
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รหสัโปรแกรม : 12064 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินบนัดาเสรีเบกาวนั (บรูไน) – มสัยิด
ทองค า 

   - 

2 สนามบินฮีทโธรว์ ลอนดอน (องักฤษ) – สโตนเฮ้นจ์ – พิพิธภณัฑ์น า้แร่
เมืองบาธ – Pulteney Bridge 

   BAILBROOK HOUSEHOTEL 
หรือเทียบเท่า 

3 มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ – EMIRATES STADIUM – ช้อปปิง้ถนน 
OXFORD 

   ROYAL NATIONAL HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

4 พระราชวงัวินเซอร์ – อิสระคร่ึงวนัที่  WARNER BROS. STUDIO    ROYAL NATIONAL HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

5 มหาวิหารเซนต์ปอล – พิพิธภณัฑ์ NATURAL HISTORY – ลอ่งเรือ
แมน่ า้เทมส์ 

   ROYAL NATIONAL HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

6 สะพานหอคอย-อาคารรฐัสภา – บิ๊กเบน – สนามบินฮีทโธรว์  
(ลอนดอน) – สนามบินบรูไน 

    

7 สนามบินบนัดาเสรีเบกาวนั (บรูไน) – สวุรรณภูมิ (กรุงเทพ)    - 

วนัที่ 12 เม.ย 62 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินบนัดาเสรีเบกาวนั (บรูไน) – มสัยิด

ทองค า 

ศกุร์ 

10.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภมิู เคาน์เตอร์ U สายการบิน ROYAL BRUNEI 
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเช็คอิน จากนัน้
เชิญรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 20 วัน โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่า
รถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาด

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

เที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธ
การเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ 
หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

13.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน 
ROYAL BRUNEI เที่ยวบินที่  BI514    

 

17.15 น. คณะเดินทางถงึสนามบินบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน  
 น าทกุทา่นเดินทางสู่ มัสยิดทองค า สญัลกัษณ์ส าคญัของประเทศซึง่ได้ชื่อว่า

เป็นมสัยิดที่งดงามที่สุดในแถบเอเชียแปซิฟิก  สร้างเสร็จสมบรูณ์เม่ือปี 1958 
ในสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหวา่งสไตล์โมกลุกบัอิตาเลียน โดยตัง้ชื่อเพื่อ
เป็นเกียรติให้กบั Omar Ali Saifuddien ที่ 3 สุลต่านองค์ที่ 28 ของบรูไน โดย
มสัยิดนีต้ัง้อยู่บริเวณลากูนที่จ าลองขึน้มาริมแม่น า้บรูไน รายล้อมด้วยสวน
และน า้พ ุโดดเดน่ด้วยยอดโดมสูง 52 เมตรท่ีสร้างด้วยทองค าบริสุทธ์ิทัง้หมด 
ซึง่สามารถมองเห็นได้จากทกุที่ในเขตเมืองหลวง  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (1)  
20.30 น. น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินบนัดาเสรีเบกาวนั (บรูไน) เพื่อเดินทางต่อไป

ประเทศองักฤษ 
 

วนัที่ 13 เม.ย 62 สนามบินฮีทโธรว์ ลอนดอน (องักฤษ) – สโตนเฮ้นจ์ – พิพิธภณัฑ์น า้แร่เมือง

บาธ – Pulteney Bridge 

เสาร์ 

00.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่สนามบินฮีทโธรว์ ลอนดอน โดยสายการ ROYAL BRUNEI 
เที่ยวบินที่  BI003 

 

06.00 น. คณะถงึสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 
รถโค้ชรอรับท่าน ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บวัร่ี น าท่านเข้าชมเสาหินสโตน
เฮ้นจ์ (Stonehenge) 1ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่
เป็นความลับด ามืดในช่วงหนึ่งของประวติัศาสตร์ จากนัน้ออกเดินทางต่อสู่
เมืองบาธ ในหบุเขาเอวอนเมืองเกา่แกท่ี่มีอายตุัง้แตเ่ม่ือครัง้โรมนัเรืองอ านาจ
จากหลกัฐานบอ่น า้พรุ้อน และซากอาคารเกา่แกท่ี่หลงเหลืออยูท่ าให้เมืองบาธ
ได้รับการแตง่ตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987  

 

 
 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) Local 
บา่ย น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์น า้แร่ร้อนโรมัน  (Roman Bath Museum) ซึ่งมี

ประวติัการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมือง คือ
บริเวณที่เป็นที่ตัง้ของบ่อน า้แร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สองคือ 
บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ ยวหรือ
ชาวเมืองใช้บริการน า้ ซึ่งมีทัง้สระว่ายน า้, บ่อน า้แร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน า้ 
และส่วนที่เป็น Turkish Bath และให้ทา่นได้ชิมน า้แร่ที่จดัให้กบันกัท่องเที่ยว
เท่านัน้ หลังจากนัน้พาท่านชมเมืองและอาคารบ้านเรือนท่ีถกูสร้างขึน้ในยุค 
หลังจากนัน้พาท่านผ่านชม  สะพาน Pulteney Bridge สะพานเก่าแก่และ
สวยงามที่สุดแหง่หนึง่ของโลก นอกจากนัน้ยงัเป็นแลนด์มาร์คส าคญัแหง่หนึ่ง
ของเมืองบาธ (Bath)   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (3)  
โรงแรม น าท่านเข้าสู่ที่พัก BAILBROOK HOUSEHOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
 

