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กรุงลอนดอน – สโตนเฮนจ ์– โรมนั บาธ – คาร์ดิฟฟ์ – หอระฆงับิ�กเบน 

มหาวหิารเวสตมิ์นสเตอร์-อาคารรัฐสภา - พระราชวงับคักิ�งแฮม – พิคคาดิลลี� เซอร์คสั 

ปราสาทหอคอยลอนดอน – สะพานหอคอย – เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – แมนเชสเตอร์ 

สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอร์ด-ทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์ – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก  

ให้ท่านลองพสูิจน์เป็ดย่างสองร้านดงัของลอนดอน โฟร์ซีซัน VS โกลด์ไมน์ 

และอกีหนึ�งร้านดงัตามเทรนด์ Burger and Lobster 

ช็อปปิ� งออซ์ฟอร์ด สตรีท -ช้อปปิ� งบสิเตอร์ เอาท์เลท 

บนิเข้าลอนดอน บนิออกเอดนิเบร์ิก นั�งรถไม่ย้อน ไม่เสียเวลา 

โดยสายการบิน การ์ต้า FIVE-STARS AIRLINE 

 

กาํหนดวนัเดินทาง :   วนัที� 20-29 กนัยายน 2560   (10 วนั 7 คืน) 

 

วนัแรก (20ก.ย.60)               สนามบินภูเกต็ – โดฮา 

16.00 น. บริการรถรับท่านที�บา้น (เฉพาะพื�นที�ใน จ.ภูเก็ต) 

17.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินภูเกต็ อาคารผู้โดยสายต่างประเทศ  เคาน์เตอร์สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย ์

เจา้หนา้ที�ทางบริษทัฯ อาํนวยความสะดวกดูแลเรื�องการเช็คบตัรโดยสารและสัมภาระต่างๆ 

 



 

19.35 น. นาํท่านออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที�ยวบินที�  QR 841  

22.10น. ถึงกรุงโดฮา (แวะเปลี�ยนเครื�อง) 

 

วนัที�สอง (21ก.ย.60)        โดฮา – ลอนดอน – สโตนเฮนจ์ – บาธ – คาร์ดิฟฟ์ 

01.45 น.       ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอน โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที�ยวบินที�  QR 009  

07.05 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน หลงัผา่นขั�นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและตรวจรับ

สัมภาระ นาํท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองซาลสิเบอรี เพื�อเขา้ชมกลุ่มเสา

หิน สโตนเฮ้ นจ์ ซึ� งถือเป็น1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลก ในยคุ

ก่อนประวติัศาสตร์ สันนิษฐานวา่ มีอายมุากกวา่ 5,000 ปี มี

ลกัษณะเป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั�งอยูก่ลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ 

ซึ� งไม่มีใครทราบวตัถุประสงคใ์นการสร้างอยา่งชดัเจน ให้เวลา

ท่านเดินเล่น เก็บภาพประทบัใจ จากนั�นเดินทางต่อ สู่เมืองบาธ เมืองโรมนั

โบราณ ที�ไดรั้บรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

นาํท่านชม เมืองบาธ ซึ� งมีประวติัที�น่าสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารสาํคญั

ของเมือง คือ บริเวณที�เป็นที�ตั�งของบ่อนํ�าแร่ร้อน (Roman bath), บริเวณวดั 

(Bath Abbey) และ บริเวณที�เปิดบริการให้นกัท่องเที�ยวหรือชาวเมืองใช้

บริการนํ�าแร่ เดินเล่นชมเขตเมืองเก่าของบาธ ที�เป็นสถาปัตยกรรมยคุ

จอร์เจียน ปัจจุบนับาธจึงไดรั้บการจดัให้เป็นหนึ�งในเมืองมรดกโลก จากนั�น

เดินทางต่อสู่ เมืองคาร์ดิฟฟ์ เมือ  งหลวงประเทศเวลส์ หนึ�งในเครือ จกัรภพ 

นาํท่านผา่นชมศาลาวา่การเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ,

สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์ , อาคารที�ทาํการของรัฐ และสนามกีฬามิลเลนเนี�ยม 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน 

 นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม CLAYTON CARDIFF  หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที�สาม (22ก.ย.60)  เข้าชมปราสาทคาร์ดิฟฟ์ – กรุงลอนดอน – ภัตตาคาร FOUR SEASON 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเขา้ชมความงดงามภายในปราสาทคาร์ดิฟฟ์ ที�มีการบรรยายประวติัความเป็นมาของเมืองคาร์ดิฟ

เมื�อประมาณ 2,000 ปีมาแลว้ ผา่นทางภาพวาดบนฝาผนงั โดยเริ�มตั�งแต่ช่วงตน้ศตวรรษที� 1 ที� พวกโรมนั

ไดเ้ขา้มารุกราน จนกระทั�งถึงพวกนอร์มนั ในที�สุดปราสาทคาร์ดิฟตกมาอยูใ่นความครอบครองของขุน

นางชั�นสูงหลายตระกลูเรื�อยมา จนกระทั�งถึงตระกลูบิวท ์ซึ� งไดต้กแต่งปรับปรุงปราสาทคาร์ดิฟใหมี้ความ

งดงามมากขึ�น มีการวาดภาพบนผนงัและตกแต่งปราสาทดว้ยกระจกสีหินอ่อน  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื�นเมือง 

 

 



 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ลอนดอน ชมความงามของ มหานครลอนดอน โดย

ถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาบิ�กเบน มหาวหิารเวสทมินส์เตอร์ ลอนดอน อาย 

ผา่นชมรัฐสภาขององักฤษริมแม่นํ�าเทมส์ ถนนดา  วน์นิงที�ตั�งของ

บา้นพกันายกรัฐมนตรีองักฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพล

ลอร์ด เนลสัน และชยัชนะขององักฤษเหนือทพัของนโปเลียน ณ 

แหลมทราฟัลการ์ ผา่นชม พระราชวงับกักิ�งแฮม ที�ใชว้า่ราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที� 

2 และพระราชวงศช์ั�นสูง  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร Four Seasons เมนุเป็ดย่าง เจ้าของรสชาติอนัเป็นตํานาน 

  นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEMBLY  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�สี�  (23ก.ย.60)  ปราสาทหอคอยลอนดอน – สะพานหอคอย – ภัตตาคาร Gold Mine – ช้อปปิ� ง ถ.ออกซ์ฟอร์ด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเขา้ชมปราสาทหอคอยลอนดอน หรือทาวเวอร์ ออฟ 

ลอนดอน  สถานที�ที�เคยเป็นพระราชวงั แมใ้นภายหลงัจะเปลี�ยนมา

เป็นคุกหลวง ที�จองจาํบุคคลสาํคญัขององักฤษ ไม่วา่จะเ  ป็นพระ

มเหสี แอนน์ โบลีน เซอร์โทมสั มอร์ ฯลฯ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑที์�

น่าสนใจมากแห่งหนึ�งของประเทศ ชมห้องจิลเวอรี�ที�เก็บรักษาเพชร

และมงกุฎประจาํราชวงศข์ององักฤษ จากนั�นนาํท่านถ่ายรุปกบั

สะพานหอคอย หรือทาวเวอร์บริดจ ์หนึ�งในสัญลกัษณ์ที�สาํคญัของมหานครนี�  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวันตามเทรนด์ยอดนิยม  ณ ภัตตาคาร BURGER AND LOBSTER 

           นาํท่านไปยงัยา่นออกซ์ฟอร์ด สตรีท ถนนช็อปปิ� งชื�อดงักลางของกรุงลอ  นดอน มีร้านคา้มากกวา่ 300 

