
 

 

รหัสทัวร ZET1903423 
ทัวรอังกฤษ แมนเชสเตอร ลิเวอรพูล ไบบูลร่ี บาธ สโตนเฮนจ ลอนดอน  
[เลสโก กุหลาบอังกฤษ]  7 วัน 4 คืน (SQ) 
วิหารแมนเชสเตอร   สนามฟุตบอล โอลด แทรฟฟอรด   เมืองลิเวอรพูล 
สนามฟุตบอล แอนฟลด   เดอะ ทรี เกรซ   ยานอัลเบิรต ด็อกค 
หมูบานไบบูลร่ี   เมืองกลอสเตอร   อาสนวิหารกลอสเตอร   เมืองบริสตอล 
สะพานแขวนคลิฟฟ�ตัน   โบสถเซนตแมร่ี เรดคลิฟฟ� 

 



 

 

วันทีห่นึง่ ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาตสิิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร (-/-/-) 

16.30 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 5 เคานเตอร 
K สายการบิน Singapore Airlines โดยมเีจาหนาทีข่องบริษทัฯ คอยใหการ
ตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนาทัวรให
คําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

20.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรชางงี เมืองสงิคโปร ประเทศ
สิงคโปร โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ983  

** ใชเวลาบนิประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาท ีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
23.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสงิคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศ

สิงคโปร ** เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่อง ทาอากาศยานนานาชาตสิิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร - ทา

อากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร เมืองแมนเชสเตอร ประเทศองักฤษ - 
เมืองแมนเชสเตอร - วหิารแมนเชสเตอร - สนามฟุตบอล โอลด แทรฟฟอรด 
- เมืองลิเวอรพูล - สนามฟุตบอล แอนฟลด - เดอะ ทรี เกรซ - ยานอัลเบิรต 
ด็อกค         (-/-/-)      

02.05 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร เมืองแมนเชสเตอร 
ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที ่SQ052 

** ใชเวลาบนิประมาณ 13 ช่ัวโมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
08.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร เมืองแมนเชสเตอร ประเทศ

อังกฤษ 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองแมนเชสเตอร (Manchester) ต้ังอยูทางตอนเหนือของ
ประเทศอังกฤษ จัดเปนเมืองใหญและมีประชากรมากอันดับสองรองจากเมือง
ลอนดอน แมนเชสเตอรติดตอกับที่ราบเชชเชอรทางทศิใต ติอตอกับเทือกเขาเพน
ไนนทางทิศเหนือและทศิตะวันออก เมืองน้ีขยายตัวและเจริญรุงเรืองจากการผลติ
สิ่งทอในชวงการปฏิวติัอตุสาหกรรม สงผลใหแมนเชสเตอรกลายเปนเมือง
อุตสาหกรรมแหงแรกของโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั วหิารแมนเชสเตอร (Manchester 
Cathedral) สรางขึ้นมาต้ังแตป ค.ศ. 1215 โดยบารอนโรเบิรต เกรสเล็ต 
เจาของคฤหาสนแมนเชสเตอร สัง่ใหสรางขึ้นมาขางกบัที่พกัของเขา เพือ่ใชเปน
โบสถประจําเขตศาสนาของเมืองแมนเชสเตอร กอนที่จะผานวันเวลาและไดรับ
ความเสียหายอยางหนักจากระเบิดในสงครามโลกคร้ังที่ 2 จนงานไมตางๆ ที่
งดงามของตวัอาคารแหงน้ีถกูทําลายไปหมด และไดมกีารบูรณะขึ้นมาในชวงหลงั
สงครามโลก จึงเปนสถาปตยกรรมแบบยคุกลางของประเทศอังกฤษทีง่ดงาม และมี
การตกแตงดวยงานไมแกะสลักแบบเมืองเหนือของประเทศอังกฤษ แตก็นาเสียดาย
เมื่อในป ค.ศ. 1996 ไดถกูลอบวางระเบิดจากผูกอการราน ไออารเอ ทําใหตองมี



 

 

การบูรณะใหมอีกคร้ัง แตปจจุบันน้ันกก็ลับมาสวยงามด่ังเดมิและใชประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนารวมทัง้เปนสวนหน่ึงของ Church of England ที่หากมาถงึ
ประเทศอังกฤษ ตองมาเย่ียมเยือนอีกดวย 
 นําทาน เขาชม สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford Stadium) 
ของสโมสร แมนยูฯ ที่จดัวาเปนสโมสรฟตุบอลร่ํารวยที่สุดในโลก เปนสนามที่ใหญ
เปนอันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ สามารถรองรับแฟนบอลไดมากถงึ 76,212 คน 
เปนรองจากสนามเวมบลีย สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของ
ทีมชาตอัิงกฤษเพียงแหงเดียว และใหญเปนอันดับที ่11 ของยุโรปนอกจากน้ันยัง
เปน 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ�า รับรองเปนสนาม 5 ดาว ที่รวบรวมประวัติ
ความเปนมาต้ังแตเร่ิมกอต้ังสโมสร และ ยงัมสีิ่งของถวยรางวัลตางๆ จดัแสดงโชว
อยูดวย อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาและของทีร่ะลึกภายในรานเมกะสโตร ** รอบ
ของการเขาชมภายในสนามฟุตบอล และ สวนของพิพิธภัณฑ อาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกบัสถานการณเปนสําคญั กรณีไม
สามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเปนเขาชม สนามฟุตแอนฟลด (สนามใด สนามหนึ่ง) 
เปนการทดแทน ตามความเหมาะสม หรอื กรณีที่ไมสามารถเขาชมไดทัง้ 2 
สนาม ไมวากรณีใดก็ตาม เชน วันที่มีการแขงขัน วันที่มีการเตรียมความ
พรอมกอนการแขงขนั หรือ เหตุผลใด เหตผุลหนึ่งกต็าม ซึ่งนอกเหนือการ
ควบคุมของบรษัิท และ ไมสามารถทราบลวงหนาได ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ไมสามารถคนืคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจาก
เปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษทัจะ
คํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 
นําทานเดินทางสู เมืองลิเวอรพูล (Liverpool) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง) เมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรีสี่เตาทองหรือเดอะบีทเทิล (The Beatles) ที่
โดงดงัและมช่ืีอเสียงกองโลก ในทางประวติัศาสตรของมณฑลเดิมลิเวอรพูลเปน
สวนหน่ึงของแลงคาสเชอร ความรุงเรืองของเมืองลิเวอรพูล มาจากการเปนเมอืง
ทาสําคัญในคริสตศตวรรษที่ 18 การติดตอคาขายกับแคริบเบียน , ไอรแลนด และ
แผนดินใหญยุโรป และความสะดวกในการติดตอคาขายกับการคาทาสขาม
มหาสมุทรแอตแลนติค (Atlantic Slave Trade) ยิ่งทําใหเศรษฐกิจเติบโตมาก



 

 

ยิ่งขึ้น ภายในตนคริสตศตวรรษที่ 19 กวา 40% ของการคาขายในโลกตองผาน
เมืองทา อยางเมอืงลิเวอรพูลแหงน้ี ทาํใหเมืองลิเวอรพูลกลายเปนเมอืงสาํคัญที่สุด
เมืองหน่ึงของประเทศอังกฤษ ไดรับการขึน้ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั สนามฟุตบอล แอนฟลด (Anfield Stadium) 
และ สวนของพิพธิภัณฑ สนามเหยาของทมีสโมสรลิเวอรพูล ยอดทีมแหงถิ่นเมอร
ซี่ไซด เปดใชงานเมื่อป ค.ศ. 1884 โดยมีจอหน ออรเรลล เปนเจาของ และผู
บุกเบิก ซึง่สังเวียนดังกลาวอยูติดๆ กับสวนสาธารณะแสตนล่ีย พารค และนัด
ประเดิมสนามนัดแรกคือ เปนการพบกบัระหวางเอิรลสทาวน กบัเอฟเวอรตัน เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 1884 และก็เปน "ทอฟم�เมน" ถลมไป 5-0 สนามแอนฟลด เคย
ใหสโมสรรวมเมอืงอยางเอฟเวอรตันเชาเพื่อใชในการฝกซอม และทําการแขงขนั
จนกระทั่งในป ค.ศ. 1892 แตเอฟเวอรตันก็ยายออกไปใชสนามของตวัเองโดยตัง้
ช่ือกดิูสัน ปารค เน่ืองจากความขดัแยงกันในเร่ืองคาเชา สงผลให จอหน โฮลด้ิง 
เจาของสนามแอนฟลดจงึตัดสินใจสรางทีมใหมขึ้นมาเพื่อเลนที่สนามแหงน้ี ซึ่งกคื็อ