 
 
 

 
 



 

 

วนัที่ 14 เม.ย 62 มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ – EMIRATES STADIUM – ช้อปปิง้ถนน OXFORD  อาทิตย์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (4) Buffet 
 มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (Westminster Abbey) ตัง้อยู่ทางตะวันตกของ

พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ในแขวงเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน ประ เทศ
องักฤษ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการท าพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกและที่ฝังพระบรมศพของพระมหากษัตริย์องักฤษและพระบรม
วงศานวุงศ์ ระหวา่งปี ค.ศ. 1546 ถึง 1556 ที่นี่ได้รับเล่ือนฐานะขึน้เป็นอาสน
วิหาร ตอ่มาในรัชสมยัของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 ก็ได้รับแต่งตัง้
ให้เป็นพระอารามหลวง ปัจจบุนัที่นี่เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ โดยมีสถาปัตยกรรม
เป็นแบบโกธิค ซึง่เม่ือปี ค.ศ. 1245 พระเจ้าเฮนร่ีที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์เวสต์มินส
เตอร์คร่อมโบสถ์เกา่แกท่ี่มีอยูเ่ดิม และพระองค์เลือกให้เป็นที่ฝังพระศพของ
พระองค์เอง 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  
บา่ย หลังจากนัน้พาท่านเข้าชม เอมิเรตส์สเตเดียม (Emirates Stadium) หรือ 

สนามกีฬาเอมิเรตส์ สนามเหย้าของสโมสรฟตุบอลอาร์เซนอล เปิดใช้งานเม่ือ
เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2006 สนามแห่งนีอ้ ัฒจรรย์จะเป็นเก้าอีท้ ัง้หมด 
60,355 ที่นัง่ ซึง่นบัวา่เป็นสนามฟตุบอลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 2 ของพรีเมียร์
ลีกตามหลงัเพียงสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด และเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่เป็นอนัดบั 
3 ในลอนดอนรองจากสนามเวมบลีย์และสนามทวิกเคนแฮม   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร(6)  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL NATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
 

วนัที่ 15 เม.ย 62 พระราชวงัวินเซอร์ – อิสระคร่ึงวนัที่  WARNER BROS. STUDIO    จนัทร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (7) Buffet 
 น าคณะเดินทางสู่พระราชวงัวินเซอร์ (WINSOR CASTLE)โดยพระราชวงัจะ

อยูบ่นเนินสูงมองเห็นแมน่ า้เทมส์อยูเ่บือ้งลา่ง พระราชวงัวินเซอร์เป็นที่ประทบั
ประมขุสูงสุดแหง่ประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จงึถือได้วา่พระราชวงัแหง่นี ้
เป็นพระราชวงัที่มีผู้พ านกัอาศยัตอ่เนื่องยาวนานกว่าพระราชวงัแหง่ใดในโลก 
โดยทุกท่านจะเดินผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสู่อาคารจัดแสดงประวัติ
ความเป็นมาของพระราชวัง  ส่ิ งที่ น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือ เขต
พระราชฐานชัน้ใน State Apartment (ทางบริษัทรวมคา่เข้าชมส่วนนีแ้ล้ว) ถือ
เป็นหวัใจของพระราชวงั ห้องทุกห้องจึงถูกประดบัประดาด้วยทรัพย์สมบัติ
ของราชวงศ์อนัประมาณคา่มิได้ไม่วา่จะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่าน, ปักประดบั 
ผนงั, เคร่ืองลายคราม, รูปปัน้, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุค  
ตา่ง ๆ The King's Chamber อนัมีภาพเขียนเป็นจุดเด่น นอกเหนือจากเตียง
ไม้สลักปิดทองสไตล์ฝรั่งเศสสมยัศตวรรษที่ 18 ที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางห้อง 
และห้องที่โดดเด่นที่สุด St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนีมี้ความยาวกว่า 
50 เมตรจงึมกัใช้ ในงานพระราชพิธี เชน่งานเลีย้งรับรองพระราชอาคนัตกุะใน
พระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแตง่ตามศิลปะแบบกอธิก ประดบัประดาด้วย
อาวุธชุดเกราะ และตราประจ าราชวงศ์ St. George's Chapel มหาวิหาร
สไตล์โกธิกที่งดงามที่สดุในประเทศองักฤษ อาคารแหง่นีเ้ร่ิมกอ่สร้ างในปีค.ศ. 
1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้เวลากวา่ 50 ปีจนส าเร็จลุล่วง  ในแตล่ะ
ปีพระราชวงศ์อังกฤษจะเสด็จไปประทับเพื่อพักผ่อนอย่างสม ่าเสมอ โดย
ปราสาทส่วนบนด้านตะวนัออกจะเป็นเขตที่ประทบัของสมเด็จพระราชินี ส่วน
ด้านใต้ปราสาทจะมีปาร์คขนาดใหญ่กวา่ 800 เฮกเตอร์ ชื่อเดิมวา่เกรต ปาร์ค 
ซึง่ถือวา่เป็นแหล่งรวบรวมกหุลาบพนัปีที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 
 
