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Amazing Grand UK องักฤษ สกอตแลนด ์เวลส ์8วนั 5คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS (EY ) 

โปรโมช ั;นสดุพเิศษ!!! เที;ยวสดุคุม้ในราคาพเิศษสดุ!!! 

◊ สก็อตแลนด ์เอดนิเบริก์ ถนนรอยัลไมล ์ชมปราสาทเอดนิบะระ ชอ้ปปิ�งสตรที 

◊ ลอ่งเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ถา่ยรปูหนา้สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์  

◊ สแตรทฟอรด์ อัพพอน เอวอน Cotswolds เบอรต์ัน ออน เดอะ วอเตอร ์เมอืงCheltenham  

◊ ปราสาทคารด์ฟีฟ์ เมอืงคารด์ฟีพข์องเวลส ์โรมันบาธ ชมเสาหนิสโตนเฮนจ ์ 

◊ ซติี�ทัวรล์อนดอน ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน หอนาฬกิา 

    บิ:กเบน ถา่ยรปูหนา้พระราชวงับัคกิ�งแฮม 

◊ ชอ้ปปิ�งถนนออ๊กฟอรด์ บรติชิมวิเซยีม หา้งแฮรร์อดส ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดี;ยวเพิ;ม ที;น ั;ง 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  
 

วนัแรก     กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี  

 
15.00 น. พรอ้มกนัที< ทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิซนQ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ เอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) 
                เจา้หนา้ที<บรษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารใบตม.และตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึ�นเครื<อง 
18.08 น. เดนิทางสู ่อาบดูาบ ีโดยสายการบนิเอทฮิดั เที;ยวบนิที; EY 405  
22.05 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิอาบดูาบ ีรอเปลี<ยนเครื<องบนิเพื<อนําทา่นเดนิทางสู ่  
               สนามบนิเอดนิเบอระ สกอตแลนด ์
วนัที;สอง        สนามบนิเอดนิเบอระ – เมอืงหลวงเอดนิบะระ – สกอตแลนด ์– ถนนรอยลัไมล ์– เขา้ชมปราสาท 
                     เอดนิบะระ - จดุชมววิ Catton Hill - ชอ้ปปิb งสตรที      � อาหาร เที;ยง,เย็น                                                    
02.10 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเอดนิเบอระ สกอตแลนด ์เที;ยวบนิที; EY027 
06.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิอดนิเบอระ (Edinburgh Airport) 

ประเทศสกอตแลนด ์(Scotland) (เวลาทอ้งถิ<นชา้กว่าประเทศไทย 7 
ชั<วโมง กรุณาปรับนาฬกิาเพื<อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นําท่าน
ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร นําทา่นเดนิทางสู่เมอืงแห่งเทพ
นยิาย เมอืงเอดนิเบริก์ หรอืเอดนิบะระ(Edinburgh) เมอืงหลวงของ
สกอตแลนด์ (Scothland) ดินแดนที<ตั �งอยู่ในพื�นที<ที<สวยงาม นําท่าน
เดนิทางสูย่า่นเมอืงเกา่สูถ่นนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายสําคัญที<
เชื<อมสูพ่ระตําหนักโฮลี<รู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึ<งเป็นที<ประทับ
ของพระราชนิีเวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด์ และเคยเป็นที<ประทับของพระ
นางแมรี<แห่งสกอตดว้ย ซึ<งมีฝั< งตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาตสิกอตแบบ
สถาปัตยกรรมรว่มสมยั  

เที;ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืbอที; 1)   
บา่ย              นําท่านเดนิทางสู ่ปราสาทเอดนิบะระ โดยใชเ้สน้ทางถนนรอยัลไมล ์ซึ<ง

เป็นถนนเก่าแก่ ชมอาคารบา้นเรือนและรา้นคา้แบบโบราณ และเดนิตาม
รอยเทา้ของบุคคลที<มชี ื<อเสยีงในประวัตศิาสตร์ของสกอตแลนด ์อาทเิช่น 
พระราชนิีแมรี<แห่งสกอตแลนด ์และโรเบริต์ หลุยส ์สตเีวนสัน นําทา่นเขา้
ชมปราสาทเอดนิบะระ (EDINBURGH CASTLE) ตั �งอยูบ่นเนนิเขาอันสง่างาม ซึ<งเริ<มสรา้งขึ�นในราวชว่ง
ศตวรรษที<11-16 พรอ้มชมนทิรรศการเกี<ยวกับประวัตศิาสตร ์ความเป็นมา
ของเมอืงเอดนิบะระ เป็นโบราณสถานอันลํ�าค่าและหวงแหนของชาวสกอต
ทกุคน ปัจจบุนัภายในปราสาทเป็นพพิธิภัณฑ ์และเป็นสถานที<เก็บสมบัตลํิ�า
คา่มากมาย  จากนั�นใหท้า่นเดนิลงมาจากปราสาทระหวา่งทางจะพบกับถนน
ที<เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม มทีั �งพพิธิภัณฑแ์ละรา้นคา้ต่างๆแทรกอย่างลง
ตัวที<ถนน Royal Mile หรอื High Street  สําหรับท่านที<ชื<นชอบวสิกีb
สามารถลองแวะเขา้ไปชมที< The Scotch Whisky Experience (ค่า
ทัวร์ไม่รวมค่าเขา้ชม) หรือ ท่านสามารถเดนิไปชมรา้น The Elephant 