 

 

สโมสรลิเวอรพูล ชวงเวลาน้ันแอนฟลดสามารถรองรับแฟนบอลไดประมาณ 
60,000 คน และมคีวามจุ 55,000 ที่น่ัง จนกระทั่งป ค.ศ. 1990 เทเลอร รี
พอรต รายงานเหตุการณการถลมของอัฒจันทรที่สนามฮิลสโบโร ทําใหพรีเมียรลีก
จึงมคํีาสั่งใหทุกสนามเปล่ียนจากอัฒจันทรยืนเปนแบบน่ังทัง้หมดในฤดกูาล 
1993-94 ความจุจงึลดลงเหลือ 45,276 ทีน่ั่ง อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาและ
ของที่ระลกึภายในรานเมกะสโตร ** ยังไมรวมคาบัตรเขาชมภายในสนาม
ฟุตบอล และ สวนของพิพิธภณัฑ ซึง่บริเวณน้ี อาจไมสามารถเขาชมได 
เน่ืองจาก เชน วันที่มีการแขงขัน วันที่มีการเตรียมความพรอมกอนการแขงขัน 
หรือ เหตุผลใด เหตุผลหนึง่กต็าม ซึ่งนอกเหนือการควบคุมของบรษัิท และ ไม
สามารถทราบลวงหนาได คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 20 ปอนด หรือ 
คํานวน เปนเงนิไทย ทานละ ประมาณ 800 บาท ขึ้นอยูกบัประเภทของบตัร 
และ จําเปนตองตรวจสอบรอบที่วางอีกครัง้ โดยทั้งน้ี คณะทัวรจําเปนตอง
ดําเนินไปตามระบทุั้งหมด **  
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั เดอะ ทรี เกรซ (The Three Graces) อาคาร
เกาแก 3 หลัง สญัลักษณของเมอืงลิเวอรพูล ซายมือสดุ คือ ที่ทาํการของการ
ทาเรือลิเวอรพูล (Port of Liverpool Building) อาคารกลาง คือ อาคารของ
บริษัทเดินเรือคูนารด (Cunard Building) สวนขวามือสดุ คือ อาคารสาํนักงาน 
สรางดวยคอนกรีตแบบหลายช้ันอาคารแรกทีส่รางในประเทศอังกฤษ (Royal 
Liver Building)  
นําทานเดินทางสู ยานอัลเบริต ด็อกค (Albert Dock) หรือ ทาเรืออัลเบิรต ด็
อกซ (Albert Dock Port) เปนช่ือของยานตึกอิฐแดงเกาแกสวยงาม อาคาร
เหลาน้ีเปนอาคารเกาแกทีก่อสรางดวยอิฐปูนแหงแรกๆในประเทศอังกฤษ โดยเปด
ใชงานโดยเจาชายอัลเบิรต ในป ค.ศ. 1846 เพื่อใชเปนทาเรือและโกดงัขนถาย
สินคา โดยหลังจากทีป่ดทําการจากการเปนทาเรือ ก็ไดรับการปรับปรงุใหมจน
กลายเปนสถานทีท่องเที่ยวสาํคญัในเมอืงลิเวอรพูล  

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทวัร
ใหคําแนะนํา ** 

 นําคณะเขาสูที่พัก Best Western Everglades Park Hotel, 
Liverpool หรือเทียบเทา 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
 
วันทีส่าม เมืองลิเวอรพูล - หมูบานไบบลูรี่ - เมืองกลอสเตอร - อาสนวหิารกลอสเตอร 

- เมืองบริสตอล - สะพานแขวนคลิฟฟ�ตนั - โบสถเซนตแมรี่ เรดคลิฟฟ�  
(B/-/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู หมูบานไบบูลรี่ (Bibury Village) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
3 ช่ัวโมง) เปนหมูบานเล็กๆตัง้อยูในแควนกลอสเตอรเชอร เขตคอทสโวลส จดัวา
เปน หมูบานทีส่วยที่สดุ ในประเทศองักฤษ (The Most Beautiful Village 
in England) เปนหมูบานนารัก มีลักษณะบานที่เปนกระทอมเกาแก เรียกวาเปน
แบบฉบับบานของประเทศอังกฤษโดยแท สรางขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17-18 และยงัคง
รักษาสภาพใหคงอยูจากอดีตไวไดเปนอยางดี มีแมน้ําสายเลก็ๆช่ือวา แมน้ําโคน 
(Coln River) ซึง่มีน้ําใสไหลผานหมูบาน โดยบานแตละหลงัจะตกแตงหนาบาน
ดวยสวนดอกไมแบบอังกฤษตามฤดูกาล แตทีม่ีช่ือเสียงและสวยงามมากที่สุดคือ 
ดอกกหุลาบอังกฤษ อันเปนทีม่าของ “กุหลาบอังกฤษ” ** การเบงบานของดอก



 

 

กุหลาบองักฤษใหชมความสวยงาม ขึน้อยูกบัปจจัยทางสภาพภูมิอากาศเปน
สําคญั โดยโปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม กรณีคณะไม
สามารถชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึง่ใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทัง้หมด ทั้งน้ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึประโยชน
ของลกูคา เปนสําคญั ** 

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรให
คําแนะนํา ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู เมืองกลอสเตอร (Gloucester) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง 20 นาที) เปนเมืองทีม่ีฐานะเปนนครและเมืองหลวงของมณฑลกลอสเตอร
เชอร (Gloucestershire) ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตของประเทศ
อังกฤษ ต้ังอยูทางติดกับชายแดนของประเทศเวลส และต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําเซเวิรน 
เมืองกลอสเตอรกอต้ังเมือ่ป ค.ศ. 48 โดยจักรวรรดิโรมัน ในช่ือ “Glevum” และ
ไดรับพระบรมราชานุญาต ใหเปนเมืองคร้ังแรกในป ค.ศ. 1155 โดยสมเด็จพระเจา



 

 

เฮนรีที่ 2 ทางดานเศรษฐกิจกลอสเตอรเปนเมอืงอุตสาหกรรมการบริการ และมี
ความสําคญัทางดานการเงินและทางดานธรุกิจโดยเปนทีต้ั่งของธนาคารเชลทแนม 
รวมไปถึงเปนเมืองทีม่ีบทบาทสาํคญัที่เกี่ยวของกบัอุตสาหกรรมการบินอกีดวย 
นําทาน เขาชม อาสนวหิารกลอสเตอร (Gloucester Cathedral) เพื่อตาม
รอยนวนิยายช่ือดังระดับโลก แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ภายในวิหาร
แหงน้ีถกูเลือกใหเปนฉากสําคัญในภาพยนตร ภาค 1 , 2 และ 6 โดยจุดที่ใชถาย
ทําคอืบริเวณทางเดินภายในรอบของวหิาร ในภาค 1 มฉีากระเบียงทางเดินไป
หอคอยของศาสตราจารยกริฟฟนดอร โดยสดุทางมีประตูที่ทมีงานเอารูป
สุภาพสตรีอวนมาจดัฉากไว, ฉากที่แฮรร่ีฯกับรอนฯรูวาเฮอรไมโอน่ีฯกาํลังตกอยูใน
อันตราย, ฉากโทรลลกาํลังไปหองอาบน้ําหญิง, ฉากแฮรร่ีฯกับรอนฯหลบมมุอยู
บริเวณหองน้ําโบราณ (The Lavatorium) และในภาค 6 มฉีากทีศ่าสตราจารย
มักกอนนากัล แจงพวกนักเรียนในโรงเรียนฮอกวอตสใหเดินไปหาหองเรียนของ
ตนเอง และ ฉากที่แฮรร่ีฯแอบไดยินวาศาสตราจารยสเนปฯทาํปฏิญาณไมคืนคํา 
ขณะหลบมมุอยูบริเวณหองน้ําโบราณ (The Lavatorium) ** อาสนวหิารกลอส
เตอร อาจไมสามารถเขาชมได เชน วันที่มีการเตรียมจัดพิธีกรรมตางๆทาง
ศาสนา วันที่มีพิธีกรรมตางๆทางศาสนา หรือ เหตุผลใด เหตุผลหนึ่งก็ตาม ซึ่ง
นอกเหนือการควบคุมของบริษทั และ ไมสามารถทราบลวงหนาได ไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวน
หนึ่งใหกับทานไดทกุกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอย
แลวทัง้หมด ทั้งน้ีทางบรษัิทจะคํานึงถงึประโยชนของลูกคา เปนสําคญั ** 
นําทานเดินทางสู เมืองบรสิตอล (Bristol) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาท)ี 
ต้ังอยูทางภาคตะวนัตกเฉียงใตของประเทศอังกฤษเปนเมอืงทีป่ระชากรมากที่สดุ
เปนอันดับ 6 ของประเทศอังกฤษและอันดับ 8 ของสหราชอาณาจกัร โดยเมอืงบริ
สตอล เปนหน่ึงในเมืองหลกัของประเทศอังกฤษตะวันตกเฉียงใต เปนเมอืงที่มีสีสัน
ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมและศิลปะ มศิีลปนช่ือดังหลายตอหลายคน มกีารจดั
งานเทศกาลตางๆ เต็มไปดวยสีสันและความร่ืนเริงดวยภาพยนตร ดนตรี การเตน 
เทศกาลบอลลูนลอยฟ�า และสวนสตัวป�าที่แสดงใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทาง
วัฒนธรรมที่รุงเรือง 