ร้าน ตลอดความยาวเกือบ 2 กิโลเมตร ใหเ้วลาท่านไดเ้ลือกซื�อสินคา้แบรนดเ์นม กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้

นานาชนิด  จากห้างสรรพสินค้าSELFRIDGES เช่น หลุยส์ วติตอง, ชาแนล ฯลฯ หรือแวะซื�อสินคา้

คุณภาพดีขององักฤษ จากห้างMARK & SPENCER ที�อยูฝั่�งตรงขา้ม  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร Gold Mine เมนุเป็ดย่างรสเลิศ พสูิจน์กนัไปเลย ใครแน่กว่าใคร 

นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEMBLY  หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที�ห้า (24ก.ย.60)  กรุงลอนดอน – บิสเตอร์ เอาท์เลท – เบอร์ตัน ออนเดอะ วอเตอร์ – สตราทฟอร์ อพัอน เอว่อน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ BICESTER OUTLET ศูนยเ์อาทเ์ล็ทที�ใหญ่ที�สุด และมีสินคา้หลากหลายที�สุดใน

เกาะองักฤษ ใหเ้วลาใหท้่านชอ้ปปิ� งสินคา้แบรนด์เนมในราคาพิเศษ อาทิเช่น Burberry, Calvin Klien, 

D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ 

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารไทย Trinity Cabbage and Condoms 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ หมู่บา้นเล็ก ๆ ที�รู้จกักนัในนามของ   

 



 

 “เวนิส แห่งคอตส์โวลส์” เป็นสวยน่ารัก มีลาํธารสายเล็กๆ ตื�นๆ ซึ� งแทจ้ริงคือแม่นํ�าวินดรั์ช ไหลผา่น

กลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้มนํ�าป็นช่วง ๆ กบัตน้วลิโลว ์ที�แกวง่กิ�งกา้นใบอยูริ่มนํ�า ทาํใหเ้ป็น

สถานที�ๆมีเสน่ห์อยา่งมาก เมืองนี� มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั�งร้านคา้ใหเ้ดินเล่นเก็บบรรยากาศอนั

รื�นรมย ์นาํท่านชมความสวยงามภายในหมู่บา้นแห่งนี�  พร้อมทั�งถ่ายภาพเป็นที�ระลึก จากนั�นเดินทางต่อสู่

เมืองสตราทฟอร์ อพัอน เอวอ่น เมืองเกิด ของศิลปิน นกัประพนัธ์ชื�อดงัขององักฤษ วิลเลียม เช็คสเปียร์ 

ใหเ้วลาท่านเดินเล่นชมเมืองน่ารักๆ สบายๆ 

คํ�า         รับประทานอาหารคํ�า ณ.ภตัตาคารบุฟเฟต ์JIMMY SPICE  

จากนั�นนาํท่านเขา้ที�พกั โรงแรม STRAFFORD A Q HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�หก (25ก.ย.60)  สตราทฟอร์ด – แมนเชสเตอร์ – วนิเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ นาํท่านถ่ายรูปกบั สนาม

ฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด ของสโมสร “แมนเชสเตอร์ยไูนเต็ด” 

สโมสรฟุตบอลที�มีชื�อเสียงขององักฤษ และยงัเป็นสโมสรที�

ประสบความสาํเร็จสูงสโมสรหนึ�งของเกาะองักฤษ เป็นที�บ่มเพาะ

นกัเตะฝีเทา้ยอดของปีศาจแดงมาหลายสมยั สนามแห่งนี�ไดชื้�อวา่

ใหญ่ที�สุดในสหราชอาณาจกัร จุคนได ้ถึง76,000 คน ใหเ้วลาท่าน

ไดเ้ลือกซื�อสินคา้ของที�ระลึกสโมสร จาก เมกกะสโตร์ ของทีมปีศาจแดง 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งทะเลสาบขององักฤษ หรือที�เรียกกนัวา่ 