 

 
 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)  



 

 

 หลังจากนัน้พาท่านด าด่ิงลงไปในโลกแห่งคาถา กลวิเศษ และเวทมนตร์      
อนัน่าทึ่ง ที่  WARNER BROS. STUDIO   ชมเบือ้งหลงัเพื่อค้นหาความลบัที่
ซอ่นอยูห่ลงักล้องของภาพยนตร์ แฮร์ร่ี พอตเตอร์ ทัง้ 8 ภาค พร้อมส ารวจฉาก
ตา่ง ๆ ที่ใช้จริงในภาพยนตร์ เชน่ ฮอกวอตส์ ตรอกไดอากอน และซอยพรีเว็ต 
และอีกมากมาย ก้าวขึน้รถเมล์อศัวินราตรีสามชัน้สุดพิลึกที่แฮร์ร่ีนัง่ในภาค 
นกัโทษแห่งอซัคาบนั ตลอดจนรถบินได้จากภาค ห้องแห่งความลับ จากนัน้ 
โพสท่าถ่ายรูปบริเวณหน้าบ้านหลังเก่าของแฮร์ร่ีที่ซอยพรีเว็ต บ้านเลขที่ 4 
กอ่น กอ่นไปลิม้รสบตัเตอร์เบียร์ฟองฟ่อดชัน้เลิศ มุ่งหน้าสู่ชานชลา 9 ¾ ที่ได
รับการออกแบบใหม่เอี่ยม ซึ่งคุณสามารถขึน้รถไฟไอน า้สายฮอกวอตส์    
เอ็กซ์เพรส และโพสท่าถ่ายรูปกบัรถเข็นกระเป๋าที่ก าลังเลือนหายเข้าไปใน
ก าแพงชานชลา ส ารวจฉาก ชุด และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่จดัแสดงงาน
ศิลป์แหง่องักฤษ และเทคโนโลยีล า้สมยัที่ใช้ในการผลิตภาพยนตร์ ทวัร์นีร้วม
การเข้าชมแบบจ าลองฮอกวอตส์ขนาด 1:24 ที่ใช้ถา่ยท าฉากภายนอกของตวั
โรงเรียนพอ่มดแมม่ดแหง่นีอ้ยา่งใกล้ชิด 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (9)  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ROYAL NATIONAL HOTELหรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
 

วนัที่ 16 เม.ย 62 มหาวิหารเซนต์ปอล – พิพิธภณัฑ์ NATURAL HISTORY – ลอ่งเรือแมน่ า้

เทมส์  

องัคาร 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (10) Buffet 
 พาคณะเดินทางสู่  มหาวิหารเซนต์ปอล  St. Paul’s Cathedral เป็นวิหาร

เกา่แกท่ี่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึง่ใจกลางกรุงลอนดอน และมีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 2 รองจากโบสถ์ Liverpool Cathedral ในองักฤษ กอ่ตัง้ขึน้
ในปี ค.ศ. 604 ตัง้อยู่บน Ludgate Hill ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดของเมืองลอนดอน 
สร้างขึน้เพื่ออุทิศแด่นักบุญเปาโล เป็นผลงานชิน้ที่โดดเด่นของสถาปนิก      
ชื่อดังที่ชื่อ “Sir Christopher Wren” ต่อมาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครัง้ใหญ่    
ในเมืองลอนดอน ท าให้โบสถ์นีไ้ด้รับความเสียหายอยา่งมาก ต่อมาได้มีการ
ซอ่มแซม และเปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1697 ซึง่โบสถ์นีมี้สถาปัตยกรรมสไตล์
บาร็อกที่สวยงาม ในสมยัศตวรรษที่ 17 ใช้เป็นสถานที่ฝังศพของบคุคลส าคญั
ในประเทศองักฤษ และใช้จดัพระราชพิธีต่าง ๆ ที่ส าคญั ปัจจุบนัโบสถ์แห่งนี ้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จกัและมีชื่อเสียงมากในกรุงลอนดอน บริเวณ
ด้านหน้าของโบสถ์ เป็นอนสุาวรีย์ของพระนางวิคตอเรีย 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)  
บา่ย หลังจากนัน้พาคณะเดินทางเข้าชม Natural History Museum หรือ 

