
 

 

 

 

MH55 : Amazing Grand UK องักฤษ สกอตแลนด ์เวลส ์8วนั 5คนื 

 

Amazing Grand UK องักฤษ สกอตแลนด ์เวลส ์8วนั 5คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES (MH ) 

เครือ่งล าใหญ ่A380 ใหม ่เสน้ทางระยะไกล  KUL-LHR   พเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋า 30 KG 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-11ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

19 - 26 ต.ค. 60 59,900 ไมม่รีาคาเด็ก 
(เด็กอายไุมถ่งึ2ขวบ/Infant 15,000 

บาท)   

13,500 25  

*โปรโมช ัน่สุดพเิศษ เทีย่วสุดคุม้ ในราคาพเิศษ โปรแกรม*Grand UK องักฤษ สกอตแลนด ์เวลส ์

สโตนเฮน้จ ์บาธ เมอืงคารด์ฟิฟ์ ปราสาทคารด์ฟิฟ์ ลอ่งทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ เมอืงหลวงเอดนิบะระ เมอืงสวยงาม 

เยอืนเมอืงยอรค์เมอืงเกา่ แมนเชสเตอรเ์ยอืนสนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์  สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน  บซิสเ์ตอร ์

เอา้ทเ์ลท วลิเลจ  ซติ ีท้วัรล์อนดอน หอนาฬกิาบิก๊เบน ถา่ยรปูลานหนา้พระราชวงับคักิง้แฮม จตัรุสัทราฟลัการ ์ ชอ้ป

ป้ิงถนนออ๊กฟอรด์ 

 



วนัทีห่นึง่       สนามบนิสวุรรณภมู ิสนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ กรงุลอนดอน  
 
16.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิโซน G เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Malaysia Airlines (MH) 
  เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 
18.40 น. เดนิทางสู ่สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี เทีย่วบนิที ่MH775 
22.10 น. ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเครือ่งบนิเพือ่น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮทีโธรว ์กรงุ 
                      ลอนดอน ประเทศองักฤษ 
23.30 น. น าทา่นเดนิทางสูก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ เทีย่วบนิที ่MH 002   
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่อง       กรงุลอนดอน – แอมสเ์บอรี ่– เสาหนิสโตนเฮนจ ์– เมอืงบาธ – โรงอาบน า้โรมนั – เมอืงคารด์ฟิฟ์ -  
                    ปราสาทคารด์ฟิฟ์        อาหารเทีย่ง,เย็น 
 
05.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

(เวลาทอ้งถิ่นที่ประเทศอังกฤษชา้กว่าที่ไทย 7ชั่วโมง) ผ่านพิธีการ
ประทับตราหนังสอืเดนิทาง ตรวจคนเขา้เมอืงและรับสัมภาระ  น าท่านขึน้รถ
โคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์วัรี ่(salisbury city) เมอืง
ชนบทเล็กๆแบบองักฤษ อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องกรุงลอนดอน ระหว่าง
ทางชม  ทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทัง้ทุ่งหญา้กวา้ง ป่าละเมาะ ล าธาร
ทีส่วยงามตามเสน้ทางทีผ่่าน น าท่านชม กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์
(Stonehenge) 1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลก กองหนิหรอืแนวแทง่หนิ ที่
เป็นความลับด ามดืในชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร์ แนวหนินี้มขีนาดมหมึาหนิ
เรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ
112กอ้น ตัง้โดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซอ้นกันอยู่3วง มีอายุ
ประมาณปลายยคุหนิถงึตน้ยคุบรอนซ ์ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ จากน ัน้
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบาธ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   
บา่ย  เมอืงบาธ เมอืงเก่าแก่ที่มอีายุยาวนานกว่า 2,000 ปีเพือ่ชม โรงอาบน า้

โรมนั ทีส่รา้งขึน้มาตัง้แตย่คุโรมนัโบราณ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีณุคา่ทาง
ประวัติศาสตร์เ ป็นอย่างมาก ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามตาม  
สถาปัตยกรรมแบบโรมัน ดว้ยหลักฐานการเป็นบ่อน ้าพุรอ้นและซากอาคาร
เกา่แกท่ีห่ลงเหลอือยูท่ าใหเ้มอืง  บาธไดข้ึน้ทะเบยีนเป็น
เมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 
ต่อมามกีารปรับปรุงซอ่มแซมตัวอาคารดว้ยเงนิลงทุนถงึ 
5.5 ลา้นปอนด์และเสร็จสิน้ในปี 2011 น าท่าน
ชม พพิธิภณัฑโ์รงอาบน า้โรมนั ซึง่ภายในมหีอ้งอาบน ้า
ขนาดใหญแ่ละสว่นส าคัญอืน่ๆ เพือ่เป็นสถานประกอบพธิี
ทางศาสนา รวมถงึสระน ้าศักดิส์ทิธิท์ีม่นี ้ารอ้นอณุหภมูสิูง
ถงึ 46 องศาเซลเซยีส สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู่

เมอืงคารด์ฟิฟ์ Cardiff เมอืงหลวงของประเทศเวลส ์
แวะใหท้่ านถ่ายรูปบริเ วณดา้นนอกของปราสาท
คาร์ด ิฟฟ์  อยู่ภายในของก าแพงโบราณ และเป็น
สัญลักษณ์ส าคัญของ ประเทศเวลส ์เพราะเดมิเป็นทีพั่ก
ของบรรดาขนุนาง ผูป้กครองเมอืง  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (2) หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Holiday Inn Express Cardiff Airport Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 