เลค ดิสทริค  อุทยานแห่งนี�ไดชื้�อวา่สวยที�สุดขององักฤษ มีพื�นที�

กวา้งขวางและครอบคลุมทะเลสาบหลายแห่ง นาํท่านชม เมืองวนิเดอร์

เมียร์ เมืองเล็กๆริมทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์ ที�มีบรรยากาศแสนสบาย นาํ

ท่านลงเรือล่องชมบรรยากาศที�สวยงาม ของ ทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์ เพื�อ

มาเดินเล่นที� แอมเบอร์ไซด ์อีกหนึ�งเมืองเล็กๆน่ารัก ที�มีร้านขายของ

เล็กๆน่ารักๆ ใหน้กัท่องเที�ยวมาเดินชมสบายๆ 

คํ�า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน 

       นาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม LOW WOOD RESORTหรือเทียบเท่า 

 

วนัที�เจ็ด (26ก.ย.60)  วนิเดอร์เมียร์ – เกรทนากรีน – เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์)  

เชา้         รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองเกรทนากรีน เมืองที�ตั�งอยูร่ะหวา่งพรมแดน องักฤษ และ สกอ็ตแลนด ์แวะ 

ชอ้ปปิ� งสินคา้ราคาพิเศษในเอา้ทเ์ลท เกรทนากรีน ที�มีร้านคา้แบรนดเ์นมที�น่าสนใจ 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 

 



 

บ่าย        หลงัจากนั�นเดินทางต่อสู่ เมืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวงของสก็อตแลนดที์�รํ� ารวยวฒันธรรม ดินแดนแห่งเสียง 

ปี� สก็อต เหลา้วสิกี�  และตาํนานวรีบุรุษ วลิเลียมส์ วอลเลซ 

คํ�า         รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม HOLIDAY INN EDINBURGH CITY WEST หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�แปด (27ก.ย.60)  เอดินเบิร์ก – ชมเมือง – ช้อปปิ� ง  

เชา้         รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ยา่นเมืองเก่า ถนนรอยลัไมล์ ถนนสายสาํคญัที�เชื�อมจาก พระตาํหนกัโฮลี�รู้ด ซึ� งเป็นที�

ประทบัของพระราชินี เวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด ์กบัปราสาทเอดินเบิร์ก อนัสง่างามดว้ยทาํเลที�ตั�งบน

เนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที�ประทบัของ

กษตัริยส์ก๊อต  นาํท่านเขา้ชมภายในของปราสาทเอดินเบิร์ก ที�สวยงาม

และมีการจดัแบ่งเป็นสัดส่วน  อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกาํแพง

ปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย จากนั�นนาํท่านสัมผสัประสพ

การ์ณของการผลิตสก็อต วสิกี�  ที� พิพิธภณัฑส์ก็อตวสิกี�  ที�ท่านจะได้

ทราบถึง ขั�นตอนการผลิตวสิกี�ของสก็อตแลนด ์ 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 

บ่าย         จากนั�นนาํท่านสู่ ย่านปริ�นเซส สตรีท ยา่นการคา้คึกคกัของชาวเมืองสก็อตแลนด ์เทียบเท่ากบัถนน 

        ออ็กซฟอร์ดของกรุงลอนดอน ใหท้่านไดเ้ดินเล่น ซื�อสินคา้และของที�ระลึกต่างๆ หรือเดินเล่นพกัผอ่น  

ทานไอศครีม – จิปกาแฟ ชิวๆชิว เดินเล่นบริเวณถนนรอยลัไมล ์ฯลฯ 

คํ�า         รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารไทย 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม HOLIDAY INN EDINBURGH CITY WEST หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�เก้า (28ก.ย.60)  เอดินเบิร์ก – โดฮา   

เชา้         รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสู่บริเวณดา้นหนา้ของ พระตําหนักโฮลี�รู้ด ซึ� งเป็นที�ประทบัของพระราชินี เวลาเสด็จเยอืนสก็อต