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติในเมืองลอนดอน เป็นพิพิธภัณฑ์
แห่งหนึ่งที่รวบรวมหลักฐานและชิน้ส่วนส าคัญทางประวติัศาสตร์ของโลก      
ที่เกา่แก่หลายล้านปี ตัง้แตย่คุไดโนเสาร์ดกึด าบรรพ์ ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1881 
จดัแสดงอยูภ่ายในอาคารที่สวยงามแบบพระราชวงั ภายใน Natural History 
Museum ก็มีการตกแตง่ประดบัประดาที่สวยงามไมแ่พ้ภายนอก ในส่วนของ
การจัดแสดงจะแบ่งออกเป็นหลาย ๆ โซนให้นักท่องเที่ยวได้เย่ียมชมตาม
ความสนใจ โซนแรก ก็คือ Red Zone ซึง่โซนนีจ้ะจดัแสดงเก่ียวกบัวิวฒันาการ
ของมนษุย์ การก าเนิดโลก การเกิดภูเขาไฟและแผ่นดินไหว โซนถดัมาก็จะเป็น 
Green Zone โซนนีจ้ะมีสัตว์หลายชนิดด้วยกนั ได้แก่ สัตว์ปีก สัตว์เลีย้งลูก
ด้วยนม และแมลงสายพนัธ์ุต่าง ๆ เป็นต้น โซนต่อมาจะเป็น Orange Zone 
เป็นโซนของ Charles Darwin เป็นบุคคลส าคัญในแวดวงวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีรูปปัน้ใหญ่ ๆ ของท่านตัง้อยู่ในบริเวณนัน้ และโซน
สุดท้าย ถือว่าเป็นโซนที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่มาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ ก็คือ 
“โซนไดโนเสาร์”  ซึ่งในโซนนี ้ก็จะมีกระดูกไดโนเสาร์สายพนัธ์ุต่าง ๆ ที่น ามา
จดัแสดงอย่างย่ิงใหญ่อีกด้วย หลังจากนัน้พาทุกท่าน ล่องเรือแม่น า้เทมส์ 

 



 

 

(Thames River) ซึ่งถือเป็นแม่น า้ที่มีระยะทางยาวที่สุดในประเทศองักฤษ 
และยังยาวเป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักร ด้วยความยาวกว่า 346 
กิโลเมตร อีกทัง้ยงัไหลผ่านทางตอนใต้ของประเทศองักฤษ และกรุงลอนดอน 
จงึท าให้แมน่ า้เทมส์นีก้ลายเป็นจดุหมายปลายทางของการทอ่งเที่ยวหนึง่ของ
การมาเยือนลอนดอนเลยทีเดียว โดยระหวา่งล่องเรือ ทา่นจะได้ผ่านชมแลนด์
มาร์คส าคัญมากมาย อาทิเช่น ลอนดอนอาย (LONDON EYE), ทาวเวอร์
บ ริด จ์  (TOWERBRIDGE) , สะพาน เวส ต์ มิ นส เตอ ร์  (WESTMINSTER 
BRIDGE)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร(12)  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL NATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
 

วนัที่ 17 เม.ย 62 สะพานหอคอย-อาคารรฐัสภา – บิ๊กเบน – สนามบินฮีทโธรว์  (ลอนดอน) – 

สนามบินบรูไน 

พธุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (13) Buffet 
 น าทุกทา่นถา่ยรูปกบั สะพานหอคอย แห่งกรุงลอนดอน (London Tower 

Bridge) ซึ่งเป็นสะพานที่ขึน้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน โดยมี
ลักษณะเป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกนั ทัง้ยงัประกอบไปด้วย
หอคอย 2 หอ จึงท าให้สะพานแห่งนีมี้ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานหอคอย 
นัน่เอง เดิมทีสะพานทาวเวอร์บริดจ์ถกูสร้างขึน้มาเพื่อใช้เป็นเส้นทางส าหรับ
การจราจรข้ามแม่น า้เทมส์ของลอนดอน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างนานถึง 8 ปี 
โดยแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1894 นั่นเอง โดยหอคอยแห่งนีไ้ด้ถูกออกแบบให้มี
ลักษณะเป็นหอคอยคู่และใช้สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่มีความสวยงดงาม
และแสดงถึงการเป็นหอคอยลอนดอนได้เป็นอย่างดี หลังจากนัน้พาทกุท่าน
เดินชมอาคารรัฐสภา  (Houses of Parliament) ในอดีตอาคารรัฐสภาแหง่นี ้
เคยเป็นพระราชวงั Westminster ของเชือ้พระวงศ์องักฤษตัง้แตศ่ตวรรษที่ 11 
มาก่อน แต่ด้วยปัญหาหลาย ๆ อย่าง รวมทัง้เหตุการณ์ไฟไหม้พระราชวัง 
สถานที่แหง่นีจ้งึได้กลายเป็นรัฐสภาตัง้แตร่ะดบันายกรัฐมนตรีจนถงึระดบัสว . 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)  
บา่ย ก่อนเดินทางไปสนามบิน น าคณะถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คส าคัญของกรุง