House ที;เคา้บอกกันว่า JK Rowring 
ไดม้านั<งเขยีนบทแฮรร์ี<พอรต์เตอรก์ันที<นี<  
จนสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางไป 
จุดชมววิเมืองเอดนิบะระที<Catton 
Hill ถือว่าเป็นไฮไลท์จุดหนึ<งเพราะ
สถานที<นี�เป็นเนินเขา้ที<สามารถเดนิขึ�น
ไปชมววิ มุมสูงของตัวเมอืงไดส้วยงาม
ม า ก  ช ม อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น  Dugald 
Stewart Monument โดยเฉพาะเวลาพระอาทติย์ตกดนิจะเป็นภาพที<สวยประทับใจ  ถัดมาจะเป็น 
National Monument of Scotland เป็นแท่งเสาคลา้ยเสาโรมัน ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ ถ่ายรูปชมววิเมอืงได ้
ตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควร อสิระใหท้า่นเดนิเลน่หรอืเลอืกซืbอสนิคา้ยา่นชอ้ปปิb งสตรที อาท ิปริtนซ์
สตรที (Prince Street) ซึ<งเป็นเสน้แบง่เขตเมอืงเกา่และเมอืงใหม ่แวดลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ชั �นนําที<มี
สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย และจอรจ์สตรที (George Street) ที<มรีา้นบตูกิและบารม์ากมายและท่านสามารถ
ถา่ยรปูกบัScott Monumentซึ<งตั �งอยูใ่กลก้บัสถานรีถไฟไดอ้ยา่งสวยงาม 



เย็น � รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (มืbอที; 2) หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูท่ี<พัก 

�ที;พกั: Holiday Inn Edinburgh City West หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั  

(ชื<อโรงแรมที<ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที;สาม        เอดนิบะระ – เขตเลคดสิทรคิ – ลอ่งเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์– แมนเชสเตอร ์–  
                     ถา่ยรปูหนา้สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์     � อาหารเชา้,เที;ยง,เย็น                                    
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มืbอที; 3) 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(WINDERMERE) (ระยะทาง 241 
กโิลเมตร)เป็นเมืองธรรมชาติแสนสวยริมทะเลสาบ ในเขตเลคดสิทรคิ 
(LAKE DISTRICT) ทางฝั<งตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดนิแดนที<เชื<อมต่อ
กันดว้ยทะเลสาบและแม่นํ� า อีกทั �งยังมีทะเลสาบติดชายฝั< งทะเลที<มี
ทัศนียภาพ และธรรมชาตอิันงดงาม นําท่านล่องเรอืชมความงดงามของ
หมู่บา้นริมทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร  ์พรอ้มชมทัศนียภาพอันงดงามของ
ทะเลสาบที<ยังคงสภาพที<เป็นธรรมชาตไิวอ้ย่างสมบรูณ์ ทะเลสาบวนิเดอร์
เมียร์เป็นทะเลสาบนํ� าจืดขนาดใหญ่พอสมควรมีความยาวประมาณ 18 
กโิลเมตร และส่วนกวา้งที<สุดราวๆ 1 กโิลเมตรครึ<ง คนอังกฤษเรยีกกันว่า 
“ทะเลสาบริบบิ�น” ซึ<งเป็นทะเลสาบในลักษณะไม่กวา้งนักแต่ยาวเหยียด
คลา้ยๆผา้รบิบิ�นที<ใชผ้กูของขวัญ และยงัเป็น 1 ใน 16 ทะเลสาบในบรเิวณวน
อทุยานแห่งชาตเิลคดสิ-ทรคิต ์(Lake District) ซึ<งอยูท่างตะวันตกเฉียง
เหนอืขององักฤษและเป็นทะเลสาบที<ใหญท่ี<สดุในละแวกนี� 

เที;ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืbอที; 4) 

บา่ย หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์(ระยะทาง129KM) นําทา่น
ถ่ายรูปดา้นหนา้สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์  (OLD TRAFFORD) ทัวร์
นําชมและถ่ายรูปดา้นนอก สนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์
ยไูนเต็ด ที<เริ<มกอ่สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1909  พื�นสนามมรีะบบระบายนํ�า และ
ระบบทําความรอ้น มจํีานวนที<นั<งทั �งสิ�น 67,000 ที<นั<ง ใชเ้ป็นสนามทําการ
แขง่ขนัในแมทสําคัญๆมาแลว้ อสิระใหท้่านชมและชอ้ปปิ�งสนิคา้ที<ระลกึของ
ทมีตามอธัยาศัย 

เย็น � รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (มืbอที; 5) หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูท่ี<พัก 

 �ที;พกั: Holiday Inn Express Manchester Cc - Arena หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชื<อโรงแรมที<ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที;ส ี;            สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - Cotswolds Bourton-on the-Water - เมอืง Cheltenham                  
                    � อาหารเชา้,เที;ยง,เย็น 
 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ที;หอ้งอาหารโรงแรม (มืbอที; 6) 
 นํ าท่ าน เดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด-อ ัพพอน-เอวอน 