แลนด ์และเคยเป็นที�ประทบัของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝั�งตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอนัยิ�งใหญ่ 

ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั ใหเ้วลาท่านเดินเล่นชมบริเวณโดยรอบของพระราชวงัโฮลีรู้ด   

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 

บ่าย         นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเอดินเบิร์ก เพื�อผา่นขั�นตอนการรับบตัรโดยสาร และ ทาํการคืนภาษี TAX  

REFUND 

16.15 น ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที�ยวบินที� QR 30   

วนัที�แปด  (29 ก.ย.60)   โดฮา – ภูเกต็ 

01.10 น. ถึงกรุงโดฮา แวะเปลี�ยนเครื�อง 

06.45 น. ออกเดินทางสู่ภูเกต็ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์  เที�ยวบินที� QR840 

17.35 น. ถึงภูเก็ต โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 



 

รายการทวัร์อาจมีการเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื�นๆ ที�ไม่คาดคิดหรือมีผล

กบัการเดินทางและรายการทัวร์  ทั�งนี�เพื�อประโยชน์ของคณะเป็นสําคัญ 

 

อตัราค่าบริการ   

คณะอย่างตํ�า 15 ท่าน    

ผู้ใหญ่ ท่านละ  99,000  บาท 

เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ขวบ ท่านละ 79,500 บาท   

พกัเดี�ยว จ่ายเพิ�ม ท่านละ 17,000 บาท 
 

คณะอย่างตํ�า 20 ท่าน    

ผู้ใหญ่ ท่านละ  97,000  บาท 

เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ขวบ ท่านละ 77,500 บาท   

พกัเดี�ยว จ่ายเพิ�ม ท่านละ 17,000 บาท 

 

อตัรานี�รวม 
*ค่าตั�วเครื�องบินตามรายการทวัร์  

*ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (สองท่านต่อหนึ�งห้อง) 

* ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการที�ระบุ 

* ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการ 

* ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเที�ยวตามรายการที�ระบุ 

* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 

* ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทั  ที�คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

* ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีา 

* ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

* ค่าภาษีนํ�ามนัเชื�อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางที�มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ� งเป็นอตัราเรียกเก็บ  

    ณ 07 ก.พ.60 

 

อตัรานี�ไม่รวม 
* ค่าทิปพนกังานขบัรถ และหวัหนา้ทวัร์ ตลอดทั�งทริป ท่านละ 50 ปอนด์ 

* ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

* ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทาง 

* ค่าเดินทางไปทาํวซ่ีาที�กรุงเทพฯ 



 

* ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

* ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

* ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

* สาํหรับราคานี�บริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที�ยวหากมีการเก็บเพิ�ม 

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
 

ข้อมูลเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้หอ้งพกัแบบหอ้ง 

เดี�ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกั

อาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเดี�ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียง

ใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือแยกพกัแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเดี�ยว โดยท่านจะต้องชําระค่าพกั

เดี�ยวเพิ�ม ประมาณ 1,500 บาทหรือแล้วโรงแรมเรียกเกบ็ของคืนที�พกันั�นๆ  

2.  โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า  

3.   กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ�นมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  

บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.  โรงแรมในยุโรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาดกะทดัรัต และ   

 ไม่มีอ่างอาบนํ�า ขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 
1.เอกสารสว่นตวั 

* หนังสอืเดนิทางมอีายไุมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน หากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย เพื�อ 
 
ประกอบการพจิารณาวซีา่ 
 

1.หลกัฐานสว่นตวั 
 
* รปูถา่ยสขีนาด 1.5 x 2 นิ�ว หรอื 3.5 x 4.5 เซนตเิมตร ขนาดของใบหนา้วดัจากศรษีะ

จรดคาง 3 ซม. จํานวน 2 รปูตอ่ทา่น  ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 
 