ลอนดอน หอนาฬิกาบิก๊เบน (BIG BEN) หอนาฬิกาแห่งนี ้เป็นสญัลักษณ์
ของกรุงลอนดอนมามากกวา่ 150 ปีแล้ว โดยจุดเดน่ของหอนาฬิกาแห่งนี ้คือ
สามารถบอกเวลาได้ทัง้ 4 ทิศทาง เป็นนาฬิกาบอกเวลาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
และเป็นเคร่ืองบอกเวลามาตรฐานของหอดูดาวเมืองกรีนิช ผ่านสถานีวิทย ุ
BBC ท่ีจะถา่ยทอดสดเสียงตีบอกนาฬิกา Big Ben ให้ได้ยินกนัทัว่โลก โดยหอ
นาฬิหานีมี้ความสูงถึง 96.3 เมตร มีระฆังส าหรับตีบอกเวลา 5 ใบ โดยมีใบ
เดียวที่ตีบอกเวลา ส่วนอีก 4 ใบจะตีเป็นท านองเพื่อให้เกิดความไพเราะ 

 

 ถึงเวลาอันสมควรน าคณะเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์   
18.00 น. ออกเดินทางกลับสู่สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) โดยสายการบิน 

ROYAL BRUNEI เที่ยวบินที่  BI004 
 

วนัที่ 18 เม.ย 62 สนามบินบนัดาเสรีเบกาวนั (บรูไน) – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) พฤหสับดี 

15.35 น. เดินทางถงึสนามบินบนัดาเสรีเบกาวนั   
18.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เที่ยวบินที่  

BI519 
 

20.15 น. น าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยวซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง เนือ่งจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนั กอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

 
 



 

 

ก าหนดการเดินทางก าหนดการเดินทาง  
 

12-18 เมษายน 2562 (พเีรียดตรงวันหยุดสงกรานต์) 

  ผู้ ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น) ทา่นละ   
 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่น มีเตียง ทา่นละ  
 เด็กอาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมมี่เตียง ทา่นละ 
 พกัห้องเด่ียว (Single room) จา่ยเพิ่มทา่นละ 
 พกัห้องเด่ียว (Double Single use) จา่ยเพิ่มทา่นละ 
 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน ผู้ ใหญ่หกัทา่นละ 

59,999.- 
59,999.- 
56,999.- 
10,500.- 
12,500.- 
20,000.- 

คา่ทวัร์รวม คา่ทวัร์รวม ::  
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง  

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เข้า STONEHENGE / คา่เข้า ROMAN BATHS / คา่เข้ามหาวิหารเวสต์มินสเตอร์/ คา่เข้า EMIRATES 

STADIUM / คา่เข้าพระราชวงัวนิเซอร์ / คา่เข้า WARNER BROS. STUDIO / คา่เข้าโบสถ์เซนต์ปอลล์ / คา่
เข้าพิพิธภณัฑ์  NATURAL HISTORY / คา่ล่องเรือแมน่ า้เทมส์ 

 คา่โรงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ใน
กรณีที่ทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ใน
ยโุรปส่วนใหญ่จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชมุ
นานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีที
ทา่นมีข้อจ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลว่งหน้าเพือ่ความเหมาะสม 

 คา่ประกนัการเดินทาง 
- ส าหรบัทา่นที่มีโรคประจ าตวั ทางบริษัทแนะน าให้ซือ้ประกนัสขุภาพเพิ่มเติม 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 15 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่น
เองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม คา่ทวัร์ไมร่วม ::   
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3 % 

 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกั และคา่อาหารทีส่ัง่มาในห้องพกั

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ตลอดการเดินทาง 50 (ปอนด์) GBP หรือค านวณเป็นเงินไทยประมาณ 2,250 
บาท 

 คา่ธรรมเนียมและคา่บริการยืน่วีซา่ทอ่งเที่ยวประเทศองักฤษทา่นละ 5,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน
เงินตรา 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับจองทวัร์ (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานที่ทอ่งเที่ยวตา่งเนื่องจากสถานที่ทอ่งเที่ยวตา่ง  ๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับจองทวัร์ส าหรับลูกค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร์ (การยกเลิกการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
  ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 14 - 7 วนักอ่นการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW หกั 75% ของคา่ทวัร์ 
  ในกรณีทีว่นัเดินทางดงักลา่วเป็นตัว๋เง่ือนไข NON-REFUND หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แต่ท่าน  



 

 

สามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าได้ทนัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่า
เปล่ียนชื่อตั๋วเท่านัน้  และต้องไม่อยู่ในเง่ือนไขของตั๋วที่  NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณา
อนมุติัวีซา่ ไมว่่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือ
ยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวข้างต้น ในกรณีที่
ทา่นไม่แนใ่จว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่า
แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสยัดงันี ้การล่าช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, 
การกอ่จลาจล, อุบติัเหต ุฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มาก
ที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการ
กระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแล้ว 

ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่น

จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้
ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่น
ไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า 
REFUND ได้หรือไมก่อ่นที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์ส่วนที่เหลือ 

โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกั
มีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
จะให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่
มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลักษณะแตกตา่ง
กันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานทีเ่ข้าชม (สถานทีเ่ข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การ

เปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะ
คืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดงักล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของ
ทา่นกอ่นช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแตล่ะโรงแรม  
 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 