 

 

นําทาน ผานชม สะพานแขวนคลฟิฟ�ตัน (The Clifton Suspension 
Bridge) สรางดวยหินออนซ่ึงเปนสัญลักษณของเมืองบริสตอล ซ่ึงสะพานแขวน
แหงน้ีนอกจากจะใชขามแมน้ําเอวอนแลวยงัเปนสถานทีท่ํากิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของเมืองบริสตอล  
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั โบสถเซนตแมรี่ เรดคลฟิฟ� (St. Mary 
Redcliffe Church) โบสถสไตลบาร็อคที่สวยที่สดุแหงหน่ึงในเมืองบริสตอล ใช
เวลาสรางนานรวม 300 ป ต้ังแตชวงศตวรรษที่ 12 ไดรับการบูรณะในศตวรรษที ่
15 มียอดหอคอยแหลมสูงถงึ 90 เมตร เมือ่ควีนอลิซาเบธไปเยี่ยม เมืองบริสตอล 
ในป ค.ศ. 1574 ควีนอลิซาเบธ ที่ 1 กลาววา "ที่น่ี เปนโบสถที่สวยที่สดุในประเทศ
อังกฤษ"  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Best Western The Gables Hotel, Bristol หรือ
เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่ี ่ เมืองบรสิตอล - เมืองบาธ - มหาวหิารบาธ - โรงอาบน้ําโรมันโบราณ - 
เมืองซาลิสบวัรี ่- อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ - เมืองลอนดอน    
(B/-/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองบาธ (Bath) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาท)ี เปน
เมืองทีม่ีฐานะนครในมณฑลซอมเมอรเซ็ทในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตของ
ประเทศอังกฤษ เมืองบาธไดรับพระราชทานฐานะเปน “นคร” โดยสมเด็จพระราชินี
นาถเอลิซาเบธที่ 1 ในป ค.ศ. 1590 และไดเปนเทศบาลมณฑล ในป ค.ศ. 1889 
ตัวเมืองบาธต้ังอยูเนินหลายลูกในหุบเขาของแมน้ําเอวอนในบริเวณที่มน้ํีาพุรอน
ธรรมชาติที่เปนที่ต้ังถิ่นฐานของโรมัน ผูสรางโรงอาบน้ําโรมันโบราณ (Roman 
Baths) และวดัโดยต้ังช่ือเมืองวา “Aquae Sulis” เมอืงบาธเปนสถานที่ที่สมเด็จ
พระเจาเอ็ดการดผูรักสงบทําพธิีราชาภิเษกเปนพระมหากษตัริยอังกฤษทีม่หาวหิาร
บาธ ในป ค.ศ. 973 ตอมาในสมัยจอรเจีย เมอืงบาธกลายเปนเมืองน้ําแรที่ไดรับ
ความนิยมกันมาก ซึง่ทําใหเมอืงบาธขยายตัวมากขึ้นและมีสถาปตยกรรมจอรเจียที่
เดนๆ จากสมัยน้ันที่สรางจากหินบาธที่เปนหินสีเหลืองนวลสวยงามเปนเอกลักษณ 
ไดรบัการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรอื 
ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1987 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณ
ดานหนาของ โรงอาบน้ําโรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเปนโรงอาบน้ํา
โรมันขนาดใหญในสมัยโบราณที่ไดรับการอนุรักษและดูแลเปนอยางดี ซึ่งโรง
อาบน้ําของที่น่ีอยูต่ํากวาระดับพืน้ถนนในปจจุบัน ภายในแบงออกเปนโซนหลักๆ 4 
โซนดวยกัน ตัง้แตโซน Sacred Spring, Roman Temple, Roman Bath 
House และ Museum ซึ่งแหลงน้ําแรแหงน้ีถูกคนพบต้ังแตสมัยชาวโรมันบุกเขา
มายดึเกาะอังกฤษ เปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยทางธรรมชาติของทางตะวันตกอีก
ดวย ** ยังไมรวมคาบัตรเขาชมสําหรบัเดก็ ทานละ ประมาณ 14 ปอนด หรือ 
คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 560 บาท / ผูใหญ ทานละ ประมาณ 
15 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 600 บาท ขึน้อยูกับ
ประเภทของบตัร และ จําเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากดัจํานวนผู
เขาชมในแตละวันได ** 



 

 

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนา
ทัวรใหคําแนะนํา ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง 20 นาที) ประเทศอังกฤษ เปนทีต้ั่งของอนุสาวรียอันลกึลับ เสาหินสโตน
เฮนจ  
นําทาน เขาชม ในรัว้อาณาเขตที่ตัง้ของ อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ 
(Stonehenge) ไดรับการคดัเลือกจากองคกร New 7 Wonders ใหเปน 1 
ใน 7 สิง่มหัศจรรยของโลกยุคกอนประวตัิศาสตร มีอายกุวา 5,000 ป เปน
กลุมแทงหินขนาดใหญต้ังอยูกลางทุงราบกวางใหญ ในบริเวณตอนใตของเกาะ
อังกฤษ ซึ่งไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน ตัวอนุสรณสถาน
ประกอบดวยแทงหินขนาดยกัษ 112 กอน ต้ังเรียงกันเปนวงกลมซอนกัน 3 วง 
แทงหินบางอันต้ังขึ้น บางอันวางนอนลง และบางอันกถ็กูวางซอนอยูขางบน นัก



 

 