* สําเนาทะเบยีนบา้น /บัตรประจําตัวประชาชน พรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์
   ที�สามารถตดิตอ่ไดทั้�งเบอรบ์า้น/เบอรม์อืถอื 
* สําเนาสตูบิัตร (ในกรณีที�อายยุังไมค่รบ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 

 * สําเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้ม)ี 
* สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ (ถา้ม)ี 
* สําเนาบัตรขา้ราชการ 
 
 
 
 

หลกัฐานการยื�นวซีา่องักฤษ 
***ยื�นวซีา่องักฤษ ทกุทา่นตอ้งแสดงตวัสแกนลายนิ�วมอืที�สถานทตู*** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมัตวิซีา่ 15 วนัทําการ  
เอกสารในการขอวซีา่  (กรณุาจัดสง่ภายใน 30 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 



 
 

2.หลกัฐานการทํางาน 
* พนกังานบรษิทั  :  หนังสอืรับรองการทํางานของบรษัิทที�ทํางานอยู ่(เป็น

ภาษาองักฤษตวัจรงิ) จะตอ้งระบอุัตราเงนิเดอืน-ตําแหน่ง-วนัเริ�มงาน  
 * เจา้ของบรษิทั  :  สําเนาทะเบยีนการคา้ กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ถา่ยสําเนาทกุหนา้ 
พรอ้มวตัถปุระสงค ์(คดัสาํเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน) 
 * เจา้ของกจิการ  :  ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์(ทพ.4) , พค. 0403 

* ขา้ราชการ   :  ใชห้นังสอืรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานตน้สงักัด (เป็น
ภาษาองักฤษตวัจรงิเทา่น ั�น) จะตอ้งระบอุตัราเงนิเดอืน-ตําแหน่ง-วนัเริ�มงาน  

* ประกอบอาชพีอสิระ  : พมิพจ์ดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบรุายไดต้อ่เดอืน 
พรอ้มหลกัฐานแสดงอาชพีตัวเอง เชน่ ภาพถา่ย , สญัญาเชา่ , ใบเสร็จแสดงการซื�อขาย , เอกสารการ
เสยีภาษี 
 * นกัเรยีน/นกัศกึษา :  ใชห้นังสอืรับรองจากสถานศกึษา (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ) 
ระบชุั �นเรยีน 

 
3.หลกัฐานการเงนิ 
 * ใชส้าํเนาสมดุบญัช ีฝากออมทรพัย ์หรอื ฝากประจําสว่นตวั ยอ้นหลงั 6 เดอืน จนถงึ
ปัจจบุันยอดในบัญช ีจะตอ้งม ี100,000 บาท ข ึ�นไป พรอ้มหนา้บัญชหีนา้แรกที�มชี ื�อเจา้ของบัญช ี(หาก
มกีารตอ่เลม่ กรณุาสําเนาหนา้แรกที�มชี ื�อเจา้ของบญัชขีองเลม่ที�ตอ่พรอ้มกับตัวเลขบัญชเีงนิฝากเป็น
ปัจจบุัน)  ** สถานทตูไมร่บัสมดุเงนิฝากกระแสรายวนั และ พนัธบตัร ฯลฯ 
   
4.กรณีที�ผูเ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี 

* เด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา-มารดา หรอืเดนิทางๆไปกับทา่นใดทา่น 
หนึ�ง จะตอ้งทําจดหมายยนิยอมจากทางอําเภอ โดยที�บดิา-มารดาจะตอ้งไปยื�นเรื�องแสดงความจํานงใน
การอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับอกีทา่นหนึ�งได ้ณ ที�วา่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ
หรอืผูอ้ํานวยการเขตลงลายมอืชื�อและประทับตราจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

* กรณีบตุรอยูใ่นความดแูลของบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง จะตอ้งมหีนังสอืรับรองการ
ปกครองบตุร และเอกสารการหยา่รา้ง โดยมขีอ้ความระบวุา่ “มอีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว” 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