(Stratford-upon-Avon) เมืองบา้นเกิดของวิลเลียมส์ เช็คส
เปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผูย้ ิ<งใหญ่ของโลก 
เชญิสัมผัสชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี และเยี<ยมชมโบสถ์
เกา่แก ่Holy Trinity สถานที<ในประวัตศิาสตรท์ี<เกี<ยวขอ้งกับกวเีอกผู ้
นี� อสิระใหท้า่นเดนิเลน่และถา่ยรปูยา่นใจกลางเมอืง 

เที;ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืbอที; 7)   
บา่ย              จาก นั�น นํ าท่ าน เดินทางสู่  เบอร์ต นั  ออน เดอะ วอเตอร ์

(BOURTON ON THE WATER) เป็นหนึ<งใน Cotswold 
Village ที<มชี ื<อเสยีงในเมอืง Gloucestershire ซึ<งบา้นที<นี<จะสรา้ง
ดว้ยหนิคอทสวอลด ์(Cotswold) ทั �งหมู่บา้นเป็นเอกลักษณ์ และ
สวยงาม ตั �งอยู่รมิแม่นํ�า Windrush อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืง 
ถ่ายรูป พรอ้มซื�อของที<ระลกึ จนไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู ่
เมอืงคารด์ฟิ (CARDIFF) (ระยะทาง135 กโิลเมตร) เมอืงหลวง
ของเวลส ์และยงัเป็นเมอืงทา่สําคัญรมิทะเลไอรชิ เมอืงที<ย ิ<งใหญแ่ละ
สวยงาม ถกูสรา้งขึ�นโดยฝีมอืชาวโรมนัสมยัเรอืงอํานาจ 

เย็น � รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (มืbอที; 8) หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูท่ี<พัก 



 �ที;พกั: Holiday Inn Express Cheltenham Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื<อโรงแรมที<ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที;หา้        ถา่ยรปูหนา้ปราสาทคารด์ฟีฟ์ – เมอืงบาธ – โรมนับาธ – ชาลสบ์วัรี; – สโตนเฮนจ ์– ลอนดอน 
                   � อาหารเชา้,เที;ยง,เย็น 

 
 เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ที;หอ้งอาหารโรงแรม (มืbอที; 9) 
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคารด์ฟีฟ์ (ระยะทาง 111 กม.) เมอืงหลวงของ

เวลส์ และยังเป็นเมืองท่าสําคัญริมทะเลไอริช เมืองที<ย ิ<งใหญ่และ
สวยงาม ถูกสรา้งขึ�นโดยฝีมอืชาวโรมันสมัยเรืองอํานาจ นําท่านแวะ
ถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอกของ ปราสาทคารด์ฟิฟ์ อยูภ่ายในของกําแพง
โบราณ และเป็นสัญลักษณ์สําคัญของ ประเทศเวลส ์ จากน ัbนนําทา่น
เดนิทางสูเ่มอืงบาธ (ระยะทาง92 กม.)  เมอืงบาธ เมอืงเก่าแก่ที<มี
อายยุาวนานกวา่ 2,000 ปีเพื<อชม โรงอาบนํbาโรมนั ที<สรา้งขึ�นมาตั �งแต่
ยคุโรมนัโบราณ เป็นสถานที<ท่องเที<ยวที<มคีุณค่าทางประวัตศิาสตรเ์ป็น

อยา่งมาก ภายในมกีารตกแตง่อยา่งงดงามตาม  สถาปัตยกรรมแบบโรมนั 
ดว้ยหลักฐานการเป็นบ่อนํ�าพุรอ้นและซากอาคารเก่าแกท่ี<หลงเหลอือยู่
ทําใหเ้มอืงบาธไดข้ึ�นทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใน
ปี ค.ศ. 1987 ต่อมามกีารปรับปรุงซอ่มแซมตัวอาคารดว้ยเงนิลงทุนถงึ 
5.5 ลา้นปอนดแ์ละเสร็จสิ�นในปี 2011 นําท่านชม พพิธิภณัฑโ์รง
อาบนํbาโรมนั ซึ<งภายในมีหอ้งอาบนํ�าขนาดใหญ่และส่วนสําคัญอื<นๆ 
เพื<อเป็นสถานประกอบพธิทีางศาสนา รวมถงึสระนํ�าศักดิnสทิธิnที<มนํี�ารอ้น
อณุหภมูสิงูถงึ 46 องศาเซลเซยีส 

เที;ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืbอที; 10) 
บา่ย               นําท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงซาลสบ์วัรี; (salisbury city) เมอืง

ชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องกรุงลอนดอน 
ระหว่างทางชม  ทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทั �งทุ่งหญา้กวา้ง ป่า
ละเมาะ ลําธารที<สวยงามตามเสน้ทางที<ผ่าน นําท่านชม กองหนิ
ประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1ใน7สิ;งมหศัจรรย ์  ของ
โลก กองหนิหรือแนวแท่งหนิ ที<เป็นความลับดํามืดในช่วงหนึ<งของ
ประวัตศิาสตร์ แนวหนินี�มขีนาดมหมึาหนิ  เรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร 
ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112กอ้น ตั �งโดด
เดี<ยวอยูก่ลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซอ้นกันอยู่3วง มอีายุประมาณปลายยุคหนิถงึตน้ยคุบรอนซ ์ใหท้่านไดเ้ก็บ
ภาพเป็นที<ระลกึ ไดเ้วลาอนัควร จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่กรุงลอนดอน (London) เมอืงสําคัญของโลกและ
เป็นเมอืงหลวงที<ใหญท่ี<สดุของยโุรป   

