ทาอัลเบิรตยังเปน สถานที่ทองเที่ยวที่มีคนเขาชมมากที่สุดในสหราชอาณาจักรอีก
ดวย    

 *** อิสระอาหารคํ่า *** 
พักที่    โรงแรม MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC TOWER หรือเทียบเทา 
4 ดาว 

ในคํ่าคืนนี้ทานสามารถเดินทางไปชมการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกศึกเมอรซีย
ไซดดารบีแ้มตช คูระหวางเจาบาน หงสแดง ลิเวอรพูล กับ ทอฟฟم�สีนํ้าเงิน เอฟ



 

 

เวอรตัน ณ สนามฟุตบอลแอนฟลด (Anfield Stadium) *** ไมรวมตั๋วเขาชม
ฟุตบอลและรถรับ-สง *** 

 
วันที่หก อ็อกซฟอรด – สเตอร วิลเลจ เอาทเล็ต – ลอนดอน  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานออกเดินทางสู เมืองอ็อกซฟอรด (Oxford) เมืองหลวงของออกฟอรด
เชอรของภาคตะวันออกเฉียงใตของอังกฤษ มีแมนํ้าเชอรเวลลและแมนํ้าเทมส
บรรจบกันทางใตของตัวเมืองใตใจกลางเมือง ถือเปนเมืองแหงยอดแหลมชวนฝนมี
ยอดโบสถที ่งดงามและสถาปตยกรรมอันกลมกลืนของอาคาร มหาวิทยาลัยใน
เม ือง ทิวทัศน ริมแมน ํ ้า ร านค าที่ม ีกลิ ่นอายพื ้นเม ือง ดนตรี และ ละคร 
สวนสาธารณะ ภัตตาคาร ผับ โรงละคร และสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เปนเมือง
ประวัติศาสตร ที่มีความ  หลากหลายและมีชีวิตชีวานาหลงใหล 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
นําทานออกเดินทางสู บิสเตอร วิลเลจ เอาทเล็ต (Bicester Village Outlet) 
ระยะทาง 111 ก.ม. ชอปปم�งจุใจ มีหลากหลายแบรนดดังใหทานใหเลือกสรร อาทิ 
เ ช  น  Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta 
Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, 
Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ 
นําทานออกเดินทางสู มหานครลอนดอน (London) ระยะทาง 101 ก.ม. เมือง
ที่เปนศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของโลก 
เปนผูนําดานการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเปนที่
ยอมรับวามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเปนเมืองทองเที่ยวที่ใหญและสําคัญของ
ยุโรปอีกดวย  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
พักที่    โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEMBLEY หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด อิสระเต็มวัน 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูลและใหคําแนะนําสถานที่เที่ยว ทางบริษัท
ไมมีรถบริการสง 

พักที่    โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEMBLEY หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
วันที่แปด มหาวิหารเวสทมินสเตอร – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – พระราชวังวินเซอร – สนาม

บินฮีทโธรว  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําท านเท ี ่ยวชม มหานครลอนดอน ผ านพิคคาดิลล ี ่ เซอร คัส (Piccadilly 
Circus) เดิมเปนวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ําพุ และรูปปم�นอีรอสตรงกลาง 
และเขาสูไชนาทาวน ยานชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผาน จัตุรัสทรา
ฟลการ (Trafalgar Square) ที ่รายลอมไปดวย
อาคารที ่นาสนใจ ผาน มหาวิหารเซนตปอล (St. 
Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญเปนอันดับ 2 
ของโลกสถานที่ใชจัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวาง
เจาฟ�าชายชารลและเลดี้ไดอานา สเปนเซอร แลวเขาสู
จัตุรัสรัฐสภา ถายรูปบริเวณดานนอกของ มหาวิหาร
เวสทมินสเตอร (Westminster Abbey) ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมา ตั้งแตตน
ศตวรรษที่ 16 และยังเปนที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รูจักกันดีในนาม หอนาฬิกาบิ๊กเบน 
(Big ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมงเปนนาฬิกาที่มีหนาปด
ใหญที่สุดในโลกและฝم�งตรง ขามที่มีแมนํ ้าเทมสกั้นอยูเปนที่ตั้งของชิงชาสวรรค 
ลอนดอน อาย ชิงชาสวรรคที ่สูงที่สุดในยุโรป จากนั้นนําทานถายรูปกับ สะพาน
หอคอย (Tower Bridge) สะพานขามแมนํ้าเทมสที่สามารถยกเปดปดได จากน้ัน
ถ ายร ูปค ู กับหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที ่ท ี ่ เกิดเหต ุแหง
ประวัติศาสตรอันเกรียงไกร ยิ่งใหญนองเลือด หรือแมแตซับซอนซอนเงื่อน มีอดีตท่ี
ยาวนาน เคยเปนป�อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดนประหาร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 

