
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVA-UK VACATION 

อังกฤษ-สก็อตแลนด์ 9 วัน 7 คืน                                                                                                                                           
บินตรงลงฮีทโทรว์กับสายการบิน 

ชิม เมนูหลากหลาย Fish & Chip ทานอาหารร้านดังเป็ดย่างต้นตํารับ Four Season  
ชิลล ์ไปกับการล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริคท์บ้านเกิดปีเตอร์แรบบิท  

ช้อป Bicester Village Outlet และช้อปปิ้งในมหานครลอนดอน 
ชม สโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ แวะเมืองบาธเมืองแห่งน้ําแร่ร้อนโรมัน 

เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก เจ้าของฉายาเอเธนส์เหนือแห่งกรีซ ช้อปปิ้ง Royal Mile  
เข้าชม Warner Bros Studio Tour Harry Potter  แวะนิวคาสเซิล ชมมหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ พักเมืองเล

สเตอร์ เมืองสโมสรทีมเลสเตอร์ซิตี้เหล่า FC ถ่ายรูปกับสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด และสนามคิงพาวเวอร์ 
แชะ ภาพในกรุงลอนดอน พระราชวังบัคกิ้งแฮม บิ๊กเบน ลอนดอนอาย 

EVA UK-VACATION 

England-Scotland 



 
กําหนดการเดินทาง  13-21 ก.พ.66 / 13-21 มี.ค.2566  
   8-16 เม.ย.2566 
   24 เม.ย. - 2 พ.ค.2566 
   5-13 มิ.ย.2566  
วันแรก  สนามบนิสุวรรณภูม-ิสนามบนิฮทีโทรว์-ฮีทโทรว์ (อังกฤษ) 
10.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข 9  

เคาน์เตอร์สายการบิน EVA Air  เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ป ROW T 
**กรณีท่านเที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกําหนดการ
เดินทางอีกคร้ังก่อนทําการจองต๋ัวโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีร่ีและได้มีการ
ดําเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 

13.05 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินสวุรรณภูมิ บินตรงสู่มหานครลอนดอน โดยสายการบิน EVA Air เที่ยวบินที่ 
BR-67 

19.20 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโทรว์ กรุงลอนดอน นําท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร เมื่อตรวจรับ
กระเป๋าและตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อยแล้ว  
นําท่านเดินทางสู่ที่พัก Holiday Inn Express London-Heathrow T5 หรือระดับเทียบเท่า  

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ / เท่ียวบิน 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

 
BR67     BKK-LHR     1305-1920 

   BR68     LHR-BKK     2120-1545+1 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินฮีทโทรว ์    
Holiday Inn Express London-
Heathrow T5 หรือเทียบเท่า  * * * * 

2 ลอนดอน-อ๊อกซ์ฟอร์ด-แมนเชสเตอร์-ถ่ายรูปสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด    
Novotel Manchester West  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

3 
แมนเชสเตอร์-วินเดอร์เมียร์-ท่าเรือเลคไซด์-ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์
เมียชมอุทยานเลคดิสทริคท์-ท่าเรือโบวเนส-เอดินเบิร์ก    

Courtyard by Marriott Edinburgh 
West หรือเทียบเท่า  * * * * 

4 
เอดินเบิร์ก-เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก-ชมเมืองและช้อปปิ้งรอยัลไมล-์นิว
คาสเซิลอัพอนไทน์      

Jurys Inn Newcastle  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

5 
นิวคาสเซิล-ยอร์ค-วิหารยอร์ค-เลสเตอร์-ถ่ายรูปภายนอกสนามคงิพาว
เวอร์    

Holiday Inn Leicester-Wingston  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

6 
เลสเตอร์-ไบบูร่ี-เดินเล่นหมู่บ้านไบบูร่ี-บาธ-เข้าชมโรมันบาธ- 
อุทยานสโตนเฮ้นจ-์ลอนดอน-เมนูฟิชแอนดช์ิป    

Holiday Inn London West  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

7 
ลอนดอน-เข้าชมวอร์เนอร์บราเธอร์ส สตูดิโอทัวร์ แฮร่ีพอตเตอร์-ช้อปปิ้ง 
Bicester Village Outlet-อาหารค่ําที่ภัตตาคาร Four Season    

Holiday Inn London West 
หรือเทียบเท่า  * * * * 

8 
ลอนดอน-ชมเมือง บิ๊กเบน-ลอนดอนอาย-พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม-สะพาน
ทาวเวอร์บริดจ์-เข้าชม British Museum-ช้อปปิ้ง-สนามบินฮีทโทรว ์    - 

9 สนามบินสุวรรณภูมิ    - 



 
 

วันที่สอง  ฮีทโทรว์-อ๊อกซ์ฟอร์ด-แมนเชสเตอร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด ซ่ึงรู้จักกันในนามของเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ซ่ึงชื่อเมืองต้ังตาม
มหาวิทยาลัยระดับโลกที่รู้จักกันในนามของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ที่สุดในโลก และยัง
ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์เร่ืองดังแฮร่ี พอตเตอร์อีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชั่วโมง) ให้ท่านชมอาคารสวยงาม และให้ท่านถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิทยาลัยไคร้สท์เชิร์ชท ์อาคาร
สร้างด้วยหินสีทองและเป็นสถาปตัยกรรมที่น่าประทับใจที่สุดของอังกฤษ และยังเป็นที่ต้ังของโบสถ์ที่มีชื่อเสียง
ของเมืองและต้นกําเนิดของหนังสืออลิซที่โด่งดังของเลวิส แคร์โรล หรือ เกรทฮอลล์ ในแฮร์ร่ี พอตเตอร์ ผ่าน
ชมแรดคลิฟคาเมร่า อาคารทรงกลมสไตล์นีโอโกธิค ที่ต้ังของหอสมุดบอดเลียน ศูนย์ความรู้จากทัว่ทุกมุมโลก 
และผ่านชมอาคารของพิพิธภัณฑ์แอชโมเลียน พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก เป็นสถานที่จัด
แสดงผลงานศิลปะและวัตถุโบราณต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ แมนเชสเตอร์ Manchester (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองดังท่ีเป็นสถานที่ตั้ง