คํ;า  � รบัประทานอาหารคํ;า  ณ ภตัตาคาร  (มืbอที; 11) หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูท่ี<พัก   

  �ที;พกั: Holiday Inn London West // IBIS HOTEL HEATHROW หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
  (ชื<อโรงแรมที<ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัที;หก        ซติ ีbทวัรล์อนดอน - ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน – หอนาฬกิาบิtกเบน – ถา่ยรปูพระราชวงับคักิbงแฮม – 

จตัรุสัทราฟลัการ ์- ชอ้ปปิb งถนนออ๊กฟอรด์     �  อาหารเชา้,เที;ยง 
 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ที;หอ้งอาหารโรงแรม (มืbอที; 12)    

นําท่านชมกรุงลอนดอน มหานครอันยิ<งใหญ่ที<เต็มไปดว้ยประวัตศิาสตร์
อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอํานาจการ
ปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจบุนั และเป็นศูนยร์วมสถาปัตยกรรมที<
สวยงามแห่งหนึ<งของโลก  นําท่านเก็บภาพสวยๆและเดนิชมววิโดยรอบ
ของ ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน (Tower of London) (ค่าทัวรไ์มร่วมค่า
เขา้ชมประมาณ14.50 ปอนด์) ที<สรา้งขึ�นโดยพระเจา้วิลเลียมที<1แห่ง
องักฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์เพื<อใชเ้ป็นพระราชวัง
และป้อมปราการป้องกนักรงุลอนดอน มกีาร
ขุดคูคลองลอ้มรอบปราสาทเพื<อป้องกัน
ระหว่างกําแพงชั �นในและนอก ปัจจุบันใช ้
เก็บมหามงกุฎและเครื<องเพชรของพระ
ราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที<แห่งประวิติ
ศาสตรท์ี<ยาวนานและมสีสีัน ทั �งสยดสยอง
และน่ากลัว เนื<องจากครั �งหนึ<งที<นี<เคยเป็น
คกุและที<ประหารมากอ่น ใกล ้ๆ กนัเป็นที<ตั �งของสะพาน Tower Bridge อกีสญัลักษณ์หนึ<งของลอนดอน ปัจจบุัน



เป็นพพิธิภัณฑ ์ซึ<งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลัง นําท่านชม หอนาฬกิาบิtกเบน (BIG BEN) ของกรุง
ลอนดอนประเทศอังกฤษ ตั �งอยูบ่นหอสงู 180 ฟตุ หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟตุ ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิ�ว ระฆังตี
หนักถงึ 14 ตัน สรา้งขึ�นโดย เอ็ดมันต ์เมคเกตต ์เดนสิัน เป็นนาฬกิาที<ใหญ่ที<สดุในโลก เป็นศูนยค์วบคุมเวลา
มาตรฐานของโลกกรนีชิ ซึ<งใชใ้นการบอกเวลาของโลกโดยผ่านทางวทิย ุBBC ลอนดอนในการถ่ายทอดเสยีง
การตีระฆังไปทั<วโลกและยังเป็นหอนาฬกิาประจําพระราชวังเวสต์มนิสเตอร์ ซ ึ<งใน
ปัจจบุนัใชเ้ป็นรัฐสภาองักฤษ ตั �งอยูท่ศิตะวันออกเฉียงเหนอืของพระราชวัง หอนาฬกิา
ถกูสรา้งหลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมื<อวันที< 16 ตลุาคม พ.ศ.2377 
โดย ชาลส ์แบรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตัวนาฬกิาอยูส่งูจากพื�น 
55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึ<งแขวนไวบ้รเิวณชอ่งลมเหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตัว
อาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรยี (Victorian gothic) 
และใหท้่านไดบ้ันทกึภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ<งเป็นชงิชา้สวรรคท์ี<
สูงที<สุดในทวีปยุโรป มคีวามสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที<
ท่องเที<ยวที<ไดรั้บความนิยมและเป็นจุดดงึดูดนักท่องเที<ยวไดอ้ย่างมาก มผีูม้าเยอืน
มากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี 

เที;ยง   � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืbอที; 13) 
บา่ย นํ า ท่ า น ผ่ า น ช ม แ ล ะ ถ่ า ย รู ป ห น้า พ ร ะ ร า ช ว ัง บ ัค กิb ง แ ฮ ม 