 

 

46 เซนติเมตร (18 นิว้) 
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ

เดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผู้ โดยสาร  

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ 
ใช้เวลาท าการอนุมัตวิีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 1 เดอืน 

*** ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี ้ชัน้ 28) *** 
ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดงึเล่มออกมาก่อนได้ 

(ในการยื่นค าร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตนเพื่อท าการสแกนลายนิวมือด้วยตนเอง) 
 1. หนงัสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

อายกุารใช้งานเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะต้องไมช่ ารุด (หนงัสือเดินทางเล่มเก่า 
กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซา่ด้วย)  

 2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือ
เคร่ืองประดบั ไมใ่ส่คอนแทคเลนส์ รูปไมเ่ลอะหมกึ) 

 3. หลกัฐานการเงิน  
3.1  กรณีผู้ เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ส าเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัว่ไป ส่วนตวัของผู้ เดินทาง ถ่าย
ส าเนา ย้อนหลงั 6 เดือน รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แล้วคอ่ยปรับยอดเงินในบญัชี อพัเดท
ไม่เกิน 15 วนั ก่อนวนัย่ืนวีซ่า  และบญัชีต้องมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมท า
จดหมายชีแ้จง  
3.2  กรณีเปล่ียนบญัชีเป็นเล่มใหม ่ให้ทา่นถา่ยส าเนาสมดุบญัชีมาทัง้สองเล่ม (ทัง้เล่มเกา่ –เล่มใหม)่ 

       ***ควรเคล่ือนไหวบญัชีสม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บญัชีโดยการน าเงินก้อนใหญ่เข้าบญัชีกอ่นยื่นวีซา่ จะท าให้ยอดเงินกระโดด 
           ซึง่อาจเป็นเหตใุห้ทา่นถกูปฏิเสธวีซา่ได้ 

3.3 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  
3.3.1      ส าเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือน ของผู้ ออกคา่ใช้จ่ายให้ อพัเดทไม่เกิน 15 วนั ก่อนวนัย่ืนวีซ่า  และ                              

บญัชีต้องมีครบทกุเดือน  ในกรณีที่มีไมค่รบ 6 เดือน ให้ขอเป็นSTATEMENT พร้อมท าจดหมายชีแ้จง 
3.3.2.     ต้องท าหนงัสือรับรองคา่ใช้จา่ยที่มีการชีแ้จงความสมัพนัธ์อีกหนึง่ฉบบั (Sponsor Letter) 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีติดลบ บญัชีฝากประจ า บญัชีกระแสรายวนั บญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พนัธบตัร ตราสารหนี ้
กองทนุ และสลากออมสิน** 

 4. หลกัฐานการท างาน   
- เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้ เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายไุมเ่กิน 3 เดือน หรือ    
    ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 
- กิจการไมจ่ดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยร้าน สญัญาเชา่ที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น 
- ในกรณีที่เป็นพนกังาน หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหนง่, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุมเ่กิน 1 เดือนนบัจากวนัที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าวา่ “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ย่ืน) 
- นกัเรียนหรือนกัศกึษา ใช้หนงัสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบนัที่ก าลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุมเ่กิน 1 เดือนนบัจากวนัที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าวา่ “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ย่ืน) 

 5. เอกสารส่วนตวั 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- บตัรประชาชน 
- สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถ้ามี) 
- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกลุ (ถ้ามีการเปล่ียน)  

 6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ด้เดินทางไปตา่งประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยมารดาจะต้องคดัหนงัสือยินยอม
ระบใุห้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 
- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกดั (โดยบิดาจะต้องคดัหนงัสือยินยอมระบุ
ให้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 



 

 

 
 
 
แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 
(กรุณากรอกข้อมลูเป็น ภาษาองักฤษ ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ่งจากทางเราจะใช้ข้อมลูนีใ้นการจองคิวนดัหมายให้ทา่น
กอ่นและไมส่ามารถแก้ไขได้อีก เพราะฉะนัน้เอกสารที่ทา่นส่งตามมาที่หลงัจะต้องตรงกบัข้อมลูที่ทา่นกรอกให้มาเทา่นัน้) 
ชื่อ-นามสกลุ ผู้ เดินทาง ภาษาไทย......................................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกลุ ผู้ เดินทาง ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง...................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกลุเกา่ ทีเ่คยใช้กอ่นเปล่ียน..................................................................................................................................... 
เหตผุลที่เปล่ียน (เชน่ สมรส ฯลฯ) ..........................................................เปล่ียนเม่ือวนัที่ (วนั/เดือน/ปี) ................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด.................................................................................................................................................................... 
เชือ้ชาติ............................. สญัชาติ ................................ สถานที่เกิด............................... ประเทศ...................................... 
ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน 
..........................................................................................................................................................................................
........................................................................................รหสัไปรษณีย์..............................................................................  
ทา่นอาศยัอยูใ่นบ้านหลงันีม้าเป็นเวลา ….................................….........ปี .....................................................................เดือน 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ......................................................หมายเลขโทรศพัท์ที่ท างาน ........................................................ 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน.………………………..…Fax…………………….……….E.mail…………………………..………….... 
ที่อยูอ่ื่น ๆ (ถ้ามี) 
..........................................................................................................................................................................................
........................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................. 
มีหนงัสือเดินทางมาแล้วทัง้หมด ..................เล่ม     
หมายเลขหนงัสือเดินทางปัจจบุนั ....................................วนัที่ออก............................................หมดอาย.ุ.............................. 
หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเกา่ ....................................วนัที่ออก.............................................หมดอาย.ุ............................. 
ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศองักฤษหรือไม ่………………………………………………………………………….……………… 
วนั/เดือน/ปี ที่ทา่นเคยเข้าประเทศองักฤษครัง้ล่าสุด ................................................ ถงึวนัที่ .................................................. 
วตัถปุระสงค์ในการไปครัง้ล่าสุด (ทอ่งเที่ยว , ธุรกิจ , นกัเรียน) ................................................................................................ 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยา่ร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผู้ มีอ านาจ
ปกครองบตุรแตเ่พียงผู้ เดียว 
***กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับตุรที่สถานทูต
ด้วย ทัง้สองทา่น 