โบราณคดีเช่ือวากลุมกองหินน้ีถกูสรางขึ้นจากที่ไหนสักแหงเมื่อประมาณ 3000 - 
2000 ปกอนคริสตกาล กลาวคือ การหาอายจุากคารบอนกมัมันตรังสีเมือ่ พ.ศ. 
2551 เผยใหเห็นวาหินกอนแรกถกูวางต้ังเมือ่ประมาณ 2400 - 2200 ปกอน
คริสตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอ่ืนๆ ระบุวากลุมหนิที่ถกูวางต้ังมาต้ังแตกอนหนาน้ันถงึ 
3000 ปกอนคริสตกาลนักวิทยาศาสตรและนักประวติัศาสตรตางสงสัยวา คนใน
สมัยกอนสามารถยกแทงหินที่มีน้ําหนักกวา 30 ตัน ขึ้นไปวางเรียงกันไดอยางไร 
ทั้งๆที่ปราศจากเคร่ืองทุนแรงอยางที่เราใชอยูในปจจุบัน และบริเวณที่ราบดังกลาว
ไมมกีอนหินขนาดมหมึาน้ี ดังน้ันจึงสันนิษฐานวาผูสรางตองทาํการชักลากแทงหิน
ยักษทัง้หมดมาจากทีอ่ื่น ซึ่งคาดวานาจะมาจาก "ทุงมารลโบโร" ที่อยูไกลออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ไดรบัการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1986 
นําทานเดินทางสู เมืองลอนดอน (London) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 
30 นาท)ี เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่เปนศูนยกลางสาํคญัทางธุรกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม และประวติัศาสตรของโลก เปนผูนําดานการเงิน การเมือง 
การสื่อสาร การบันเทงิ แฟช่ัน ศิลปะ และเปนที่ยอมรับวามีอิทธิพลไปทัว่โลก และ
ยังเปนเมอืงทองเที่ยวที่ใหญและสําคัญของยโุรปอีกดวย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Ibis London Wembley Hotel, London หรือ
เทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีห่า เมืองลอนดอน - อสิระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย 
แบบเต็มวนั                                (B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวนั (ไม
มีบริการรถโคช)  
หัวหนาทัวรแนะนําวธิีการเดินทางเบื้องตน ทั้งน้ีทานควรเตรียมความพรอม 
วางแผนการเดนิทางลวงหนากอนถงึวันเดินทาง เพ่ือประโยชนสูงสุดของทาน 
แนะนําสถานทีท่องเที่ยว 
- ทดลองใชระบบขนสงสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใตดิน 
หรือทูป (Tube) เที่ยวชมเมอืง และวิถชีีวติของชาวลอนดอนเนอร (Londoner) 
** คาบัตรโดยสาร เริ่มตน ประมาณ 10 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย 
ประมาณ 400 บาท (ชนิด One Day Pass) ขึ้นอยูกับประเภทของบตัร ** 
- ทดลองน่ังรถเมล 2 ช้ัน หรือลอนดอนแทก็ซี่ เพือ่เที่ยวชมเมืองและวถิีชีวิต
ของชาวลอนดอนเนอร (Londoner) ** คาบตัรโดยสาร เริ่มตน ประมาณ 14 
ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ประมาณ 560 บาท ขึน้อยูกับประเภทของ
แพค็เกจ ** 
- พระราชวังวนิดเซอร (Windsor Palace) พระราชวงัซึง่ไดช่ือวาเปนบานของ
ครอบครัวกษตัริยและพระราชินีแหงอังกฤษมานานกวา 1,000 ป โดยพระราชวัง
เกาแกขนาด 5 ไรแหงน้ี ปจจุบันยงัถูกใชเปนทีพ่ํานักของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ
ที่ 2 ซึ่งมกัจะใชเวลาสวนใหญในชวงวันหยดุสดุสัปดาหอยูเสมอ ทัง้น้ีผูมาเยือน
ควรเผื่อเวลาในการเขาชมอยางนอยประมาณ 2-3 ช่ัวโมง เพราะที่น่ีลวนเต็มไป
ดวยส่ิงที่นาตื่นตาตื่นใจ ทัง้ State Apartments ทีถู่กตกแตงอยางสวยงามดวย
ผลงานศิลปะอันทรงคุณคา ซึง่เปนของสะสมของเหลาราชวงศ รวมถึงความงดงาม
ของสถาปตยกรรมแบบกอธคิในโบสถ St. George ซึง่เปนทีฝ่งพระศพของ
กษตัริยแหงประเทศอังกฤษหลายพระองค และประหลาดใจไปกับ Queen 
Mary’s Dolls House บานตุกตาแสนสวยและมีช่ือเสียงที่สดุโลกที่สรางขึ้นในป 
ค.ศ. 1920 โดยชางฝมือช้ันนําในสมัยน้ัน เปนตน ** คาบตัรเขาชมสําหรับเดก็ 
ทานละ ประมาณ 13 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 520 
บาท / ผูใหญ ทานละ ประมาณ 22 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงนิไทย ทานละ 



 

 

ประมาณ 880 บาท ขึ้นอยูกบัประเภทของบัตร และ จําเปนตองจองกอน
ลวงหนา เพราะอาจจํากดัจํานวนผูเขาชมในแตละวันได ** 
- ขึ้นชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย 
(London Eye) หรือที่รูจกัในช่ือของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel) 
เปนชิงชาสวรรคที่สูงที่สดุในทวีปยุโรป มคีวามสูง 135 เมตร ** คาบตัรเขาชม 
ทานละ ประมาณ 30 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 
1,200 บาท ขึน้อยูกับประเภทของบัตร และ จําเปนตองจองกอนลวงหนา 
เพราะอาจจํากดัจํานวนผูเขาชมในแตละวันได ** 
- โรงถายภาพยนตร แฮรรี ่พอตเตอร (Warner Bros Studio Tour 
London : The Making of Harry Potter) สถานทีท่องเที่ยวซึง่สาวกเหลา
พอมดแมมดนอยไมควรพลาด ดวย Warner Bros ยังคงเกบ็รักษาหลายๆ ฉากที่
โดดเดนจากภาพยนตร รวมถงึของประกอบฉาก กระทั่งเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย 
เพื่อใหแฟนๆ แฮรร่ี พอตเตอรไดเขามาสัมผัสกับความมหัศจรรย และเก็บภาพ
ความประทับใจลงในบันทกึความทรงจําไปตลอดกาล ** คาบตัรเขาชม ทานละ 
ประมาณ 85 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 3,400 บาท 
ขึ้นอยูกับประเภทของบตัร และ จําเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากดั
จํานวนผูเขาชมในแตละวันได ** 
- พระราชวังเคนซิงตัน (Kensington Palace) แรกเร่ิมที่เดียววังเคนซงิตัน
เปนเพียงวิลลาขนาดเล็กทีถู่กเรียกวา “Nottingham House” สรางสําหรับเปน
บานของดยคุแหงนอตติงแฮม เคยเปนทีป่ระทบัของพระเจาวิลเลียมที่ 3 และพระ
นางเมรีที่ 2 (ค.ศ. 1689-1702) มากอน จนกระทั้งคริสตศตวรรษที่ 17 
พระราชวังเคนซิงตันไดถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเปนทีป่ระทับของราชวงศ
อังกฤษ โดยมีสมาชิกคนสําคัญของราชวงศอังกฤษหลายพระองคเคยประทับ ณ 
พระราชวังแหงน้ี อาทิ สมเด็จพระราชินีวกิตอเรียไดเติบโตและใชเวลาในชวงวยั
เด็กที่น่ี กอนที่จะยายไปประทับทีพ่ระราชวงับัคกิงแฮมในป ค.ศ. 1837 เจาหญงิ
มารกาเร็ตและเจาหญิงไดอานาก็เคยประทับทีพ่ระราชวังแหงน้ีเชนกัน ปจจุบัน
พระราชวังเคนซงิตันเปนที่ประทับอยางเปนทางการของดยคุและดชัเชสแหงเคม
บริดจ ซึ่งกคื็อเจาชายวิลเล่ียมและเจาหญงิเคทน้ันเอง ทั้งยงัเปนบานของพระโอรส 
พระธดิาองคนอยของทัง้คูอกีดวย ** คาบตัรเขาชม ทานละ ประมาณ 16 



 

 

ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 640 บาท ขึน้อยูกับ
ประเภทของบตัร และ จําเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากดัจํานวนผู
เขาชมในแตละวันได ** 
- หอคอยแหงเมืองลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวงั คุก 
สถานที่เก็บสมบัติ สถานที่สํารวจทางประวติัศาสตร ทั้งหมดรวมอยูในสถานที่
เดียวกันซึง่กคื็อหอคอยแหงเมืองลอนดอนน่ีเอง ภายในมอีาคารสําคัญๆ มากมาย
ที่ลวนแตมีประวติัศาสตรทีค่อนขางโหดเหี้ยม จึงไมแปลกเทาไรที่สถานที่แหงน้ีจะ
ไดรับการกลาวขานวา “ผีด”ุ ที่สดุแหงหน่ึงโดยเฉพาะ White Tower หรือหอคอย
สีขาว ที่สรางขึ้นในป 1078 ในรัชสมัยของวิลเล่ียมผูพิชิต นอกจากน้ีไมควรพลาด
ที่จะเขาชมพิพิธภัณฑที่เก็บรักษาของมคีาของราชวงศเอาไว ไมวาจะเปนมงกุฎ
เพชร ชุดอศัวินสมัยโบราณ ** คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 22 ปอนด หรือ 
คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 880 บาท ขึ้นอยูกบัประเภทของบตัร 
และ จําเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวนั
ได ** 
- ชอปปم�งหางสรรพสนิคาช้ันนําที่ ถนนออกซฟอรด (Oxford Street) ที่มี
หางสรรพสินคาใหญมากมายอยาง Mark & Spencer, Primark, 
Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ยานไนซบริดจ (Knights Bridge) ซึง่
เปนทีต่ั้งของ หางสรรพสินคาช่ือดังอยาง หางฮารวีย นิโคล (Harvey 
Nicole) และ หางแฮรรอดส (Harrods) ที่ทานสามารถเลือกซือ้สินคาแฟช่ัน
ช้ันนําจากทัว่ทกุมุมโลก รวมทั้งกระเป�าแฮรรอดสที่นิยมกนัทัว่โลก 

 ** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทวัร
ใหคําแนะนํา ** 

 นําคณะเขาสูที่พัก Ibis London Wembley Hotel, London หรือ
เทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีห่ก เมืองลอนดอน - จัตรุัสทราฟลการ - จตัุรสัรัฐสภา - พระราชวังเวสทมินส
เตอร - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย - ยานนีลส ยารด - 
พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศลิป�
แบงคไซด - โรงเรียนแหงเมืองลอนดอน - มหาวหิารเซนตพอล - ทาอากาศ
ยานนานาชาตลิอนดอนฮีทโธรว เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ทาอากาศ
ยานนานาชาตสิิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสงิคโปร              
(B/-/-)  
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นําทานเดินทางสู จตัุรัสทราฟลการ (Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองที่
รายลอมไปดวยอาคารราชการสาํคญัของเมืองลอนดอน นําทาน ถายรูปเปนที่
ระลกึ กับ จัตรุัสรัฐสภา (Parliament Square) และ พระราชวงัเวสทมินส
เตอร (Westminster Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร (Houses of 
Parliament) เปนสถานที่ที่สภาสองสภาของรัฐสภาแหงสหราชอาณาจกัร (สภา



 

 

ขุนนาง และสภาสามัญชน) ใชประชุม พระราชวงัตัง้อยูบนฝم�งเหนือของแมน้ําเทมส
ในนครเวสตมินสเตอรของเมืองลอนดอนบะระหไมไกลจากพระราชวงัไวทฮอลล 
พระราชวังเวสตมินสเตอร สรางในป ค.ศ. 1016 มีหองทัง้หมดดวยกันประมาณ 
1,100 หอง, 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมทัง้หมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตวั
สิ่งกอสรางสวนใหญสรางในคริสตศตวรรษที ่19 แตก็ยังมีสวนกอสรางเดมิ
เหลืออยูบางเล็กนอยรวมทั้งทองพระโรงที่ในปจจุบันใชในงานสําคัญๆ เชน การต้ัง
ศพของบุคคลสําคัญกอนที่จะนําไปฝง และหออัญมณี (Jewel Tower) การ
บริหารพระราชวงัแตเดมิเปนหนาทีข่องผูแทนพระองค Lord Great 
Chamberlain แตในป ค.ศ. 1965 เปลี่ยนมอืไปเปนของรัฐสภานอกจากหองพธิี
บางหองที่ยงัคงอยูภายใตการบริหารของผูแทนพระองค หลงัจากเกิดเพลงิใหมใน
ป ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาปจจุบันก็ไดรับการสรางใหมโดยใชเวลาสราง 30 ป โดย
มีเซอร ชารลส บารรีย (Charles Barry) และผูชวยออกัสตัส พวิจินเปนสถาปนิก 
การออกแบบรวมทองพระโรงเวสตมินสเตอรและชาเปลเซนตสตีเฟน (St 
Stephen's Chapel) ไดรบัการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1987 และยังเปนทีต้ั่งของหอนาฬิกาที่
รูจักกันดีในนาม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเปน
สัญลักษณของประเทศอังกฤษ ทีม่คีวามสงู 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงช่ัวโมง 
เปนนาฬิกาทีม่ีหนาปดใหญที่สุดในโลก และ 
ฝم�งตรงขามเปนที่ต้ังของ ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย (London Eye) หรือที่รูจกั
ในช่ือของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel) เปนชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดใน
ทวีปยุโรป มคีวามสงู 135 เมตร และกลายมาเปนสถานทีท่องเที่ยวที่ไดรับความ
นิยมอยางมาก มีผูมาเยือนมากกวา 3 ลานคนตอป โดยมีแมน้ําเทมสกั้นอยู 
นําทานเดินทางสู ยานนีลส ยารด (Neal’s Yard) คือยานที่นาสนใจ ถือไดวา
เปน อัญมณีทีซุ่กซอนอยูใจกลางเมืองลอนดอน (A gem hidden in the 
heart of London) พื้นที่ที่รายลอมดวยอาคารหลากสีสันแหงน้ี สรางขึ้นเพื่อ
เปนสถานทีอั่นนาจดจําของเมอืงลอนดอน โดยต้ังช่ือเพื่อเปนเกียรติใหกับ 
Thomas Neale สถาปนิกผูพัฒนาพื้นน้ีน้ีเมือ่ศตวรรษที ่17 ภายใตพื้นที่รูปทรง
สามเหล่ียมแหงน้ี เต็มไปดวยรานคา รานอาหาร และคาเฟ�เพื่อสขุภาพมากมาย 
อาทิ ราน Neal’s Yard Salad Bar ซึง่เปนที่นิยมสําหรับทานทีรั่กสขุภาพ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั พระราชวังบคักิ้งแฮม (Buckingham 
Palace) เดิมช่ือ คฤหาสนบักกิง้แฮม (Buckingham House) เปนพระราชวงัที่
เปนทีป่ระทับเปนทางการของราชวงศอังกฤษ เปนสถานที ่ที่ใชสําหรับการเลี้ยง
รับรองของรัฐและยังเปนส่ิงดึงดูดนักทองเที่ยวสําคัญทีห่น่ึงของเมืองลอนดอน เปน
ที่รวมพลงัใจทัง้ในการฉลองและในยามคบัขันของชาวอังกฤษ สิง่กอสรางเดมิเปน
คฤหาสนที่สรางสาํหรับจอหน เชฟฟลด ยคุแหงบักกิง้แฮมในป ค.ศ. 1703 ตอมา
ในป ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจาจอรจที่ 3 ทรงซื้อเพื่อใชเปนพระราชฐานสวน
พระองค ทีรู่จักกันในช่ือ “วังพระราชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 ป
ตอมาเปนเวลาทีม่กีารขยายตอเติมพระราชวงัโดยสถาปนิกจอหน แนช (John 
Nash) และ เอ็ดเวริด บลอร (Edward Blore) เปนสามปกรอบลานกลาง 
พระราชวังบักกิง้แฮมกลายมาเปนพระราชฐานที่ประทับอยางเปนทางการของ
ราชวงศอังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวกิตอเรียขึ้นครองราชยเมือ่ป ค.ศ. 1837 
การตอเติมคร้ังใหญคร้ังสุดทาย ไดเร่ิมดาํเนินขึ้นชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 
และ ตนคริสตศตวรรษที ่20 ซึ่งรวมทัง้ดานหนาที่เห็นอยูในปจจุบัน  



 

 

นําทานเดินทางสู สะพานมิลเลนเนียม (Millennium Bridge) หรือเปนรูจกัใน
สะพานทางเทามิลเลนเนียมแหงเมืองลอนดอน คือ สะพานแขวนโครงสรางเหลก็
สําหรับคนเดินที่สรางขามแมน้ําเทมส เช่ือมตอเขตแบงคไซด (Bankside) กบัเขต
ตัวเมืองลอนดอน ต้ังอยูระหวางสะพานเซาทวารค (Southwark Bridge) และ
สะพานรถไฟแบล็คเฟรียร (Blackfriars) สะพานมิลเลนเนียม ถูกสรางขึ้นใน ค.ศ. 
1998 และเปดใชงานเมือ่วันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2000 บริเวณตอนใตของ
สะพาน ผานชม โรงละครโกลบ (Globe Theater) และ หอศลิป�แบงคไซด 
(Bankside) ตอนเหนือของสะพาน ผานชม โรงเรียนแหงเมืองลอนดอน 
(School of London) และ ผานชม ดานลางของสะพาน คอื มหาวหิารเซนต
พอล (St. Paul's Cathedral) เปนอาสนวหิารของคริสตจกัรแหงประเทศ
อังกฤษ และเปนโบสถประจาํตําแหนงบิชอปแหงเมืองลอนดอน สรางขึ้นเพื่ออุทศิ
แกนักบุญเปาโลอัครทตู ต้ังอยูในเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาสนวิหารที่เห็น
ในปจจุบันสรางเมือ่คริสตศตวรรษที ่17 และเช่ือกันวาเปนอาสนวิหารที่ 5 ต้ังแต
สรางอาสนวหิารกันมา ณ ทีต้ั่งน้ี แตอาจจะสูงกวาน้ันถานับการบูรณะเขาไปดวย 
แนวเช่ือมของสะพานมิลเลนเนียมสามารถเหน็ทิวทศันดานหนาของมหาวิหารเซนต
พอลจากมมุไกลไดอยางชัดเจนสวยงาม 

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทวัร
ใหคําแนะนํา ** 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮีทโธรว เมืองลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ เพือ่ใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาใน
การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษ ีหรือ รานอาหาร        

20.35 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรชางงี เมืองสงิคโปร ประเทศ
สิงคโปร โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ319 

** ใชเวลาบนิประมาณ 13 ช่ัวโมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่เจ็ด ทาอากาศยานนานาชาตสิิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร - ทา

อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-) 
17.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสงิคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศ
สิงคโปร 
18.35 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที ่SQ978 
** ใชเวลาบนิประมาณ 2 ช่ัวโมง 25 นาท ีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
20.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สวัสดิภาพและความประทับใจ 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี
เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ราคา 
ไมรวม 
ตั๋ว 