(Buckingham Palace) ซึ<งเดมิเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะไดรั้บการ
สถาปนาเป็น “พระราชวัง” ประจําราชวงศอ์ังกฤษ จากนั�นนําท่านถา่ยรูป
กับ จตรุสัทราฟัลการ ์(Tragalgar Square) เป็นจัตุรัสที<ใหญ่ ตั �งอยู่
ใจกลางกรุงลอนดอน กลางจัตุรัสนั�นมอีนุสาวรยีล์อรด์เนลสัน วรีบรุุษคน
สําคัญของอังกฤษ ตั �งอยู่บนเสาสงูใกล ้ๆ กันเป็นที<ตั �งของพระบรมรูปทรง
มา้ของพระเจา้ชาลสท์ี< 1 และป้ายเริ<มตน้กโิลเมตรหรอืไมลท์ี<0 ทราฟัล
การส์แควสย์ังเป็นจุดที<นักท่องเที<ยวนยิมมาถ่ายภาพ และเป็นที<ตั �งของ
พพิธิภัณฑแ์ห่งชาต ิ(National  Gallery) พพิธิภัณฑภ์าพวาดบุคคล
แห่งชาต ิ(National Portrait Gallery) ซึ<งมภีาพเขยีนจากทั<วยโุรปแสดง
อยูก่วา่ 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศอ์ังกฤษและบคุลสําคัญ
ในประวัตศิาสตรอ์งักฤษ ตั �งแต่ยคุโบราณจนถงึยคุปัจจุบัน ผา่นชม มหา
วหิารเซนตป์อล ที<มยีอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที<ใชจั้ด
พระราชพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดี�ไดอาน่า  สเปน
เซอร์ ผ่านชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการ
ปกครองสว่นทอ้งถิ<นมากกว่า 800 ปี แลว้เขา้สู ่ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารที<
ทําการของรัฐในปัจจุบัน , บา้นเลขที< 10 ถนนดาวน์นิ<ง บา้นพักของ
นายกรัฐมนตรอีงักฤษ และนําทา่นอสิระชอ้ปปิb งสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนออ๊กฟอรด์ (Oxford Street) เป็น
ยา่นชื<อดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มคีวามยาวถงึ 1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชั �นนําของอังกฤษ 
และชอ้ปปิ� งเซ็นเตอร์มารวมกันอยู่บนถนนเสน้เดียวกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท,
หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลุยส,์ หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึ<งแต่ละหา้งก็ลว้นแลว้แต่มชี ื<อเสยีง
ดว้ยกนัทั �งสิ�น (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัยเพื<อความสะดวกในการชอ้ปปิ�ง) 

                       �ที;พกั: Holiday Inn London West // IBIS HOTEL HEATHROW หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
  (ชื<อโรงแรมที<ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัที;เจ็ด       ลอนดอน – โคเวนตก์ารเ์ดน้ – ไชนา่ทาวน ์– บรติชิมวิเซยีม – หา้งแฮรร์อด - สนามบนิฮทีโธวร ์ 
                   � อาหารเชา้,เที;ยง(เป็ดยา่งโฟรซ์ซี ั;น) 
 
เชา้   � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืbอที; 14) 

นําท่านเที<ยวชมตลาดโคเวนทก์ารเ์ดน้ ซึ<งเป็นย่านสุดฮอตของกรุง
ลอนดอน เมื<องที<เคยเป็นตลาดหลักสําหรับขายผลไมแ้ละผักแต่ปัจจุบัน
นี�กลายเป็นจดุทอ่งเที<ยวที<สําคญัครบครันดว้ยรา้นอาหาร ภตัตาคาร คลับ
บาร์ รา้นคา้ และย่านตลาดงานหัตถกรรมแถวตลาดแอปเปิ�ล (Apple 
Market) ยา่นใจกลางของตลาด Covent Market ซึ<งตั �งอยูใ่นอาคารนโีอ
คลาสสกิที<สรา้งขึ�นในปีค.ศ. 1830 สว่นอาคารหลักอื<นๆเป็นโรงอปุรากร
แห่งชาต ิ(Royal Opera House) และโรงละครแห่งชาต ิ(Theatre 
Royal)  ทั �งนี�ที<นี<ถูกยกใหเ้ป็นสถานที<ที<เหมาะแกผู่ท้ี<รักการช็อปปิ�งของ
แฮนดเ์มด อาหารออแกนิกส ์ดนตรีสดสบายๆ รวมถงึเป็นศูนยร์วมโรง
ละคร,สถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตร์ จากนั�นนําท่านอสิระชอ้ปปิ� งที<
ยา่น ไชนา่ทาวน ์(โซโฮ) London China Town (SOHO) ไชน่า
ทาวน์ ณ มหานครลอนดอน หรอืที<หลายคนเรยีกว่า “โซโห” (Soho) 
ตามชื<อของยา่นที<เป็นถิ<นที<ตั �งของชมุชนคนจนีแหง่นี�นั �น  

เที;ยง   � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืbอที; 15) เมนเูป็ด
ยา่งโฟรซ์ซี ั;น 