ของสโมสรฟุตบอลชื่อก้องโลกอย่างแมนเชอสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในการแข่งขัน
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และยังเป็นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าที่สําคัญและเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มชีื่อเสียง 
จากนัน้นําท่านชมและถ่ายรูปกับภายนอกของสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด Old Trafford Stadium สนามกฬีา
ของสโมสรที่มชีื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลโลกที่สร้างนักเตะฝีเท้ายอดเย่ียมของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ 
ยูไนเต็ด มาหลายสมัยท่ีจัดได้ว่าเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรที่รวยที่สุดในโลก และให้เวลาท่านอิสระชั่วครู่
เลือกซื้อของท่ีระลกึหลากหลายชนิดจากทมีฟุตบอลดังที่คุณชื่นชอบจากร้านค้า Mega Store ของสนามโอลด์
ทราฟฟอร์ด 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

นําท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Manchester West หรือระดับเทียบเท่า 
  

วันที่สาม  แมนเชสเตอร์-วินเดอร์เมียร์-เอดินเบิร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นําท่านผ่านชมเมืองแมนเชสเตอร์ เมืองหลวงทางด้านการค้าและวัฒนธรรม ศูนย์กลางด้านศิลปะสื่อและ
การศึกษาท่ีมีชื่อเสียง ชมอาคารที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมในช่วงยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา เช่น อาคารพิพิธภัณฑ์  โรง
ละครโอเปร่า หรือไม่ว่าจะเป็นบริเวณ Castlefield เมอืงท่ีได้รับการออกแบบให้เป็น "Urban Heritage 
Park" สถานที่ท่ีดีเย่ียมในการเร่ิมต้นเดินเล่นในเมืองแมนเชสเตอร์และท่ามกลางบ้านเรือนสไตล์วิคตอเรียท่ี
ได้รับการบูรณะอย่างสวยงามตามคลองเก่าหรือผ่านทางท่ีสร้างขึ้นใหม่ อาทิเช่น ป้อมโรมัน, คลองบริดจ์วอ
เตอร์ สร้างขึ้นเพ่ือขนส่งถ่านหนิจากเหมืองท่ีวอร์สลี่ย์และรวมถึงคลังสินค้าเก่าอีกจํานวนมากที่ได้รับการบูรณะ
และกลายเป็นสํานกังานร้านค้าโรงแรมและภัตตาคารต่างๆ และสามารถเดินเล่นได้กับจัตุรัสที่มชีือ่เสียงของ
เมืองได้แก่ จัตุรัสเซ้นต์แอนน์, ถนนคิง เป็นต้น หรือ จัตุรัสอัลเบิร์ต Albert Square จัตุรัสกลางเมือง
แมนเชสเตอร์ ถ่ายรูปกับรูปปั้นต่างๆ ได้แก่ อนุสรณ์สถานอัลเบิร์ต Albert Memorial  อนุสาวรีย์ของเจ้าชาย
อัลเบิร์ต มกุฎราชกุมารแห่งสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย โดยจัตุรัสแห่งนี้ตั้งชื่อตามเจ้าชาย โดยถูกจดัวางให้เป็น
พ้ืนที่สําหรับอนุสรณ์ในปี ค.ศ.1863-1967 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ Windermere (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองแห่งเขตเลคดิสทริคทางฝ่ังตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดินแดนที่เชื่อมต่อ



กันด้วยทะเลสาบและแมน่้ํา อีกทั้งยังมีทะเลสาบติดชายฝ่ังทะเลทีม่ีทัศนียภาพและธรรมชาติอันงดงาม เดินทาง
สู่ท่าเรือเลคไซด์ ให้ท่าน ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ โดยนําท่านล่องจากท่าเรือเลคไซด์จนถึงท่าเรือโบว์
เนส พร้อมถ่ายรูปกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ 

ยังคงสภาพที่เป็นธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นทะเลสาบน้ําจดืขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ 18 
กิโลเมตรและส่วนกว้างท่ีสุดราว 1 กิโลเมตรคร่ึงคนอังกฤษเรียกกันว่า “ทะเลสาบริบบิ้น” ซ่ึงเป็นทะเลสาบใน
ลักษณะไม่กว้างนกัแต่ยาวเหยียดคล้ายๆ ผ้าริบบิ้นที่ใช้ผูกของขวัญ ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์เป็น 1 ใน 16 
ทะเลสาบในบริเวณวนอุทยานแห่งชาติที่เรียกว่า เลคดิส-ทริคต์ Lake District ซ่ึงอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของอังกฤษ ในเขตคมัเบรีย และเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้ และเลคดิสทริคต์แห่งนี้ยังเป็นเมืองบ้าน
เกิดของปีเตอร์ แรบบิท ตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษอีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เอดินเบิร์ก Edinburgh (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงแห่งสกอ็ตแลนด์ ที่

แม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรมาต้ังแต่ปี ค.ศ.1707 แต่ชาวสก็อตก็ยังคงรักษาขนบ 
ธรรมเนียม วัฒนธรรมที่ดีงามของบรรพบุรุษไว้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าผ้าลายสก็อต, ปี่สก็อตหรือแม้แต่การแต่งตัว
แบบด้ังเดิมของชายชาวสก็อต กย็ังมีให้ท่านพบเห็นอยู่เร่ือยๆ  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