 7. ทา่นไมจ่ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถกูต้อง ให้ทา่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซา่เทา่นัน้ 
 8. ในกรณีที่มีเอกสารเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบับ จะต้องแปลจากร้านแปลหรือศูนย์แปล พร้อม

ประทบัตราจากร้านหรือศนูย์แปลเทา่นัน้ ไมส่ามารถใช้ตวัที่แปลเองได้ 
หลงัจากการจองทัวร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 

และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 



 

 

ประเภทของวีซา่องักฤษทีเ่คยได้รับ เป็นประเภทใด ................................................................................................................ 
ระยะเวลาของวีซา่องักฤษทีเ่คยได้รับ เร่ิมตัง้แตว่นัที่ ................................................ถงึวนัที่ ................................................... 
ทา่นเคยได้รับการปฏิเสธวีซา่องักฤษ หรือ ประเทศอื่นๆหรือไม ่................................................................................................ 
ประเทศที่เคยถกูปฏิเสธ ..........................................................วนั/เดือน/ปี ที่ถกูปฏิเสธ ......................................................... 
เหตผุลที่ถกูปฏิเสธ ..............................................................................................................................................................  
ประเทศอื่น ๆ ที่ทา่นเคยเดินทางไปนอกจากองักฤษ (ในรอบ 10 ปี) วนัเดือนปี ที่ไป รวมก่ีวนั และวตัถปุระสงค์ในการไป 
(ทอ่งเที่ยว , ธุรกิจ, นกัเรียน) 
1.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วนั  
วตัถปุระสงค์ในการไป/ประเภทวีซา่ (ทอ่งเที่ยว,ธุรกิจ,นกัเรียน,อื่นๆ)......................................................................................... 
2.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วนั  
วตัถปุระสงค์ในการไป/ประเภทวีซา่ (ทอ่งเที่ยว,ธุรกิจ,นกัเรียน,อื่นๆ)......................................................................................... 
3.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วนั  
วตัถปุระสงค์ในการไป/ประเภทวีซา่ (ทอ่งเที่ยว,ธุรกิจ,นกัเรียน,อื่นๆ)......................................................................................... 
4.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วนั 
วตัถปุระสงค์ในการไป/ประเภทวีซา่ (ทอ่งเที่ยว,ธุรกิจ,นกัเรียน,อื่นๆ)......................................................................................... 
5.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วนั 
วตัถปุระสงค์ในการไป/ประเภทวีซา่ (ทอ่งเที่ยว,ธุรกิจ,นกัเรียน,อื่นๆ)......................................................................................... 
สถานภาพ .........โสด                                        ........ หยา่ และมีทะเบียนหยา่ (ต้องน ามาแสดงด้วย)                           
......... แตง่งานแล้ว (แตไ่มไ่ด้จดทะเบียน)           ........ แตง่งานและมีทะเบียนสมรส (ต้องน ามาแสดงด้วย) 
........ หม้าย (คูส่มรสเสียชีวิต) 
ในกรณีสมรสแล้วทัง้จดทะเบียนและไมจ่ดทะเบียน ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                                       
ชื่อ นามสกลุ ของคูส่มรส ..................................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของคูส่มรส.................................................................................................................................................. 
สถานทีเ่กิด.......................................................................................................................................................................... 
เชือ้ชาติ ...............................................................................  สญัชาติ ................................................................................ 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง ...........................................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ..................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนัของคูส่มรส....................................................................................................................................................... 
ในกรณีที่มีบตุร ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทกุคน                                                                                                 
1.ชื่อ นามสกลุ ของบตุร ...................................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของบตุร ..................................................................................................................................................... 
สถานทีเ่กิด......................................................................................................................................................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง ..........................................................หมายเลขโทรศพัท์มือถอื ..................................................... 
ปัจจบุนับตุรอาศยัอยูท่ี่ ........................................................................................................................................................ 
2.ชื่อ นามสกลุ ของบตุร ...................................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของบตุร ...................................................................................................................................................... 
สถานทีเ่กิด.......................................................................................................................................................................... 