04 - 10 กุมภาพันธ 
2563 
(08 ก.พ. วันมาฆบูชา / 
10 ก.พ. วันหยุดชดเชย) 

04FEB SQ983 BKK-
SIN 20.00-23.30 
05FEB SQ052 SIN-
MAN 02.05-08.30 
09FEB SQ319 LHR-
SIN 20.35-17.30+1 
10FEB SQ978 SIN-
BKK 18.35-20.00 

46,999 46,999 46,999 8,999 33,999 

17 - 23 มีนาคม 2563 17MAR SQ983 BKK-
SIN 20.00-23.30 45,999 45,999 45,999 8,999 32,999 



 

 

18MAR SQ052 SIN-
MAN 02.05-08.30 
22MAR SQ319 LHR-
SIN 20.35-17.30+1 
23MAR SQ978 SIN-
BKK 18.35-20.00 

10 - 16 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วัน
สงกรานต) 

10APR SQ983 BKK-
SIN 20.10-23.30 
11APR SQ052 SIN-
MAN 02.25-09.10 
15APR SQ319 LHR-SIN 
20.50-16.55+1 
16APR SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

56,999 56,999 56,999 11,999 43,999 

11 - 17 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วัน
สงกรานต) 

11APR SQ983 BKK-
SIN 20.10-23.30 
12APR SQ052 SIN-
MAN 02.25-09.10 
16APR SQ319 LHR-
SIN 20.50-16.55+1 
17APR SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

55,999 55,999 55,999 11,999 42,999 

01 - 07 พฤษภาคม 
2563 
(01 พ.ค. วันแรงงาน / 
04 พ.ค. วันฉัตรมงคล / 
06 พ.ค. วันวิสาขบูชา) 

01MAY SQ983 BKK-
SIN 20.10-23.30 
02MAY SQ052 SIN-
MAN 02.25-09.10 
06MAY SQ319 LHR-
SIN 20.50-16.55+1 
07MAY SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

52,999 52,999 52,999 11,999 39,999 



 

 

 

05 - 11 พฤษภาคม 
2563 
(06 พ.ค. วันวิสาขบูชา) 

05MAY SQ983 BKK-
SIN 20.10-23.30 
06MAY SQ052 SIN-
MAN 02.25-09.10 
10MAY SQ319 LHR-
SIN 20.50-16.55+1 
11MAY SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

49,999 49,999 49,999 8,999 36,999 

30 พ.ค. - 05 มิ.ย. 
2563 
(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระ
ราขินี)  

30MAY SQ983 BKK-
SIN 20.10-23.30 
31MAY SQ052 SIN-
MAN 02.25-09.10 
04JUN SQ319 LHR-
SIN 20.50-16.55+1 
05JUN SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

49,999 49,999 49,999 8,999 36,999 

09 - 15 มิถุนายน 2563

09JUN SQ983 BKK-
SIN 20.10-23.30 
10JUN SQ052 SIN-
MAN 02.25-09.10 
14JUN SQ319 LHR-SIN 
20.50-16.55+1 
15JUN SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

47,999 47,999 47,999 8,999 34,999 

23 - 29 มิถุนายน 
2563 

23JUN SQ983 BKK-
SIN 20.10-23.30 
24JUN SQ052 SIN-
MAN 02.25-09.10 
28JUN SQ319 LHR-
SIN 20.50-16.55+1 
29JUN SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

47,999 47,999 47,999 8,999 34,999 

 
** อัตราน้ี ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น (หากม)ี ** 
 
** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศอังกฤษ ทานละ ประมาณ 6,000 
บาท 



 

 

สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลาพิจารณาอยางนอย 
20-25 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง) 
ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม (ดงึเลม
ออกมาใชระหวางกระบวนการพิจารณา) หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของทาน และ สง
หนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวัน
เดินทางไมเพียงพอสําหรับย่ืนวีซาคร้ังใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี และ หาก
ทานใหทางบริษัทดําเนินการขอวีซาให รวมไปถึง กรณีทีท่านขอเอกสารจากทางบริษัทไปเพื่อดําเนินการขอวีซา
ดวยตนเอง และทานไดรับวีซาเรียบรอย ทานจะไมสามารถยกเลิกทัวรไดทุกกรณี ไมวาระยะเวลาคงเหลือ จะ
มากกวา 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม ** 
 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท ** 
 
** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัว เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่
ทุกคร้ังกอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
** อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตาม
จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับ
ราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) ** 
 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวาเหตุผลใด
เหตุผลหน่ึง และ ไมวาม้ือใดมื้อหน่ึง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหารสวนตัวของทานมา
เพิ่มเติมขณะมื้ออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัดเร่ืองของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหาร
จะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด และ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เทาน้ัน กรณีที่ทานมีความประสงคที่
จะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมในสวนน้ีดวยตนเอง **  
 
** รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปดทําการในวันอาทิตย หากมีโปรแกรมที่สถานที่
ดังกลาวตรงกับวันอาทิตย ทางบริษัทอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม และหากไม
สามารถปรับเปลี่ยนได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใด
เปนการทดแทนไดทุกกรณี เน่ืองจากเงื่อนไขของบัตรโดยสาร และ ชวงวันเดินทางที่จะตองเปนไปตาม
กําหนดการเทาน้ัน ** 
 



 

 

** การเดินทางทองเที่ยวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเปนจะตองเดินเทาเพื่อเขาถึงสถานทีบ่างจุด และ อาจเปน
ระยะทางที่คอนขางไกลจากจุดที่รถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียมรางกาย และ อุปกรณ เชน รองเทาที่
สามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอมสําหรับการเดินทาง เพื่อประโยชนสูงสุดของผูเดินทางเอง รวมถึงผู
เดินทางสูงอายุ และ ผูโดยสารที่ใชรถเข็น ทานจําเปนจะตองมีผูรวมเดินทางดวย เพื่อคอยดูแลเปนพิเศษเอง 
และสถานที่บางจุด ทานอาจไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใดเปนการทดแทนไดทุกกรณี ** 
 
** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ ** 
 
อตัราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยดั (Economy Class) ไม
สามารถเลื่อน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงทีม่ ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Singapore 
Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ 2 ช้ิน โดยมีน้ําหนัก
รวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละช้ิน ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ช้ิน 7 ก.ก. 1 ช้ิน 
รวม 30 ก.ก.) 
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยงัไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พกัหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมหีองพกั 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทาํใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปล่ียน
โรงแรมที่พกัไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชดัเจน เชน 
ถายรูปเปนที่ระลึก หรือ ผานชม ทัง้น้ีขึ้นอยูกบัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีก
คร้ัง  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนไดตามความ
เหมาะสม โดยคาํนึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกันเพิม่เพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถงึคาอาหาร เคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหวัหนาทวัรกอนการใชบริการทกุคร้ัง) 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 65 ปอนด (GBP) หรอื คํานวณ 
เปนเงินไทยประมาณ 2,600 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เดก็
อายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบรกิารย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศอังกฤษ ทานละ ประมาณ 
6,000 บาท ขึ้นอยูกบัอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ 
(ชําระพรอมมัดเงนิจํา) 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบรกิาร 
1. นักทองเที่ยว กรณุาทาํการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 60 วัน พรอมชําระเงนิ

มัดจํา ทานละ 20,000 บาท และ คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวซีาทองเที่ยว
ประเทศอังกฤษ ทานละ 6,000 บาท รวมเปน ทานละ 26,000 บาท (กรณีมีวีซา
เรียบรอยแลว ชําระเฉพาะเงินมัดจํา 20,000 บาท) ตัวอยางเชน ทานทาํจองวันที่ 1 
กรุณาระเงินมดัจาํ สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลกิ
อัตโนมติัทันท ีหากยงัไมไดรับยอดเงินมดัจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทานมคีวาม
ประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดมิ ทานจาํเปนตองเช็คทีว่างและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง 
กรณีทีค่ณะเต็ม มคิีวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคาราย



 

 

ถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ํารายการจองเขามาตามลาํดบั เน่ืองจากทกุ
พีเรียดทางบริษัทมทีี่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากดั 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถงึ กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี
ใดๆกต็าม รวมทัง้ กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัตวิีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทาํให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กาํหนดไมวากรณีใดๆกต็าม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถอืวานักทองเที่ยวสละสิทธกิารเดินทางในทัวรน้ันๆทนัท ี

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทั เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึ ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวนัหยุดนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอื
วาเปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การ

เดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาทีบ่ริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพือ่ลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลกิการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆทัง้สิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง เพือ่ลง
นามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงนิ หลกัฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทัง้หมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมดุบัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป กอนการเดนิทาง คืนคาใชจายทัง้หมด ** กรณีวนัเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขตัฤกษ ไมวาวนัใดวันหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วนั ** 



 

 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ 
** กรณีที่มีคาใชจายตามจรงิมากกวากําหนด ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเทีย่ว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจาํนวนที่กาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิ เล่ือน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสาํหรับประเทศที่ไมมวีีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศทีม่วีีซา แตหากทางนักทองเทีย่วหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยืน่วีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรที่ลกูคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทตู 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด โดยคํานึงถงึประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตร
โดยสารบางสวน สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตาม
กระบวนการของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึศกุร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวนัเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 



 

 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั โรงแรมทีพั่ก ทีท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทาํใหหองพกัแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพกัคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพกัแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพกัแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกนั และ
บางโรงแรมอาจจะไมมหีองพกัแบบ 3 ทาน ซึง่ถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาํเปนตองแยกหองพกั เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพิม่ตามจริงที่เกิดขึน้จากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภูมต่ํิา  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากกวากาํหนด 

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายทีพ่ักเปนเมืองใกลเคียง
เปนการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองที่มขีนาดกะทัดรัต และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การย่ืนคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกน

ลายน้ิวมือทุกทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย 

(ไมรวมเสาร-อาทติย ในบางกรณี) ทัง้น้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมคัรในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทานั้น หาก
ทานไมสะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมคีวามจาํเปนตองใชหนังสือเดินทาง
เพื่อกิจธรุะสวนตวัของทานในชวงใดบาง ซึง่อาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา 
หรือ ซึง่อาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสอืเดินทางอยูในระหวางการ
พิจารณาที่สถานทตู) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ต้ังแตขั้นตอนการจอง หรือ กอน
ชําระเงินมัดจาํ พรอมแจงวัน และ เวลาทีท่านสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะ
ประสานงานใหอีกคร้ัง หากมคิีวยื่นวางชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่



 

 

จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณีพิเศษ แตทัง้น้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ
ตางๆ จาํเปนตองมคีาใชจายเพิม่เติม ทานสามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกต ิ 

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ทานสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษน้ีได ไดแก อังกฤษ อติาล ีฝรัง่เศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบรกิารของแตละประเภท กรณุาตรวจสอบกบั
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษอีกครัง้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีทีท่านไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จาํเปนตองยื่นกอน หรือ หลงัคณะ เพราะตอง
ใชหนังสือเดินทางในชวงทีท่างบริษทัจะเร่ิมดําเนินการจดัเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆกต็าม ทานจาํเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทัง้หมด 
เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ 
หรือ วีซายงัไมไดรับการอนุมติั (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวี
ซาหลังคณะ และหรือ กรณีที่ทานตองการย่ืนกอนคณะ แตคณะทีท่านเดินทาง ยงัไมปด อยู
ระหวางการขาย ยงัไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานัก
ในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ทองเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และ
หากทายที่สุดคณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทัว่ไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทติย 
ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมคัรในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดกูาลทองเที่ยว ทีม่ีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากทีผู่สมคัรไดทาํการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนญุาตใหผูสมคัรทาํ
การยมืหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น ดังน้ันหากทานมีความจาํเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ เพือ่วางแผนลวงหนา กรณีทีต่องการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทตูปฏิเสธ



 

 

วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถงึจะตองชําระคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมทัง้หมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพจิารณาเปน
สําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 คร้ัง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยงัมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนตามวตัถุประสงคทีว่ีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทาง
ทองเที่ยวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ 
วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงคร้ัง 
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลกูคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผดิชอบเกี่ยวกบัความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทกุกรณี เชน กรณีถกูปฏิเสธ
จากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถกูสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่านมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายคร้ัง และยงัไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันทีม่ี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลับ รวมถงึวีซาชนิดทีอ่นุมัติโดยระบุวันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากาํหนดทีอ่นุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับประเทศปลายทางอีกคร้ัง กรุณาสงหนาวีซาและหนาทีม่กีารประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถกูตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลกูคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก
อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพยีงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรอืใหขอมูลเท็จแกสถานทตูฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถกูปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทตูฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทตูฯ ไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพือ่ใหการยื่นคํารองในคร้ังตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทัง้น้ีขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาที่สถานทตูเปนสําคัญ 



 

 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทัง้สิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิท์างการทตู
คุมครองอยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบตุรเดินทางไป
ตางประเทศทีอ่อกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู, ใบปกครองบุตรกรณี
บิดาและมารดา หยาราง, ใบสําคัญการหยา กรณีศนูยรับย่ืนคํารองขอวีซา หรือ 
สถานทูตตองการ เอกสารทีแ่ปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรบัรอง (มีตรา
ประทับ) จากกรมการกงสลุเทาน้ัน ซึ่งจะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-
1,500 บาท กรณีน้ี จําเปนทีสุ่ด สําหรบัเดก็ที่อายุตํา่กวา 18 ปบริบรูณ ไมไดเดินทาง
กับ มารดาและบดิา (เชน เดินทางกบัมารดา และ บิดาไมไดเดนิทางดวย) คาใชจายใน
สวนน้ี ลกูคาจําเปนตองรบัผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถ
ชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมี
ตราประทับ) ทางบรษัิทยินดีอํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลกูคาที่จองเฉพาะทวัรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัว
เคร่ืองบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรมที่
นอกเหนือจากคณะ ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุม
วันที่ทานเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชในการประกอบการย่ืนขอวีซาใหครบตามเงือ่นไข 
ดวยตนเองทกุกรณีไมวากรณีใดกต็าม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอ
วีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงือ่นไข และ หากมคีาใชจาย
เพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจาํเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพิม่เตมิสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทัง้หมดไมวากรณีไดกต็าม รวมไป
ถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อย่ืนขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณใดกต็าม ทําให
ทานตองยกเลกิการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทัง้หมด  
 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการ

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางทีม่าดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกนัใหมากที่สดุเทาที่จะสามารถ
ทําได 



 

 

2. กรณีทีท่านเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการ
จอง กรณีทีแ่จงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเคร่ืองแตกตางกัน ขอใหทาน
ทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาตขิองแตละสายการบินที่กาํลังใหบริการทานอยู 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอืน่ๆ ทัว่ไป ทีท่านควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางทีถ่ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสอืเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทวัรอันมวีตัถปุระสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมติัของเคาทเตอรเช็คอนิ ดานตรวจคนเขา
เมือง ทัง้ฝم�งประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณี
ใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทัง้หมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือ
ใชบริการตามทีร่ะบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก
เมือง หรือดวยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน
หรือทัง้หมดใหแกทานไมวากรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพือ่ใชในการจองต๋ัว
เคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมดัจําหรือสวนทีเ่หลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด



 

 

หยุดงาน การปฏวิติั อุบัติเหต ุความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่ีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมคีวามพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุวิสยัใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตทุี่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภยัที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผดิชอบคืนคาทวัร
เฉพาะสวนที่บริษทัยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลกัปฏบัิติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซปิล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิง่ของดังกลาวมีขนาดบรรจภุัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

11. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถกูตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดกต็าม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมคีาใชจายเพิม่เติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดกต็าม 

13. กรณีลกูคาที่จองเฉพาะทวัรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัว
เคร่ืองบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทวัร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษทั
ไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดกต็าม กรณีที่ไฟลทของทานถงึชากวาคณะ และ 



 

 

ยืนยันเดินทาง ทานจาํเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยงัเมือง หรือ สถานทีท่องเที่ยวที่คณะ
อยูในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมคีาใชจายเพิม่ ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการ
เดินทางดวยตนเองทัง้หมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดกต็าม และ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมอืง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ 
สถานทีห่น่ึง ทกุกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทวัร ใชเพือ่ประกอบการโฆษณาเทาน้ัน  
15. ดานตรวจคนเขาเมือง ไมอนุญาตใหบุคคลทีม่คีดีความ คําสัง่ศาล เดินทางออกนอกประเทศ 

ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีที่เคยรับรอง หรือ ค้ําประกัน หากทานไมแนใจสถานะของตนเองให
ตรวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการตางประเทศ หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางออก
นอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงได
ทุกกรณี 