นําท่านเข้าสู่ที่พัก Courtyard by Marriott Edinburgh West หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สี ่  เอดินเบิร์ก-เข้าชมปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก-ช้อปปิ้งรอยัลไมล-์ นิวคาสเซิล อัพอน ไทน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นําท่านชม เมืองเอดินเบิร์ก ที่ต้ังอยู่ในบริเวณของแนวภูเขาไฟในอดีต ทําให้ตัวเมืองอยู่บนที่สูงและยังคงเป็น 
เมืองหลวงที่ยังคงบรรยากาศในอดีตไว้ได้อย่างดี เป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน
ต้ังแต่สมัยกลาง ด้วยจํานวนประชากรระดับ 500,000 คน ท่ีช่วยกันอนุรักษ์สิ่งต่างๆ ไว้ได้อย่างดี ปัจจุบนัเป็น
เมืองที่มีความเจริญมากที่สุดเมืองหนึ่งในสหราชอาณาจักร และเรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งเทศกาลต่างๆ ได้แก่ 
เทศกาลศิลปะนานาชาติ ภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ งานหนังสือเด็ก เพลงแจ๊สและเพลงพื้นบ้าน ซ่ึงสมารถดึงดูด
นักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดีและทําให้เอดินเบิร์กเป็นเมืองท่ีติดอันดับเมืองที่มีนักท่องเท่ียวมากที่สุดเป็นอันดับ
สองรองจากนครลอนดอน และยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากลอนดอนเช่นกันและ
ใหญ่เป็นอันดับห้าของยุโรป และนําท่านเข้าชมปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก Edinburgh Castle ที่งดงามและเป็น
สถานที่เก็บรักษามหามงกุฎแห่งราชวงศ์ เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก็อต เคยถูกทําลายลงหลายคร้ังแต่ทุก
คร้ังก็ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความสง่างามดังเดิม และยังถือว่าเป็นจุดชมเมืองเอดินเบิร์กได้
เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นเนนิเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทกุมมุเมืองและปราสาทแห่งนี้ยังเป็นสถานที่
สําหรับเปิดตัวของหนังสือเร่ืองดังแห่งยุค แฮร่ี พอตเตอร์ อีกด้วยเนื่องจากมลีักษณะใกล้เคียงฉากเมืองแม่มด
ในเร่ืองนั่นเอง และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองเอเธนส์แห่งทิศเหนือเนื่องจากสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง
ที่คล้ายคลึงกับวิหารแพนธีออนในประเทศกรีซ จากนั้นนําท่านชมเมืองเอดินเบิร์ก ถ่ายรูปกับวิหารประจําเมือง
เก่าแก่ของนครเอดินเบิร์ก St.Giles Cathedral วิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค สร้างขึน้ตั้งแต่
ศตวรรษที่ 12 ที่มีอนุเสาวรีย์พระเจ้าชาร์ลที่ 2 ต้ังอยู่ หรือถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์ Adam Smith ชาวสก็อต
แลนด์ ซ่ึงได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ ผู้กําหนดแนวคิดเศรษฐศาสตร์ตลาดเสรี และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการค้าคร้ังใหญ่ในยุโรปเป็นการค้าแบบเสรี, The Lucky Heart หรือหัวใจแห่งความโชคดี เดิม
นั้นเป็นจุดที่ทําไว้สําหรับนําตัวนักโทษมายืนประจาน และชาวเมอืงจะมาถม่น้ําลายใส่เพ่ือให้โชคดี (แต่ปัจจุบัน
นี้ไม่มีใครทําแล้วเพราะถือว่าไม่สุภาพและไม่สะอาด), หรือแวะชม Greyfriars Bobby อนุสาวรีย์หมาน้อยผู้



ซ่ือสัตย์และกตัญญูท่ีนอนเฝ้าหลุมศพเจ้านายถึง 14 ปีเต็ม และมีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งย่านถนนรอยัล
ไมล์ Royal Mile ถนนสายสําคญัท่ีเชื่อมสู่พระตําหนักโฮลี่รู้ด Palace of Holyrood house ซ่ึงเป็นที่ประทับ
ของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็น
รัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมือง นิวคาสเซิล-อัพอน-ไทน์ Newcastle-Upon-Tyne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ชั่วโมง) หรือนิวคาสเซิล เมืองที่ต้ังอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษบนริมฝ่ังแมน่้ําไทน์ ซ่ึงเป็นที่มาของ
ชื่อเมือง นําท่านชมความสวยงามของเมืองนิวคาสเซิล ที่ในอดีตเคยเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในด้านการค้าแกะ
และถ่านหนิ ต่อมายังได้เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นเมืองศูนยก์ลางในการต่อเรือที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลก โดย
ปัจจุบนัอุตสาหกรรมต่อเรือนี้ได้จางหายไป โดยตัวเมืองกลายเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สําคัญแห่งหนึ่งของ
ประเทศ นําท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานมิลเลนเนี่ยม Millennium Bridge ที่ออกแบบเป็นรูปสะพานโค้ง
สวยงามและสะพานข้ามแม่น้ําไทน์ Tyne Bridge ที่พาดผ่านแม่น้ําไทน์และเดินชมบรรยากาศริมแม่น้ําไทน์ที่
ได้รับการปรับปรุงประกอบไปด้วยโรงแรม ร้านกาแฟ บาร์ ร้านอาหารและร้านค้ามากมาย ผ่านชมปราสาทนิว
คาสเซิล แลนด์มาร์กที่สําคัญของเมือง ซ่ึงเป็นลักษณะของป้อมปราการโดยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1080 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

นําท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Jurys Inn Newcastle หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า  นิวคาสเซิล อัพอน ไทน์-ยอร์ค-เลสเตอร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นําท่านเดินทางสู่เมืองยอร์ค York เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษในอาณาเขต Yorkshire ที่ถือ
เป็นเมืองเก่าแก่ที่สําคัญอย่างมากในอดีตของประเทศอังกฤษ ซ่ึงตัวเมืองยอร์ก ในปัจจุบันนีก้็ยังคงรักษากลิ่น
อายความเป็นเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายพร้อมด้วยกําแพงเมืองที่ยังคงต้ัง
ตระหง่านล้อมรอบเมือง อยู่จนทาํให้เมืองแห่งนี้กลายมาเป็นเมืองท่องเท่ียวสําคัญของอังกฤษที่มสีิง่ดึงดูด
หลากหลายรูปแบบ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ชมทิวทัศน์กําแพงเมืองโบราณของเมืองยอร์ก ท่ีน่า
หลงใหลและเป็นมนต์เสน่หข์องเมืองทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอังกฤษ ในอดีตเป็นเมืองโบราณใน
ยุคโรมันทียังมีซากโบราณสถานโรมันอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ที่ห้อมล้อมด้วยกําแพงเมืองเก่าแกแ่ละมหา
วิหารศิลปะแบบโกธิค อย่างเช่น วิหารยอร์ค York Minster เป็นมหาวิหารแบบโกธิคขนาดใหญ่ที่ประดับด้วย
กระจกสีอันสวยงาม, ถ่ายรูปกับปราสาทแห่งยอร์คท่ีในอดีตถูกใช้เป็นคุมขังอาชญากรรวมถึงนักโทษทาง
การเมือง นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ได้รับอิทธิมาจากพวกโรมัน ไวกิ้ง และยุโรปชาติอื่นๆ ท่ีเคยเข้า
มาต้ังรกรากที่นี่ด้วย และชมถนนยุคกลางอันโด่งดังอย่างแชมเบิลส์ Shambles เป็นย่านการค้าบรรยากาศ
คลาสสิค ที่ภายในเต็มไปด้วยตึกรูปทรงประหลาดๆ จนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตรอก Diagon 
Alley ของภาพยนตร์ชุด Harry Potter ที่แน่นอนว่าร้านค้าภายในย่านนีก้็เต็มไปด้วยร้านค้าที่น่าสนใจ
มากมาย อาทิ ร้านขายของจาก Harry Potter ร้านช็อกโกแลต ร้านชา ร้านเสื้อผ้าและของกนินานาชนิด  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองเลสเตอร์ Leicester เมืองที่มีชีวิตชีวาและเก่าแก่ที่สุดในเขตมิดแลนด์ของประเทศ