บา่ย นําทา่นชมบรติชิมวิเซยีม (British Museum) หรอืที<นยิมเรยีกกันว่า พพิธิภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร เป็นหนึ<งในพพิธิภณัฑด์า้นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม
ของมนุษยท์ี<สําคัญที<สุดและใหญ่ที<สุดในโลก มกีารก่อตั �งขึ�นในปี พ.ศ.
2296 (ค.ศ.1753) ในเบื�องตน้วัตถุที<เก็บรวบรวมไวส้่วนใหญ่เป็นของ
สะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึ<งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร ์
พิพิธภัณฑ์แห่งนี�เปิดใหบ้ริการแก่สาธารณะเป็นครั �งแรกในวันที< 15 
มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากเูฮาส ์เมอืงบลูมสเ์บอรร์ ีกรุง
ลอนดอน อันเป็นสถานที<ตั �งของอาคารพพิธิภัณฑใ์นปัจจุบันบรติชิมวิ
เซยีมเป็นแหลง่รวบรวมวัตถตุา่งๆ จากทุกทวปี จํานวนกว่า 7 ลา้นชิ�น ซึ<ง
ลว้นมชีื<อเสยีง และมกีารบันทกึเรื<องราวของวัฒนธรรมมนุษยจ์ากจุดเริ<มตน้จนถงึปัจจุบัน จากนั�นนําท่าน เดนิดู
เลอืกซื�อสนิคา้ที< หา้งแฮรร์อด (Harrods ) เป็นหา้งสรรพสนิคา้หรหูรา  บนถนนบรอมพต์ันในเขตไนทส์บรดิจ ์
ลอนดอน สหราชอาณาจักร ก่อตั �งขึ�นโดย ชารล์ส ์เฮนร ีแฮรร์อด เมื<อ พ.ศ. 2377 โดยตั �งเป็นรา้นขายส่งใน 
เขตสเตปนยี ์ยา่นอสีตเ์อนด ์ตอ่มาไดข้ยายกจิการใหญ่โต จนเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฮรรอดส ์ที<หรูหรา มรีา้นคา้ 
330 รา้นในหา้งมผีลติภัณฑแ์ละบรกิารหลากหลายประเภท เชน่ เครื<องแต่งกายสําหรับลูกคา้ทุกประเภท(สตร ี
บรุุษ เด็ก และทารก) อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์เครื<องเพชรพลอย อุปกรณ์กฬีา เครื<องแต่งกายสําหรับแต่งงาน 
สตัวเ์ลี�ยงและอปุกรณ์สําหรับสตัวเ์ลี�ยงจนถงึเวลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์เพื<อ
เชค็อนิเดนิทางกลับ 

20.00 น.       ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดย สายการบนิเอทฮิดั  เที;ยวบนิที; EY 018 
 
วนัที;แปด       สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
              
 
07.05น. เดนิทางถงึสนามบนิอาบดูาบีb แวะเปลี<ยนเครื<องที<สาธารณรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์ 
10.25น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเที;ยวบนิ EY404 
20.05น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลี;ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื;องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี;ยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื;อใหท้า่นทอ่งเที;ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงื;อนไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัbงนีbจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึbนไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที<มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื<อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ<ม (ในกรณีที<ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที;ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที;ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัbง มฉิะน ัbนทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัbงส ิbน  
3.การชําระคา่บรกิาร  
- กรณุาชําระมดัจําคา่ทัวร ์ทา่นละ 25,000 บาท (ชว่งวนัหยดุสงกรานต ์30,000บาท) 
- คา่ทัวรส์ว่นที<เหลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่<ากวา่ 3หนา้)*กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบ**  

*** เอกสารทําวซีา่กรณุาสแกนสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจําหรอืหลงัจากจอง5วนั ** 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื<องจากเป็นราคาตั}วเครื<องบนิโปรโมชั<น เมื<อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื<อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีที<กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที<ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิnที<จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  รวมถงึ เมื<อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ<ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิn ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัด
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  
อตัราคา่บรกิารนีbรวม  
 1. คา่ตั}วโดยสารเครื<องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั}วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeที<นั<งได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั}วกรุ๊ปเทา่นั�นไมส่ามารถเลื<อนวนัได)้  



 2. คา่ที<พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที<ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที<ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
 4. เจา้หนา้ที<บรษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
 5. คา่นํ bาหนกักระเป๋า สายการบนิเอทฮิดัจํากดักระเป๋า 1ชิbน นํ bาหนกั 23 กโิลกรมั ถอืขึbนเครื;องได ้7กโิลกรมั และค่า
ประกนัวนิาศภยัเครื<องบนิตามเงื<อนไขของแต่ละสายการบนิที<มกีารเรยีกเก็บ และกรณีนํ�าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามที<
สายการบนิเรยีกเก็บ ถา้ตอ้งการซืbอนํ bาหนกัเพิ;มแจง้กอ่นเดนิทาง14วนั ซืbอนํ bาหนกัสมัภาระเพิ;ม 1ชิbน นํ bาหนกั23กก. 
ราคา 180 US ดอลลา่ร/์เที;ยว  
  6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงื<อนไขของกรมธรรม ์  **ในกรณีลกูคา้ท่านใดสนใจ ซื�อประกันการเดนิทางเพื<อให ้
ครอบคลมุในเรื<องสขุภาพ ทา่นสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ<มเตมิไดท้ี<เจา้หนา้ของบรษัิท** 
  7.คา่ทวัรร์วมคา่วซีา่แลว้  (ไมร่วมคา่บรกิารยื<นดว่น 9,000บาท กรณีทา่นสง่เอกสารทําวซีา่ชา้กวา่ที<บรษัิทกําหนด) 
 
อตัราคา่บรกิารนีbไมร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอื<นๆ ที<นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื<องดื<ม คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ�ามนั ที<สายการบนิเรยีกเก็บเพิ<มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั}วเครื<องบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ที<จา่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าที<โรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 GBP ตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที;มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ bาใจจากทา่น 
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยที;เกดิข ึbนจรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื;นวซีา่/คา่มดัจาํต ั�วเครื;องบนิและโรงแรม 
หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัbงหมดกอ่นทําการจอง เพื;อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื;อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัbงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงื;อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัbงหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิnที<จะเลื<อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที<มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิnการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ<ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิnในการเปลี<ยนเที<ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื<องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ<งของผดิกฎหมาย ซึ<งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ<งของสญูหาย อันเนื<องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที<ยวเอง  
6. เมื<อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื<อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  
7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที<ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ<ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที<พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ<งอาจจะปรับเปลี<ยนตามที<ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื<องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที<เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี< / ปลอดบหุรี<
ได ้โดยอาจจะขอเปลี<ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี<พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื<องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที<ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที<ยว อนัเนื<องมาจากการกระทําที<สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื<น ๆ   
12. บรกิารนํ�าดื<มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. การประกนัภยั ที<บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที<ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที<ยว เท่านั�น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื<อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื<อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื�อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั<วไป และควรศึกษาเงื<อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
14. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น  
15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื<องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที<ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน



รายการทอ่งเที<ยว อนัเนื<องมาจากการกระทําที<สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื<น ๆ  

 
กฎในการยื;นวซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองที<VFS Global (เทรนดี� ชั �น28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิ�วมอื และสแกนม่านตา 
(เจา้หนา้ที<ของบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และดําเนนิการแจง้ทา่นอกีครั �ง) 

2.ตอ้งดําเนนิการนัดควิยื<นวซีา่ ( ในการทําควิวซีา่ เอกสารทุกอยา่งของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดก่อน และทางเราจะกรอก
ออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทั �งจา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิที<ยื<นได ้

3.ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึ�นอยูก่บัทางสถานฑตูและในระหวา่งดําเนนิการไม่
สามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพื<อใชเ้ดนิทางไปประเทศอื<นได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ ื<นคําขอทกุคนตอ้งไปที<ศนูยรั์บคําขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กที<มอีายตํุ<ากวา่ 5 ปีตอ้งไปปรากฏตัวที<ศนูยด์ว้ย แต่
ไมต่อ้งใหข้อ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กที<มอีายนุอ้ยกว่า 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่พาไปดว้ย และผูใ้หญ่นี�จะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ที<
ของวเีอฟเอส   

 เอกสารประกอบการยื;นวซีา่ประเทศองักฤษ 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุนัที<มอีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลบั และหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่
จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพื<องา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ของทา่น  

2.เอกสารสว่นตวั สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาบตัรขา้ราชการ / สําเนาใบเปลี<ยนชื<อ -นามสกลุ, สําเนา
ใบหยา่ หรอื ทะเบยีนสมรส / สําเนาสตูบิตัร (ในกรณีที<เป็นเด็ก) 

3.หลกัฐานการทํางาน 

   - หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท ที<ทา่นทํางานอยู ่( เป็นภาษาองักฤษเทา่นั�น) ตอ้งระบตํุาแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนปัจจบุนั, 
วันเดอืนปีที<เริ<มทํางานกับบรษัิทนี� และชว่งเวลาที<ขอลางานเพื<อเดนิทางไปยโุรป หลังจากนั�น จะกลับมาทํางานตามปกตหิลัง
ครบกําหนดลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื<อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื<อสถานทตูที<ยื<น) 

    - กรณีที<เป็นเจา้ของกจิการ ขอสําเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอื หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ที<คัดสําเนาไว ้ไม่
เกนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์ 

    - กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที< โฉนดที<ดนิ เป็นตน้ 

4. กรณีที;เป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบันการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั�น 
พรอ้มถา่ยสําเนาบตัรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื<อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์
ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื<อสถานทตูที<ยื<น)  

*** ในกรณีที;ผูเ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุํ;ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา หรอืเดนิทางไปกับบดิา 
หรอื มารดา ท่านใดท่านหนึ<ง จะตอ้งทําจดหมายยนิยอมจากทางอําเภอ โดยที<บดิา, และมารดา จะตอ้งไปยื<นเรื<องแสดงความ
จํานงในการอนุญาตใหบุ้ตร เดนิทางไปต่างประเทศกับอกีท่านหนึ<งได ้ณ ที<ว่าการอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรือ
ผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชื<อ และตราประทับจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์
บดิาและมารดาพรอ้มเซน็รับรองสําเนาถกูตอ้ง ถา้กรณีบดิาและหรอืมารดาเสยีชวีติตอ้งมสํีาเนาใบมรณะบตัรดว้ย 

5.หลกัฐานการเงนิ  

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้่ายเอง สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิหรือสําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจําส่วนตัว 
ยอ้นหลัง 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบัญชขีองท่านใหถ้งึปัจจุบันดว้ย) ควรเลอืกเล่มที<มกีารเขา้ออกของเงนิสมํ<าเสมอ และมี
จํานวนไมตํ่<ากวา่ 6 หลักเพื<อแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการ เงนิเพยีงพอ ที<จะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมื<อกลับ
สู่ภูมลํิาเนา (กรณีนี�สถานทูตอาจจะขอสมุดบัญชตีัวจรงิเก็บไวใ้นระหว่างการพจิารณา (นําไปเผื<อในวันยื<นวซี่าดว้ย) และคืน
ใหก้บัทา่นในวันที<รับวซีา่)  



5.2 ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึ<งในการยื<นขอวซี่า ตอ้งออก
หนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย ใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ย 

    - ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ที<ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุื<อเจา้ของบญัช ี(บคุคลที<ออก
คา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชื<อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที<เจา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกด
ชื<อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายื<นขอจาก ธนาคารลว่งหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ื<นไดไ้ม่
เกนิ 30 วัน หลังจากธนาคารออกให ้

    - ตอ้งทําหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยที<มกีารชี�แจงความสมัพันธอ์กีหนึ<งฉบบั (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั **** 

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

 
ระหวา่งเลม่ดาํเนนิการยื;นวซีา่จะไมส่ามารถทําการดงึเลม่ออกได ้

เอกสารการเงนิ การงาน และเอกสารที;ออกจากหนว่ยงานราชการ มอีาย ุ15 วนั กอ่นยื;นขอวซีา่ 
แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยื<นวซีา่ประเทศองักฤษ 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื<อประโยชนใ์นการยื<นวซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

1. ชื<อ - นามสกลุ (MISTER , MRS , MISS , MASTER)   .............................................................................. 