 นําทานออกเดินทางสู เมืองวินเซอร (Windsor) ระยะทาง 40 ก.ม. เขาชม 
พระราชวั งวิ น เซอร  (Windsor Castle) 
สรางโดยสมเด็จพระเจาวิลเลียมที ่1 แหงอังกฤษ
เมื่อป ค.ศ. 1070 เปนสถาปตยกรรมเปนแบบ
โรมาเนสก และที่ประทับของประมุขสูงสุดของ
ประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ป ในวันสุด

สัปดาหหลายวัน สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 มักทรงใชพระราชวัง
วินดเซอรจัดงานเลี้ยงอยางเปนทางการและเปนการสวนพระองคตําหนักซานดริง
แฮมและพระราชวังบาลมอรัลเปนพระราชวังสวนพระองค เขาชม พิพิธภัณฑตางๆ 
อาทิ พิพิธภั  ณฑอาวุธ ชุดอัศวินนักรบ โลห ตราประจําตระกูลขุนนาง ภาพวาดฝ
พระหัตถปรินซพิลลิป พระฉายาลักษณสวนพระองค ของใชสวนพระองค ในวาระ
เฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษา 

17.00 น.  สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินฮีทโธรว เพ่ือใหทานไดมีเวลาทํา คืนภาษ ี
(Tax Refund) และเลือกซื้อสินคาปลอดภาษีในสนามบิน 

21.50 น. ออกเดินทางสู บาหเรน ประเทศบาหเรน โดยสายการบินกัลฟ� แอร เที่ยวบินที่ 
GF006  (บริการอาหารและเครื ่องดื ่มบนเครื ่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 
ชั่วโมง 50 นาที 

 
วันที่เกา  บาหเรน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

07.00 น.  ถึงสนามบินบาหเรน ประเทศบาหเรน จากน้ันใหทานเปลี่ยนเท่ียวบินเพ่ือเดินทาง
ตอ 

09.05 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินกัลฟ� แอร เที่ยวบินที่ GF152 (บริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาท ี 

19.35 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
พรอมความประทับใจ 
 

******************************* 
 



 

 

อัตราคาบริการตอทานและเงื่อนไขการใหบริการ 
เที่ยวฟนอังกฤษ แอนฟลด โอลแทรฟฟอรด 9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบิน กัลฟ� แอร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพักหอง

ละ 
2 – 3 ทาน 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป เสริม

เตียง  

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป ไมเสริม

เตียง 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน พักเด่ียว 

1 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 62 56,900 56,900 55,900 32,900 12,000 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยดัระบวุันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักหองละ 2 – 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 23 กก. จํากัดทานละ 1 ใบ 
 คารถรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวติกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 
200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)  

 คาประกันการเดินทางครอบคลมุเร่ืองสุขภาพ ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่ีอายุ
มากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจาก
อุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 

ครอบคลมุผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   



 

 

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

หมายเหตุ : ขอยกเวนเปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรม 
 ภาษีภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต
กลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาท่ีของผูเดินทาง
ในการจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเคร่ืองด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, 
คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, 
คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาปรบั สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 23 กก. 
 คาทิปไกดทองถิ่น, คนขับรถ, คาทิปหัวหนาทัวร 60 ปอนด /ทริป/ลกูทัวร 1 ทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศอังกฤษ ทานละ 6,000 บาท  

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 

1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 
20,000 บาท 

2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนน้ัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

3.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบบันี้ทั้งหมดน้ีแลว 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหัก

คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทานรวมใน
คณะตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทาง 10-
14 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงิน
ทานละ 1,000 บาท 

2.ในกรณีทีท่างประเทศจอรเจีย หรือ ประเทศ อารเมเนีย สั่งใหมกีารระงับการใหวีซาา ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาธรรมเนียมวีซาและคาบริการเพ่ิมเติมตาม
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือดําเนินการขอวีซาโดยตรงกบัทางศูนยรบัยื่นวีซา 

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ 
ของบริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 

4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทาง
จริง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถงึประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner) 

6.อัตราคาบรกิารคดิคาํนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บรษิัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคาบรกิารในกรณีทีม่ีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คา



 

 

ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนไดปรบัขึ้นในชวงใกลวนัที่คณะจะเดินทาง 

7.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 

8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตัว๋เครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถนาํมา
ขอคืนเงินได 

9.คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําให
ทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการทีร่ะบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บรษิัทฯ 
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบรกิารน้ันๆ 

11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคาํสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทาน้ัน 

12.บริษัทฯ รบัเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย 
และ อ่ืน ๆ ที่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรอื 
มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งสิ้น 

13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆ กต็าม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผดิชอบของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผดิชอบคนืเงินทั้งหมด 

14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตดัสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเท่ียวดวยตวัทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกดิความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 

15.ผูเดินทางตองรับผดิชอบตอการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมคีาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรัพยสิน
สวนตัว ของมคีาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 



 

 

16.บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ
รัฐประหาร ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น
ทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จาก
อุบัติเหตุตางๆ 

18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภมูิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

19.ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัททัวร) 

20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงนิ)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

21.กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆใน
กรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวแลว 