อังกฤษ มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและเป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิต้ีและสโมสรรักบี้ 
เลสเตอร์ไทเกอร ์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ผ่านชมเขตเมืองเลสเตอร์ที่ต้ังของ วิหารเลสเตอร์ซ่ึง
เป็นวิหารในช่วงยุคกลาง จากนัน้ให้ท่านถ่ายรูปด้านนอกของ สนามเลสเตอร์ซิต้ี สโมสรทีมฟุตบอลประจํา
เมืองเลสเตอร์ จัดเป็นทีมฟุตบอลระดับพรีเมียลีก โดยมีสนามเหย้าคือสนามคิงพาวเวอร์ โดยต้ังชื่อตาม



ผู้สนับสนุนหลกั ซ่ึงสามารถจุผู้ชมได้ถึง 32,500 ที่นั่ง สนามนี้จัดเป็นสนามที่สวยงามที่มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน  

 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

นําท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Leicester-Wingston หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่หก  เลสเตอร์-ไบบูร่ี-บาธ-สโตนเฮ้นจ-์ลอนดอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบุร่ี Bibury Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  หมู่บ้านเล็กๆ ต้ังอยู่ใน
แคว้นโกลวเชสเตอร์ไชร์ เขตคอตส์โวลส์ Cotswolds จัดว่าเป็นหมู่บ้านที่งดงามและน่ารักทีสุ่ดในอังกฤษ ให้
ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปชมบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกระท่อมหินโบราณ ที่เรียง
รายกันยาวไปเป็นแถว มีชื่อว่า Arlington Row ซ่ึงกระท่อมเหล่านี้เคยเป็นที่พักของคนที่ทําอาชีพทอขนแกะ
ในสมัยศตวรรษที่ 17 ชมโบสถ์อนัเก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวยๆ ที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง 
จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ Bath เมืองอาบน้ําแร่ที่มีอิทธิพลมาต้ังแต่ยุคเรืองอํานาจของอาณาจักร
โรมันโบราณ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองให้ท่านชิมเมนู Fish & Chips  
บ่าย นําท่านเข้าชม โรงอาบน้ําแร่ร้อนที่สร้างขึ้นมาต้ังแต่ยุคโรมันโบราณ โดยมีการตกแต่งอย่างงดงาม ปัจจุบนัน้ําพุ

ร้อนนี้ก็ยังมีปริมาณนับล้านนับแสนแกลลอน ด้วยอุณหภูมิระดับ 45-46 องศาเซลเซียส ซ่ึงหลักฐานบ่อน้ําพุ
ร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่นี้ ทําให้เมืองบาธได้รับการแต่งต้ังให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาคารสําคัญของเมืองคือบริเวณที่เป็นที่ต้ังของบ่อน้ําแร่ร้อนคิงส์ 
ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ําแร่ 
ซ่ึงมีทั้งสระว่ายน้ํา, บ่อน้ําแร่ร้อน-เย็น, ห้องอบไอน้ํา และส่วนที่เป็นเตอร์กิชบาธ (Turkish Bath) และให้ท่าน
ได้ชิมน้ําแร่ที่จัดให้กับนักท่องเท่ียวเท่านั้น และให้ท่านชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์เจี้ยน ท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปคร่ึงวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทําให้
เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย จากนัน้เดินทางสู่ เมืองแอมส์เบอร์ร่ี Amesbury ในเขตทุ่งหญ้าซอล์สบูร่ี Salisbury 
Plain (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นําท่านชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge หนึ่งในสถานที่สําคัญ
ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหราชอาณาจักรและเป็นสัญลกัษณ์ทางวัฒนธรรมของอังกฤษ จัดเป็นกลุม่ของแท่งหิน
ขนาดยักษ์ 112 ก้อนที่ต้ังเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง โดดเด่นอยู่กลางทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่บนที่ราบซอลส์
บูร่ีในบริเวณตอนใต้ของประเทศอังกฤษ หินบางก้อนถูกตั้งขึ้น บางก้อนกถ็ูกวางนอนลง โดยทับซ้อนกับหิน
ก้อนอื่นๆ นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถกูสร้างขึน้เมื่อประมาณหลายพันปีก่อนคริสตกาล จากการ
คํานวณหาอายุโดยใช้วิธีตรวจวิเคราะห์คาร์บอนกัมมันตรังสีได้ประมาณว่าหินก้อนแรกถกูวางต้ังแต่เมื่อ
ประมาณ 2,000-1,300 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆ ระบุว่า เฮนส์ แปลว่ากลุ่มหนิหรือไม้เรียงกัน
เป็นวงกลม กลุ่มหินเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือบางทีอาจจะเป็นสถานที่ทํา
พิธีที่ศักด์ิสิทธิ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบูชาพระอาทิตย์เพราะกลุ่มก้อนหินวางแนวเป็นเส้นตรงกับดวงอาทิตย์ ดังนั้น
จึงเป็นกองหินประหลาด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์มากกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ที่
ปัจจุบนัก็ยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่าใครสร้าง? เพ่ืออะไร? มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดา สมควรแก่
เวลานําท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน (ใช้เวลาเดินทาง 
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ที่สุดของอังกฤษและยังเป็นศนูย์กลางอนัเก่าแกท่างด้าน
การเงินแห่งหนึ่งของโลก ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งในเมืองระดับโลกทั้งทางด้านศิลปะ การพาณิชย์ การศึกษา ความ
บันเทิง แฟชั่น การสื่อสารและการท่องเท่ียว ทําให้อังกฤษเป็นเมอืงเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยทีเดียว 



ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน  

นําท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn London West หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด  ลอนดอน-วอร์เนอร์บราเธอร์สตูดิโอทัวร์แฮร่ีพ็อตเตอร์- 
   ช้อปปิ้งบิสเตอร์วิลเลจเอ๊าท์เล็ต-ลอนดอน-สถานี Kings Cross 9 ¾  
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นําท่านเดินทางสู่เมืองลีฟเดน Leavesden ที่ต้ังของ Warner Brother Studio (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
45 นาที) นําท่านเข้าชมสถานทีจ่ําลองการถ่ายทําภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เร่ืองดัง Harry Potter นําท่านชม
เบ้ืองหลังเพ่ือค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่หลังกล้องของท้ัง 8 ภาค พร้อมสํารวจฉากต่างๆ ที่ใช้จริงในภาพยนตร์ 
เช่น ฮอกส์วอตส์ ตรอกไดอากอนและซอนพรีเว็ตและอีกมากมาย พาท่านดําด่ิงลงไปในโลกแห่งคาถา กลวิเศษ
และเวทมนต์อันน่าทึ่ง ต่ืนตะลึงไปก้องห้องโถงอันตระการตาและนึกภาพตามถึงตอนที่แฮร์ร่ีปรารถนาที่จะเข้า
บ้านกริฟฟินดอร์ ซ่ึงจะได้เห็นหมวกคัดสรรของจริงท่ีใช้พิจารณาว่าเหล่านักเรียนควรอยู่บ้านไหนในภาคแรก 
และฉากการจําลองเหตุการณ์ต่างๆ จากภาพยนตร์ดังและห้องต่างๆ พร้อมกับกิจกรรมตามอย่างภาพยนตร์ ให้
ท่านได้ถ่ายรูปบริเวณหน้าบ้านหลังเก่าของแฮร์ร่ีในซอยพรีเว็ต รวมถึงเลือกซ้ือสนิค้าเป็นที่ระลึก และให้เวลา
ท่านเดินเล่นโดยรอบท่ีมีการจัดวางสถานที่ต่างๆ ไว้อย่างสวยงาม  
** เพ่ือความสะดวกในการเข้าชมและเวลาอิสระ อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ** 

บ่าย นําทา่นเดินทางสู่ บิสเตอร์วิลเลจ Bicester Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาท)ี ที่ต้ังของเอ๊าท์เล็ต
ขนาดใหญ่และมชีื่อเสียงแห่งหนึง่ของอังกฤษ นําท่านชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษ
และในยุโรป เช่น Anne Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, Calvin Klein, D&G, 
DKNY,  Diesel, Dior, Dunhill, Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jaeger, 
Jigsaw, Kipling, L'Occitane, Levi's, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith  
เป็นต้น นอกเหนือจากการช้อปปิง้สินค้าแล้วท่านสามารถเติมพลังงานกันได้ที่ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมรวมถึง
คาเฟ่ต่างๆ ในเอ๊าท์เล็ตที่มีให้เลือกหลากหลาย อาทิ Café Wolseley, Farmshop Restaurant & Café, 
Shan Shui, London Grade Coffee, La Tua Pasta, Mrs.Chew’s Chinese Kitchen เป็นต้น สมควร
แก่เวลานัดหมาย นําท่านเดินทางกลับสูก่รุงลอนดอน ให้ท่านถ่ายรูปกับสถานี Kings Cross 9 ¾ สถานที่หนึ่ง
ในการถ่ายทําภาพยนตร์เร่ืองดังแฮร่ี พ็อตเตอร์ เกี่ยวกับทางเข้าออกของเหล่านกัเรียนของโรงเรียนคาถาพ่อมด
และแม่มดและเมืองเวทมนตร์ฮอกส์วอตแสนวิเศษ ซ่ึงจะต้องมานัง่รถไฟสายฮอกส์วอตเอ็กซ์เพรส ซ่ึงใน
ภาพยนตร์จะกล่าวถึงแฮร่ีและเพ่ือนจะต้องพุ่งผ่านกําแพงอิฐระหว่างชานชลาหมายเลข 9 และ 10 ใน
ขณะเดียวกันในความเป็นจริงสถานีคิงส์ครอสชานชลา 9 และ 10 จะถูกคัน่ด้วยรางรถไฟซ่ึงท่านจะตามหา
ชานชลาที่ 9 ¾ ได้ที่กําแพงในอาคารสถานีนี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของท่ีระลกึเกี่ยวกับภาพยนตร์เร่ืองนี้ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Four Season Restaurant 

นําท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn London West หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีแ่ปด  ลอนดอน-ชมเมือง-พิพิธภัณฑ์อังกฤษ-ช้อปปิ้ง-สนามบนิฮีทโทรว์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นําท่านชมมหานครลอนดอน เมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป มี
ประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ถือเป็นหนึ่งในเมืองศูนยก์ลางทางด้านธุรกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของโลก  การ
สื่อสาร, การบันเทิง, แฟชั่นและศิลปะ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก เร่ิมจากเก็บภาพสวยของหอ
นาฬิกาบ๊ิกเบน Big Ben สัญลักษณ์ท่ีสําคัญของลอนดอนที่ต้ังอยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาท่ีสวยงามริมฝั่งแม่น้ํา
เทมส์ แม่น้ําสายหลกัของมหานครลอนดอนและเป็นแมน่้ําใหญ่ที่ไหลในอังกฤษตอนใต้และเป็นที่รู้จักมากทีสุ่ด 