16. สําหรับผูเดินทางทีต้ั่งครรภ จําเปนตองปรึกษาแพทย เพือ่ตรวจสอบอายคุรรภทีแ่นนอน กับ 
วันที่เดินทางจริง และหากเดินทางได ทานจําเปนจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทย
ยืนยันใหเดินทางได และแจงรายละเอียดของอายุครรภที่ชัดเจน ตามกฎของสายการบิน 
สวนใหญ หากอายุครรภเกิน 28 สัปดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินไดทกุกรณี 
หากทานต้ังครรภและไมแจงใหสายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิ์
ปฏิเสธไมใหทานเดินทาง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเทีย่ว ประเทศองักฤษ 
1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายกุารใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับ และมหีนาวางไมตํา่กวา 2 หนา (หนังสือเดนิทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทาน้ัน) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน หามใสคอนแทคเลนส 
ทั้งชนิดมีสี และ ชนิดใส 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มอีายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือ
ใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเร่ิมงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุ
ช่ือประเทศ ไมจาํเปนตองระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตองออก
จากองคกรหรือบริษทัฯ ทีม่ีหวัจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยาง
ชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทาํงานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตร

ขาราชการบํานาญ 



 

 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกบัหนาทีก่าร
งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได 
แตทัง้น้ี อยูทีดุ่ลยพินิจของเจาหนาที่รับยื่นเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลกัฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดย่ืน
วีซา จดหมายตองเปนภาษาองักฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนา
หนังสือเดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถกูตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพิจารณา บัญชีออมทรพัย เทาน้ัน กรุณาจดัเตรียมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ

มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีนั่ดย่ืนวีซา ** 
** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบญัชสีวนตัวเสมอ บญัชีบริษัท สา

มาถใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบญัชสีวนตัวได ซึ่งหากมีแต
บัญชีบริษัท เจาหนาทีอ่าจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณผูีเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 
** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเดก็อายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณและ ไมเดนิทางพรอมบดิา

มารดา  
หรือเดนิทางพรอมบดิา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสาํนักงานเขตหรืออําเภอ ตามสาํเนาทะเบียนบาน ทัง้
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สาํเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสอื
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถกูตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิา จาํเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 



 

 

- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั มารดา จาํเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงินใหบคุคลในครอบครวั จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทาน้ัน 
บิดา , มารดา , บตุร , พ่ี , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน 
ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน 
โดยระบช่ืุอเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถกูรับรอง จําเปนตองออกมา
แลว ไมเกิน 20 วัน ณ วนัทีนั่ดย่ืนวซีา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ให
ถูกตองตามหนาหนังสือเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ

มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีนั่ดย่ืนวีซา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตาม

เงื่อนไข เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
** หลกัฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee 

และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพือ่อางอิงความสมัพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 

แผนที่การเดินทาง เพ่ือย่ืนคํารองขอวซีาทองเที่ยว ประเทศองักฤษ 
สถานที่ย่ืนคํารองวีซา : ศูนยย่ืนคํารองขอวซีา VFS ประเทศองักฤษ อาคารเดอะเทรนดี้ 

ออฟฟศ ช้ัน 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได ประทับตราจอดรถไดฟรี 1 ช่ัวโมง  
การเดินทาง : รถไฟฟ�า BTS ลงที่ สถานีนานา ทางออกที่ 3 เปนการเดินทางที่สะดวกทีสุ่ด 
ซอย สุขมุวิท 13 เขาซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูทางดาน 
ขวามอื สังเกตไดงาย จดุนับพบบริเวณช้ัน 1 ของอาคาร (บริเวณรานกาแฟ) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพ่ือย่ืนคํารองขอวซีาทองเที่ยว ประเทศอังกฤษ 
1. ช่ือ - นามสกุล ปจจุบัน .............................................................................................................. 
2. ช่ือ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคย

เปล่ียน)...................................................................................... 
3. ที่อยูปจจุบัน (ติดตอไดสะดวก) ................................................................................................... 

.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ........................... 
อาศัยในที่อยูน้ีมาเปนเวลา (ระบุชวงเวลาเปนเดือน/ป ดูไดจากทะเบียน
บาน) .........................................  

4. สถานะการเปนเจาของบาน 
         เจาของ   อาศัยอยูกบัครอบครัวของฉัน 
         เชาผูอ่ืนอยู   อ่ืน ๆ 

5. เบอรโทรศัพทมอืถอื ................................................... อีเมลล ........................................................ 
6. เพศ        ชาย         หญิง 
7. สถานภาพสมรส          โสด       สมรส       หยา        หมาย        แยกกันอยู 
8. วัน-เดือน-ปเกิด ........................................................................................................................ 
9. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................. 

10. หมายเลขพาสปอรต........................................................................................................................ 
วันที่ออก ............................... วันหมดอาย ุ............................ สถานทีอ่อก .................................. 
พาสปอรตเลมเกา (ถามี) หมายเลข .............................................................................................. 
วันที่ออก ............................... วันหมดอาย ุ............................ สถานทีอ่อก .................................. 



 

 

11. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ , ตําแหนง , หากเปนแมบาน/เกษียณอายุ
กรุณา
ระบุ............................................................................................................................................. 
ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่
อยู............................................................................................................................................. 
.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ........................... 

 เบอรโทร ................................................ เบอรแฟกซ ............................................................... 
 วันที่ทานเร่ิมตนทํางานกับนายจางน้ีหรือเร่ิมธรุกิจน้ี (วัน/เดือน/ป) ......................................... 

1. รายไดหลังจากหักภาษแีลวตอเดือน .................................... บาท/เดือน 
รายไดประจาํอยางอ่ืน    บํานาญ         เบ้ียเล้ียงหรือเงินประจาํจากครอบครัว       

                                    การลงทุน        รายไดอื่น 
      เปนจํานวนเงิน ................................................................................................... บาท/เดือน 
      เงินออม (ถามี) เปนจํานวนเงิน ................................ บาท/เดือน 

2. ทานวางแผนจะใชจายเงินเทาไหรตอนอยูสหราชอาณาจักร ............................................... บาท 
3. ทานใชจายเงินเทาไรตอเดือน(รวมภาระคาใชจายทั้งหมด) ................................................ บาท 
4. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมคัร 

ตัวผูสมคัรเอง 
มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ....................................... 

ความสัมพันธ ........................................ 
5. ทานมีบุคคลทีต่องการใหทานชวยเหลือทางดานการเงินหรือไม 

ไมม ี
มี ออกคาใชจายให ระบุ ....................................................................................................... 

ความสัมพันธ ......................................... 
6. ช่ือ-นามสกุล บดิา .................................................................................................................... 

สัญชาต ิ................................................. วัน - เดือน – ปเกิด ..................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา ................................................................................................................ 
สัญชาต ิ................................................................................................................................. 
วัน-เดือน-ปเกิด ....................................................................................................................... 

7. วีซา (อังกฤษ) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา 



 

 

   ไมเคย 
เคยไดรับ    ใชไดต้ังแตวันที่ ..............................  
ถึงวันที ่.............................................. 

   ใชไดต้ังแตวันที ่.............................. ถึงวันท่ี ........................................................................ 
ใชไดต้ังแตวันที ่.............................. ถึงวันที่ ........................................................................ 

วีซายุโรป (เชงเกน) หรือวีซาประเทศตางๆ ที่เคยไดรับในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา 
ไมเคย. 

   เคยไดรับ 
ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวนัที ่....................... ถึงวันที่ ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวนัที่ ....................... ถึงวนัที่ ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวนัที ่....................... ถึงวันที่ ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวนัที่ ....................... ถึงวนัที่ ......................... 

8. ประเทศอ่ืน ๆ ที่เคยเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา 10 ปทีผ่านมา 
ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวนัที่ ....................... ถึงวันที่ ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวนัที่ ....................... ถึงวันที่ ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวนัที่ ....................... ถึงวันที่ ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวนัที่ ....................... ถึงวันที่ ......................... 

9. ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย   เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ........................................................... 

10. ช่ือบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..............................................  
11. ความสัมพันธ................................... 
      
** ผูสมัครทุกทานกรณุากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด และชัดเจนทีสุ่ด
เพ่ือ ประโยชนของตวัทานเอง การพิจารณาอนุมัติวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯ
เทาน้ัน ทางบรษัิทเปนเพียงตวักลางในการอํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสาร
ใหแกผูเดนิทางเทาน้ัน ** 
 
 
 



 

 

 
 