22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไม
นอยกวา 6 เดือน บรษิทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  

 
 
 

 



 

 

ขอมูลที่สําคัญในการการย่ืนคํารองขอวีซา 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 

1.ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุก
ทาน  

2.ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 30 ทําการเปนอยางนอย (อาจไม
รวมเสาร - อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  

3.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรบั
กําหนดการนัดหมายวนัและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หาก
ทานไมสะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมคีวามจําเปนตองใชหนังสือเดินทาง
เพ่ือกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา 
หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการ
พิจารณาท่ีสถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตัง้แตขั้นตอนการจอง หรือ กอน
ชําระเงินมดัจํา พรอมแจงวัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะ
ประสานงานใหอีกครัง้ หากมีควิยื่นวางชวงทีท่านสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดท่ี
จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณีพิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ
ตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานสามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การยื่นแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ  
** การบรกิารพิเศษน้ียงัคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมท้ังหมด ** 
ประเทศที่ทานสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษน้ีได ไดแก อังกฤษ อิตาลี ฝร่ังเศส สวิสเซอรแลนด 

เทาน้ัน  
** สําหรับคาบรกิารของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษอีกคร้ัง 

อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 
4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกดิ

คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 
เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่น
หลังคณะ  



 

 

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15 วันทําการ (เปนอยางนอย) ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับจํานวนผูสมคัรในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดกูาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปนจํานวนมาก 
อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ 

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนลวงหนา กรณีทีต่องการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขัน้ตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองเสียคาธรรมเนียม และ 
คาบรกิารใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีที่ทานมีวีซาทองเท่ียวเชงเกนชนิดที่สามารถเขาออกไดหลายครั้งโดยยังไมหมดอายอุยู
แลว และตองการใชเดินทางทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตาม
เงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศนั้นๆมากที่สุด มา
กอนแลวอยางนอยหน่ึงครัง้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบรษิัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุก
กรณี เชน กรณีถกูปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถกูสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครัง้ และยังไมหมดอาย ุ
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดทีอ่นุมัติโดยระบวุันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัตใินหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือความถกูตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผดิชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก
อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบดิเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมลูเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมนีโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเดนิ



 

 

ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพ่ือใหการยื่นคํารองในครัง้ตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไม
สามารถฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไดทั้งสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการ
ทูตคุมครองอยู 

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยว ประเทศอังกฤษ 

1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนั
เดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทาน้ัน) 

2. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
2.1 กรณีเปนเจาของกิจการบรษิัท / รานคา :  
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบ

จดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 
2.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน 

เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุื่อ

ประเทศ ไมจําเปนตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออกจาก
องคกรหรือบริษัทฯ ทีม่ีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยางชัดเจน 
เปนภาษาอังกฤษ 

2.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
2.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถาม)ี สําเนาบัตร

ขาราชการบํานาญ 
2.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาท่ี

การงาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรปูภาพเปนหลักฐานประกอบ
ได แตทั้งน้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรับยื่นเทาน้ัน  



 

 

2.6 กรณีเปนนักเรียน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยืน่วีซา 

จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ชื่อ – นามสกุล ใหถูกตองตามหนาหนังสือ
เดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถูกตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 

3. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจุบนั รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีนั่ดยื่นวีซา ** 
** ผูท่ีประกอบอาชีพ มีหนาท่ีการงาน จําเปนจะตองมีบญัชีสวนตัวเสมอ บัญชบีริษัท สามาถใช

ประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชยื่นแทนบัญชีสวนตัวได ซึง่หากมีแตบญัชบีริษัท 
เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 

4. สําเนาทะเบียนบาน 
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
6. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
7. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ปบรบิูรณ) 
** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา  
หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยนิยอมใหบุตรเดินทาง ไป

ตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบตุรเดินทาง ไปตางประเทศ 
(ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตาม
ทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสาํนักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 



 

 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 
 
** กรณีรบัรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเปนตองเกี่ยวของกนัทางสายเลือดเทาน้ัน 

บิดา , มารดา , บุตร , พี ่, นอง , สาม ี, ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน 
ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองยื่นเอกสารสําคัญดังน้ี ** 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดยระบุ
ชื่อเจาของบัญช ี(ผูรับรอง) ยืนยันรบัรองใหกบัผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไมเกิน 
20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ใหถูกตองตามหนา
หนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน 
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจุบนั รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีนั่ดยืน่วีซา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถกูรบัรองไมวากรณีใดกต็าม หากไมเปนไปตามเงื่อนไข 

เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 
** หลักฐานทางการเงนิขางตน ตองเปนบัญชเีดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ 

Bank Statement คอืบัญชีเดียวกัน ** 
 

คํารองขอวีซาประเทศอังกฤษ ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยืน่ประมาณ 1 เดือน 
*** ยื่นวีซาแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ชั้น 28) เมื่อยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ทานไม

สามารถดึงเลมพาสปอรตออกมาได *** 