2. ชื<อ - นามสกลุ เดมิ (หากม ีโปรดระบ)ุ .................................................................................................... 

  เหตผุลที<เปลี<ยน (เชน่ สมรส ฯลฯ) ...............................  เปลี<ยนเมื<อวันที< (วัน/เดอืน/ปี) ....................... 

3. วัน/เดอืน/ปี เกดิ ..........................................  อาย ุ............... ปี   สถานที<เกดิ ........................................ 

4. ที<อยูปั่จจบุนั  .................................................................................................................................... 

                     ตําบล .................... อําเภอ .................... จังหวดั .................... รหสัไปรษณีย ์

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

5.บา้นที<อยู ่ปัจจบุนั ทา่นอาศัยมากี<ปี  ....................................... 

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

7.ชื<อ-สกลุ บดิา ................................................ และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานที<เกดิ................. 

8.ชื<อ-สกลุ มารดา ............................................. และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานที<เกดิ.................. 

9.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส และบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชื<อ-สกลุ,วัน/เดอืน/ปี เกดิ เลขที<พาสปอรต์ 
   สถานที<เกดิ 
 
    1.ชื<อ-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานที<เกดิ.........................  

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

    2.ชื<อ-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานที<เกดิ.........................  

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

    3.ชื<อ-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานที<เกดิ.........................  

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

    4.ชื<อ-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานที<เกดิ.........................  



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

    5.ชื<อ-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานที<เกดิ.........................  

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

10.ทา่นม ีPassport หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี� 

  - เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถอืมาวันยื<นวซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 

  - เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถอืมาวันยื<นวซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 

  - เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถอืมาวันยื<นวซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 

  - เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถอืมาวันยื<นวซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 

 

11.ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีที<ผา่นมา  

    1.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ที<เดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    2.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ที<เดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    3.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ที<เดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    4.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ที<เดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    5.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ที<เดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    6.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ที<เดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    7.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ที<เดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    8.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ที<เดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    9.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ที<เดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

12. บคุคลที<จะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรณุาระบ ุ

 ชื<อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

 ชื<อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

 ชื<อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

13.ทา่นเคยทํางานเหลา่นี�หรอืไม ่(ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สื<อมวลชน ขา้ราชการ).................... 

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

     ลกัษณะ/รายละเอยีดของงานที<ปฏบิตั ิ.................................................................................................... 

     ชื<อสถานที<ทํางาน หรอืรา้นคา้ โรงเรยีน มหาวทิยาลยั ................................................................................  

     ที<อยู ่............................................................................................................................................... 

     รหัสไปรษณีย ์..................... โทรศัพทท์ี<ทํางาน ................................ อเีมล ์........................................... 

15.วันที<เริ<มตน้ทํางาน (วัน/เดอืน/ปี).............................................................. 

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



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

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

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

20.รายไดท้ี<ทา่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่งๆ ตอ่เดอืน  ..........................  บาท 

21.ทา่นมหีลกัทรัพยส์ว่นตวันอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบตัร หุน้ เชา่ หรอือื<นๆ กรณุาระบ ุ

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

 

22.มเีงนิคงเหลอืในบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์เป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร ่ 

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

23.ภายใน 10 ปีที<ผา่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอื<นๆนอกเหนอืจากประเทศองักฤษหรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย โปรดระบเุหตผุล พรอ้ม วัน/เดอืน/ปี ที<โดนปฏเิสธ ......................................................... 

24.ภายใน 10 ปีที<ผา่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษหรอืไม.่..................................... 

    ไมเ่คย   เคย โปรดระบเุหตผุล พรอ้ม วัน/เดอืน/ปี ที<โดนปฏเิสธ ......................................................... 

25.ภายใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ ........ ครั �ง 

ทา่นไดว้ซีา่ประเภท ................................. วันออกวซีา่ ............................  วนัหมดอายขูองวซีา่ ........................... 

เดนิทางไปประเทศองักฤษวนัที< ......................................... ถงึประเทศองักฤษวนัที< ............................................... 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัbงหมด เจา้หนา้ที;จะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น  ** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เลา่ จาํเป็นตอ้งสง่มาเพื;อดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการทํางานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการทํางานของทา่นเป็น

ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชื;อบรษิทั / ตาํแหนง่ของทา่น 
หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกี<ยวขอ้งใดๆทั �งสิ�น ทั �งนี�บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลาง
และคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นั�น  

 

ศนูยย์ื<นวซีา่องักฤษ 

The Trendy Office Building, 28th Floor, Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110 

 

 

 