เพราะแม่น้ําเทมส์ไหลผ่านใจกลางมหานครลอนดอน และ สะพานทาวเวอร์บริดจ์ Tower Bridge สะพานที่
ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน เป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกันเป็นหอคอยคู่ จึงทําให้
สะพานแห่งนี้มชีื่อเรียกอีกชื่อหนึง่ว่า สะพานหอคอยสีขาว-ฟ้า จนกระทั่งถึงท่าเรือ 
ลอนดอนอายส์ แวะถ่ายรูปกับลอนดอนอายส์ London Eye ชิงช้าสวรรค์ท่ีสามารถชมวิวกรุงลอนดอนได้แบบ
360องศาและเป็นสัญลกัษณ์แห่งสหัสวรรษของอังกฤษ หรือที่รู้จักในชื่อมลิเลเนียมวีล Millennium Wheel 
ต้ังอยู่ริมฝั่งทางใต้ของแม่น้ําเทมส์เป็นสถานที่ท่องเท่ียวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างมาก ใกล้ๆ กันเป็นที่ตั้งของมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ Westminster Abbey เป็นหนึ่งในอาคารทาง
ศาสนาท่ีมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศอังกฤษ และเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีอภเิษกสมรส
และพระราชพิธีพระศพมากมาย ที่นี่เป็นโบสถ์ที่มชีื่อเสียงระดับโลกผ่านชมสถานทีส่ําคัญต่างๆ อาทิ บ้านเลขที่ 
10, จัตุรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่าน 
ลอร์ดเนลสัน, ย่านโซโห ฯลฯ ชมภายนอกนําท่านถ่ายรูปกับทาวเวอร์ออฟลอนดอน Tower of London เดิม
ทีเป็นพระราชวังเดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ.1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโร
มาเนสก์ ซ่ึงแต่เดิมหอคอยแห่งนี้เป็นทั้งป้อมปราการ พระราชวังและที่ขังโดยเฉพาะสําหรับนักโทษท่ีมียศศักดิ์
สูง คลังเก็บอาวุธ ท้องพระคลัง สวนสัตว์ โรงกษาปณ์หลวง หอเก็บเอกสาร หอดูดาว และเมื่อปี ค.ศ. 1303 
เป็นต้นมาก็เปลี่ยนเป็นที่เก็บรักษามงกุฎและเคร่ืองราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร จากนัน้นําท่านถ่ายรูปกับ 
พระราชวังบัคกิ้งแฮม Buckingham Palace ที่ประทับแห่งพระราชินีอังกฤษ ชมการเปลี่ยนยามของทหาร
รักษาพระองค์ในชุดเคร่ืองแบบเต็มยศ สวมหมวกพู่สีดําแต่จะเปลี่ยนเป็นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อังกฤษ British Museum หรือที่นิยมเรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์อังกฤษในกรุงลอนดอน 

หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่สําคัญท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในโลก มีการ
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1753 เป็นที่เก็บรวบรวมของสะสมของเซอร์แฮนส์ สโลน ซ่ึงเป็นแพทย์และนักวทิยาศาสตร์ 
โดยเปิดให้บริการคร้ังแรก 15 มกราคม ค.ศ.1759 ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์ร่ี กรุงลอนดอน อันเป็น
สถานที่ต้ังของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน บริติชมิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุต่างจากทุกทวีบ จํานวนกว่า 
7 ล้านชิ้น ซ่ึงล้วนมีชื่อเสียงและมีการบันทึกเร่ืองราวของวัฒนธรรมมนุษย์จากจุดเร่ิมต้นจนถึงปจัจุบัน จากนั้น
มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบนถนนรีเจนท์และถนนอ็อกซ์ฟอร์ด Oxford Street ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของ
ลอนดอนที่ท่านจะได้เลือกซื้อสนิค้าคุณภาพเย่ียมจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซล 
ฟริดจจ์ ให้ท่านเดินเล่นชมวิถชีีวติของผู้คนชาวอังกฤษ  

 สมควรแก่เวลานัดหมายให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ 
21.20 น. นําท่านออกเดินทางจากสนามบนิฮีทโทรว์ โดยสายการบิน EVA Air เท่ียวบินที่ BR-68 
 

วันทีเ่ก้า  สนามบนิสุวรรณภูม ิ
15.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..  

**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกําหนดการ
เดินทางอีกคร้ังก่อนทําการจองต๋ัวโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีร่ีและได้มีการ
ดําเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++ 

 



รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการ
เดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

บริษัทฯ ขออนุญาตทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให้  
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นสําคัญ 

 
 
 

 

อัตราค่าบริการ              EVA UK-VACATION อังกฤษ-สก็อตแลนด์ 9 วัน 7 คืน-BR 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ท่านละ 
พักเด่ียว เพ่ิมท่านละ ราคาทัวร์ไม่รวม 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 

13-21 ก.พ.66 96,900 12,900 64,900 

13-21 มี.ค.66 96,900 12,900 64,900 

8-16 เม.ย. 66 99,900 14,900 62,900 

24 เม.ย. - 2 พ.ค.66 96,900 14,900 61,900 

5-13 มิ.ย.66 91,900 14,900 61,500 
 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ํามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดนิทางนี้ตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไมน้่อยกว่า 15-20 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็**ตามขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขของบรษิทัฯ และจะตอ้งช าระมดัจ าหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 กรณีท่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้
ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไม่สามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้ 
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 30-80 วนั ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บั
การสแกนน้ิวมอืจากศนูยร์บัค ารอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกแบบฟอรม์ดา้นล่าง และ 
ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพื่อท าการนดัหมาย ** 

 ส าหรบัท่านทีต่อ้งการอยู่ต่อหรอืเดนิทางต่อไปยงัประเทศอื่น หรอืหากมตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ จะตอ้งยื่นวซี่าเดีย่ว พรอ้มแสดง
เอกสารเรื่องทีพ่กั รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และทุกท่านตอ้งมาแสดงตวัที่สถานทตูหรอื
ศนูยย์ื่นวซี่าตามก าหนดวนัเวลานดัหมายเพื่อถ่ายรปูและสแกนน้ิวมอื 

 



อัตรานี้รวมบริการ 
 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับโดยสายการบิน EVA เส้นทาง สุวรรณภูมิ-ฮีทโทรว์-สุวรรณภูมิ ชั้นประหยัด และค่าโหลดสัมภาระไม่

เกินที่สายการบินกําหนดท่านละ 23 กิโลกรัม / ชิ่น (สายการบินอนุญาตให้น้ําหนักกระเป๋าชิน้ละ 23 กิโลกรัมท่านละ 2 ชิ้น
และสําหรับถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน) 

 ค่าภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคํานวนจากวันที่จองและออกตั๋ว
โดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพ่ิมเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ํามันหรือภาษีใดๆ 
จะต้องมีการชําระเพ่ิมตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน (อัตราค่าน้ํามันเชื้อเพลิงคํานวณไว้ ณ วันที่ 7 พ.ย.2565) 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณี
ที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพักเด่ียวเพ่ิม  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งท่ีม ี

 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อํานวยความ
สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าทิปบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางด้วยตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาล
เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นอันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าต๋ัวโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ท้ังนี้เป็นไปตาม
เง่ือนไขของบริษัทประกนัฯ และไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวในต่างประเทศอันสืบเนื่องจากโควิด19 และเป็นไปตาม
เง่ือนไขของบริษัทประกนั) **สามารถปรึกษารายละเอียดการซ้ือประกันเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่** 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมค่าบริการ 7%  