 

 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง ..........................................................หมายเลขโทรศพัท์มือถอื ...................................................... 
ปัจจบุนับตุรอาศยัอยูท่ี่......................................................................................................................................................... 
ประวติัของบิดา                                                                                                                                                  
ชื่อของบิดา ....................................................................... นามสกลุของบิดา ...................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของบิดา .....................................................................................................................................................  
สถานทีเ่กิดของบิดา..................................................ประเทศที่เกิด ......................................................................................  
เชือ้ชาติ ................................................................. สญัชาติ................................................................................................ 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง ........................................................หมายเลขโทรศพัท์มือถอื ........................................................ 
ประวติัของมารดา                                                                                                                                                
ชื่อของมารดา .................................................................. นามสกลุของมารดา .................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของมารดา ..................................................................................................................................................  
สถานทีเ่กิดของมารดา ..............................................ประเทศที่เกิด ......................................................................................  
เชือ้ชาติ .................................................................. สญัชาติ .............................................................................................. 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง ........................................................หมายเลขโทรศพัท์มือถอื ........................................................ 
ข้อมลูส่วนตวัของผู้ เดินทางเก่ียวกบัด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจา่ยตา่ง ๆ 
งานปัจจบุนัท าอาชีพ, ต าแหนง่ (โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) ................................................................................................. 
ชื่อบริษัทที่ท างาน ............................................................................................................................................................... 
ที่อยูข่องบริษัทที่ท างาน
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................... 
วนั/เดือน/ปี ที่เร่ิมท างาน ..................................................................... เงินเดือน ...........................................................บาท 
กรณี นกัเรียน / นกัศกึษา ระบชุื่อโรงเรียน/มหาวิทยาลยั ......................................................................................................... 
ระดบัชัน้ทีเ่รียนอยู ่...................................................หลกัสูตรที่ก าลงัเรียน ............................................................................ 
ทา่นเคยท างานเหล่านีห้รือไม ่(ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย ส่ือมวลชน ข้าราชการ) .........เคย ........ไมเ่คย 
ถ้าเคย ระบอุาชีพที่ท า , ต าแหนง่ (โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) ............................................................................................... 
ชื่อต้นสงักดัที่เคยท างาน ......................................................................................................................................................  
ที่อยูข่องต้นสงักดัทีเ่คยท างาน
..........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหสัไปรษณีย์.................................................................... 
วนั/เดือน/ปี ที่เร่ิมท างาน .................................................... วนั/เดือน/ปี ที่ออกจากงาน ......................................................... 
ทา่นมีสมดุบญัชเีงินฝากหรือไม ่               ........มี      .......ไม่มี                                                                         
ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียดวา่เป็น  บญัชีออมทรัพย์ / ฝากประจ า  ยอดรวมเทา่ไหร่   
…………………………………………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
ทา่นได้ใช้เงินส่วนตวัตอ่เดือนเทา่ไหร่..................................................................................................................................... 
ทา่นแบง่รายได้ของทา่นให้กบัสมาชิกครอบครัวเดือนละเทา่ไหร่ ..............................................................................................  



 

 

คา่ใช้จา่ยของทา่นในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงินเทา่ไหร่ ......................................................................................................   
ในการเดินทางครัง้นี ้ใครเป็นคนออกคา่ใช้จา่ยให้ทา่น ............................................................................................................ 
ใครเป็นคนจา่ยคา่ใช้จา่ยตา่งๆ เชน่ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่โรงแรม คา่อาหาร ................................................................................  
ถ้ามีคนออกคา่ใช้จา่ยให้ทา่นไปองักฤษ เขาได้จา่ยให้เป็นจ านวนเงินเทา่ไหร่ ............................................................................  
ขณะนีท้า่นมีญาตอิยูท่ี่องักฤษหรือในสหราชอาณาจกัรหรือไม ่................................................................................................   
ถ้ามี ชื่อ-นามสกลุ ...............................................................................................................................................................  
ความสมัพนัธ์กบัทา่น .............................................................. สถานะพลเมือง ................................................................... 
ที่อยูท่ี่องักฤษหรือในสหราชอาณาจกัร ................................................................................................................................. 
............................................................................................................. รหสัไปรษณีย์........................................................ 
เบอร์โทรทีอ่งักฤษหรือในสหราชอาณาจกัร ............................................................................................................................ 
หมายเหตุ : 

- คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร์ ผู้ เดินทางเป็นผู้ รบัผิดชอบเอง 
- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียม
ใหมท่กุครัง้ 

- หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

- กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตูยกเลิกวีซา่ของทา่น 
เนื่องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

- ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

-  การอนุมติัวีซา่เป็นดุลพินิจของทางสถานทตู ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลางและ
คอยบริการอ านวยความสะดวกให้แกผู่้ เดินทางเทา่นัน้ 

 