อัตรานี้ไม่รวมบรกิาร 

 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมบริการนัดหมายและการยื่นวีซ่า (ไม่รวมค่าแปลเอกสาร) ท่านละประมาณ 6,500 บาท (ยื่นแบบมาตรฐาน
ธรรมดา) [โดยไม่รวมค่าบริการพรีเมี่ยมเล้าจ์ในกรณีที่ไม่มีเวลานัดหมายปกติ ท่านละประมาณ 3,500 บาท / การยื่นแบบ
เร่งด่วนท่านละประมาณ 11,500 บาท (3-5 วันทําการ) และแบบ Super Priority ค่าธรรมเนียมประมาณท่านละ 42,500 
บาท (1 วันทําการ)  **อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุล
ต่างประเทศ**] 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซ่ึงขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สิน
ด้วยตัวท่านเองเพ่ือป้องกันการสูญหาย 

 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด  

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 

 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากประกัน
อุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพ่ิมเติมได้ 

 สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพ้ืนทีส่าธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรม
อาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)   

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ํามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีนอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 



 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงกอ่นเดินทาง (กรณีที่สายการ
บิน / ประเทศปลายทางต้องการ) 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (กรณีที่ประเทศ
ไทยต้องการผลตรวจ) 

 ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดําเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอืน่ๆ ตามที่ภาครัฐกําหนด 
(อาจมกีารเปลี่ยนแปลงภายหลังเป็นไปตามกลไกการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐเป็นสําคัญ)  

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทํา Vaccine Passport 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ 
 

การชําระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็นจํานวน  35,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สําหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินค่ามัดจําท้ังหมด 
 
การยกเลิก 
1.  หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นําเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาํ โดยทางบริษัทฯ ขอสงวน 

สิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกดิขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจําต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอื่นๆ 

2.  หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นําเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจําต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวี
ซ่า และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอื่นๆ 

3.  หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทําการก่อนวันที่นําเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4.  กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หาก

ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรั่บผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 

 
  

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่
ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่
และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 



หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถงึความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผู้เดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุ

ทําให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนือ่งมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทาง

สายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเท่ียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนําสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเคร่ืองบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจําลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลัก
เกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนหูรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เคร่ืองเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่
สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้ําตา, วัตถุแหลมคมทกุชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรท่ียาว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เคร่ืองมือสําหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลงหรือตะขอเกี่ยว
สินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เคร่ืองมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เคร่ืองพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ไม้
เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอลฟ์/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ําสําหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/
ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบท่ีก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคกุคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกําหนดและ/หรือภายใต้การประเมิน
ความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)   

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํ่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักส่วนที่
เกิน 

o ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแล
เป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าต้ังแต่เร่ิมจองทัวร์ 
เนื่องจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวก
สําหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกําหนดที่ชัดเจน
ในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สูบบุหร่ี ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 



***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูองักฤษไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มหนงัสอืเดนิทางระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า แต่สามารถใหด้งึเล่มใน

วนัยื่นได ้แต่จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิตามทีศ่นูยย์ื่นวซี่าเรยีกเกบ็  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกั

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การแปลเอกสารจะตอ้งแปลจากศนูยแ์ปล ซึง่มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กบัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปลสามารถ

ตรวจสอบกบับรษิทัทวัรไ์ด ้หรอืผูเ้ดนิทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลมาไดเ้ช่นกนั (กรณีทีม่เีอกสารทีต่อ้ง
แปล) 

4. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา
ของสถานทตูง่ายขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทาง เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกําหนดตลอดท้ังปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้า
ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาท่ีได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่าง
การเดินทาง เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้
ชําระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสต์มาสหรือปีใหม่ ซ่ึงเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่า  (องักฤษ)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 30-80 วนั 

- ผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันดัหมายยื่นค ารอ้งทีศ่นูยย์ื่น 
- วนั/เวลานดัหมายเป็นไปตามกฎของสถานทตูและศนูยย์ื่น 
- รปูถ่ายไมจ่ าเป็นตอ้งเตรยีม สแกนใบหน้าและถ่ายรปูทีศ่นูยย์ืน่  
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงนิดว้ยตนเอง 
- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรุณาสง่ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางทีเ่ป็นปัจจุบนัทีส่ดุ พรอ้มกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัเพื่อใชใ้นการท านดัหมาย
กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ื่นค ารอ้งสงูอายุ
มากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารตน้ฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้, ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), ส าเนาสตูิ
บตัร (กรณีผูท้ีอ่ายุต ่ากว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาทะเบยีนหย่า, ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ, ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล 
จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะบรกิารท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนงัสอืสญัญาซือ้ขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพี
พเิศษทีม่เีน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใชบ้รกิารศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลกีเลีย่งความผดิพลาดในดา้นงานแปล ค่าใชจ้่าย 
ผูย้ื่นค ารอ้งจะตอ้งช าระดว้ยตนเอง 



 
o หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

- โดยนับวันเร่ิมเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางจะต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  

- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหนา้ว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 3 หน้า   

- หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า  

- ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจ่ําเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  

 

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า   
(ไม่จําเป็นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ที่ศูนย์ย่ืนได้เลยเพ่ือนําลงระบบส่งสถานทูต) 
 

o สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ํากว่า 20 ปี  
- ใช้สําเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศนูย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ  

- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสําเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศนูย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 

 

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อไดท้ั้งเบอร์ที่ทํางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว พร้อมฉบับแปลจากศนูย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มกีารเปลี่ยนชื่อ พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
o สําเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกลุ พร้อมฉบับแปลจากศนูย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
o สําเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
 

o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษัทท่ีทํางานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า

ทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยืน่วีซ่า เป็นต้น 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตําแหน่ง, 
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เร่ิมทํางานกับหน่วยงาน หรือองค์กร พร้อมใบลาและสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 
1 ชุด เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยืน่วีซ่า 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สําเนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือรับรองความ
เป็นเจ้าของกจิการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ํากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนยแ์ปลเอกสารพร้อมตรา
ประทับ 

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   

 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส+ฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ จากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 

 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือแสดงความสัมพันธก์ารเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     



- กรณีท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใชจ้่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทาง
พร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกลช้ดิ หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่
สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาํร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนกัเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 

ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยืน่วีซ่า เป็นต้น 
 

o หลักฐานการเงิน   
- ใช้ Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตราป๊ัมจากธนาคาร โดยมีรายละเอียดให้ครบถ้วนเกี่ยวกับ ธนาคารใด ชื่อ

เจ้าของบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนและอัพเดทให้เป็นปัจจุบันที่สุด โดยมีการปรับอัพเดทไม่เกิน 14 
วัน นับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และ
ทําจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย  
อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรส
แล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชนี้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมาย
รับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธช์ี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อักษรด้วย 

 

*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา  

 

o กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบดิาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยคา่เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้น
สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตอ้งมีใบรับรองจากบดิา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยคา่เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้น
สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กไมไ่ด้เดินทางทั้งกบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชี้แจงระบุความสัมพนัธ์กับผู้ปกครองท่ีไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่าและมกีารสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 

 



*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหมก่็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไว้เป็นสถติิในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ชําระเงินค่ามัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยืน่วีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายืน่
เด่ียวและแสดงตัวท่ีสถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเชน่เดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก          
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    ช่ือบุตร 2. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ช่ือบุตร 3. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ช่ือบุตร 4. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

6.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั  ............................................................................................................................................... 

 ................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์........................................... 

 ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น ................................................................................................................................... 

กรอกข้อมลูตามความจริง ส าหรบัการยื่นขอวีซ่าองักฤษ 
กรณุากรอกเป็นตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

กรณุาอย่าเว้นช่องว่าง เน่ืองจากข้อมูลเหล่าน้ีมีความจ าเป็นจะต้องน าไปกรอกลงใน Application Form Online ในระบบของ
สถานทูตองักฤษ ซ่ึงหากท าการ Submit แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้ขอให้แจ้งรายละเอียดตามความ
เป็นจริงท่ีสุดของผูส้มคัรแต่ละบุคคล มิเช่นนัน้อาจถกูเพิกเฉยหรอืถกู black list หรอืเสียเวลาในการท านัดหมายใหม่หรอืมา

แสดงตวัท่ีศนูยย์ื่นอีกครัง้รวมถึงการช าระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหมอี่กครัง้ 
 



 ................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์.......................................... 

     โทรศพัทบ์า้น .................................. โทรศพัทมื์อถือ .............................  

 อาศยัอยูม่าก่ีปี ...............................................  E-Mail: ……….………….……………… 

 ........ บา้นตนเอง ........ อาศยัอยูก่บัครอบครัว ........ บา้นเชา่    

 ........ อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................................................................................................. 
 

7.  ช่ือสถานที่ ท  างาน ........................................................................................................................................ 

 (ชี้ แจงเก่ียวกบักิจการท่ีท า หรือสินคา้ที่ ขายวา่เก่ียวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกิจการหรือลูกจา้ง) 

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

ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน ..................................................................................................................................... 

 .......................................................................................  รหสัไปรษณีย ์................................................... 

 โทรศพัท ์...................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) ......................... 
ต าแหน่งหนา้ที่   .......................................................................................................................................... 

ลกัษณะงานท่ีดูแลอยู ่..................................................................................................................................  

วนัท่ีเขา้ท างาน / วนัเร่ิมเขา้ศึกษา ............................................  เงินเดือน ...................................................... 

กรณีศึกษาอยู ่/ สถานที่ ศึกษา .......................................................................................................................

ท่ีอยูส่ถานศึกษา .......................................................................................................................................... 

ศึกษาระดบัชัน้ / หลกัสูตร ............................................................................................................................   

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ................................................ 

 

8.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัหรือครอบครัวตอ่เดือน ..........................................................................................................  
 

9.  ทา่นมีเงินออมหรือไม ่ ........ ไมมี่   ........ มี  โปรดระบุ ............ 

 (ถา้มี กรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์)  

 ออมทรัพย ์ธนาคารอะไร ......................................................... เทา่ไหร่ ......................................................... 

     ฝากประจ า ธนาคารอะไร ........................................................ เทา่ไหร่ ......................................................... 

 หุน้หรือหลกัทรัพย ์.................................................................. เทา่ไหร่ ........................................................ 

 

10.  ช่ือ-นามสกุล บิดา  ......................................................... วนั-เดือน-ปีเกิด ...................................................... 

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานที่ เกิด .......................................................... 

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่ง ** 
  

 ช่ือ-นามสกุล มารดา  ...................................................... วนัเดือนปีเกิด ...................................................... 

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานที่ เกิด .......................................................... 

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่ง ** 
 

11.  กรณีท่ีผูเ้ดินทางเป็นผูมี้รายไดน้อ้ย / เป็นบุตร / เป็นผูท่ี้ไมมี่รายได ้/ เป็นผูท่ี้ตอ้งมีผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ย โปรดระบุ ช่ือ-



 สกุลผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์ 

 ผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางของทา่นคือ .................................................................................................

 ความสมัพนัธ ์.....................................................  ท่ีอยูผู่ร้บัรองคา่ใชจ้า่ย .................................................... 

 ................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................  

 

12.  ทา่นเคยไดข้อวีซา่เขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ........ เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี)  

 วีซ่าท่ีได ้ไดร้ะหวา่ง วนัท่ี ....................................................... ถึงวนัท่ี ...................................................  

 เลขหมายวีซา่ที่ เคยได ้.................................................................   

      ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่ ........ ไมเ่คย    ........ เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี)  

      เขา้ประเทศองักฤษวนัท่ี ....................................... ออกจากประเทศองักฤษวนัท่ี ............................................ 

 

  รวมระยะเวลาท่ีอยูใ่นประเทศองักฤษ ก่ีวนั .....................................    
  

  จุดประสงคท่ี์เดินทางเขา้ประเทศองักฤษไปท าอะไร .........................................................................................  
 

13. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง  

 1. ................................................................................................ 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 2................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 3. ................................................................................................. 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 4................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 5.................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 6...................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 
 

14. คุณมีเพ่ือน หรือ ลูก ท่ีเรียนท่ีประเทศองักฤษหรือไม ่ถา้มี ขอ ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่และเบอร์โทร. ................................. 

 
 ท่ีพกัที่ องักฤษ ....................................................................................... โทร. .............................................. 
 

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

 ประเภทวีซา่ของญาติ หรือ ลูก ท่ีอยูท่ี่องักฤษ .................................................................................................. 
 

 วนัออกวีซา่ ...........................................................  วนัท่ีวีซา่หมด ................................................................ 

 

---------------------------------------------- 