วนัทีส่าม       คารด์ฟิฟ์ – แมนเชสเตอร ์– สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ – เขตเลคดสิทรคิ - ทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์
                     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (3) 
 หลังอาหารน าท่านเดนิทางสู่เมอืงแมนเชสเตอรเ์พือ่ถ่ายรูปหนา้สนาม

กฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (OLD TRAFFORD) สนามเหยา้ของสโมสร
ฟตุบอลแมนเชสเตอรย์ไูนเต็ด ทีเ่ริม่กอ่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1909  พืน้สนาม
มรีะบบระบายน ้า และระบบท าความรอ้น มจี านวนทีน่ั่งทัง้ส ิน้ 67,000 ทีน่ั่ง 
ใชเ้ป็นสนามท าการแขง่ขนัในแมทซส์ าคัญๆ มาแลว้ อสิระใหท้า่นชมและช ้

อปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึของทมีตามอธัยาศัย  
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(WINDERMERE) (ระยะทาง 

270 กโิลเมตร)เป็นเมอืงธรรมชาตแิสนสวยรมิทะเลสาบ ในเขตเลคดสิทรคิ 
(LAKE DISTRICT) ทางฝ่ังตะวันตกของเกาะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ชือ่มตอ่กัน
ดว้ยทะเลสาบและแม่น ้า อกีทัง้ยังมทีะเลสาบตดิชายฝ่ังทะเลทีม่ทีัศนียภาพ 
และธรรมชาตอิันงดงาม เดนิทางถงึ เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์น าท่านล่องเรอืชม
ความงดงามของหมูบ่า้นรมิทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์พรอ้มชมทัศนียภาพอัน
งดงามของทะเลสาบทีย่ังคงสภาพทีเ่ป็นธรรมชาตไิวอ้ย่างสมบรูณ์ ทะเลสาบ
วนิเดอรเ์มยีรเ์ป็นทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญ่พอสมควร  มคีวามยาวประมาณ 
18 กโิลเมตร และส่วนกวา้งที่สุดราวๆ 1 กโิลเมตรครึง่คนอังกฤษเรยีกกันว่า “ทะเลสาบรบิบิน้” ซึง่เป็น
ทะเลสาบในลักษณะไม่กวา้งนักแต่ยาวเหยียดคลา้ยๆผา้รบิบิน้ที่ใชผู้กของขวัญ และยังเป็น 1 ใน 16 
ทะเลสาบในบรเิวณวนอุทยานแห่งชาตเิลคดสิ-ทรคิต ์(Lake District) ซึง่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
องักฤษและเป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในละแวกนี้  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (5) หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Windermere Manor Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่      วนิเดอรเ์มยีร ์– เมอืงเอดนิบะระ - สกอตแลนด ์– ปราสาทเอดนิบะระ - ชอ้ปป้ิงสตรที       
                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (6)  
 น าท่านเดินทางเข า้สู่  กรุงเอดินบะระ เมืองหลวงของ

สกอตแลนด์ เมืองท่าทางภาคตะวันออกของประเทศ
สกอตแลนด ์หรืออกีนามหนึ่งว่า“กรุงเอเธนสแ์ห่งยุโรปเหนือ”
เป็นเมอืงหลวงแห่งแรกทีก่ษัตรยิช์าวสก็อตสรา้งขึน้ จนครัง้หนึง่
เคยมอีทิธพิลครอบคลุมไปทั่วเกาะอังกฤษ และไดเ้คยเป็นนคร
หลวงของประเทศองักฤษในอดตี 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทเอดนิบะระ โดยใชเ้สน้ทางรอยัลไมล ์

ซึง่เป็นถนนเก่าแก่ ชมอาคารบา้นเรือน และรา้นคา้แบบโบราณ 
และเดนิตามรอยเทา้ของบุคคลทีม่ชี ือ่เสยีงในประวัตศิาสตรข์อง
สกอตแลนด์ อาทเิช่น พระราชนิีแมรี่ แห่งสก๊อตแลนด์ และโร
เบริต์ หลุยส ์สตเีวนสัน ผา่นชมพระราชวงัโฮลีรู่ด้ พระราชวัง
เกา่แกท่ีม่คีวามงดงาม จากนัน้น าทา่นเขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ 
(EDINBURGH CASTLE) ตัง้อยูบ่นเนนิเขาอันสง่างาม ซึง่เริม่
สรา้งขึน้ในราวชว่งศตวรรษที1่1-16 พรอ้มชมนทิรรศการเกีย่วกับ
ประวัตศิาสตร ์ความเป็นมาของเมอืงเอดนิบะระ เป็นโบราณสถาน
อันล ้ าค่าและหวงแหนของชาวสก็อตทุกคน ปัจจุบันภายใน
ปราสาทเป็นพพิธิภัณฑ ์และเป็นสถานทีเ่ก็บสมบัตลิ ้าค่ามากมาย 
ไดเ้วลาอันสมควร อสิระใหท้่านเดินเล่น หรือเลือกซื้อสนิคา้ย่านชอ้ปป้ิง อาทิ ปริน๊ซ์สตรที (Prince 
Street) ซึง่เป็นเสน้แบง่เขตเมอืงเกา่และเมอืงใหม ่แวดลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า  ทีม่สีนิคา้แบรนด์
เนมมากมาย และจอรจ์สตรที (George Street) ทีม่รีา้นบตูกิและบารม์ากมาย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร  (8) หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 



 ทีพ่กั: Holiday Inn Express Edinburgh Water front   หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีห่า้       เมอืงเอดนิบะระ – เมอืงยอรค์ - มหาวหิารยอรค์        อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (9) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองยอร์ค เมืองมรดกดา้น

ศาสตรแ์ละวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษ มอีายุเก่าแก่กว่า
2,000ปี และเคยไดรั้บรางวัลเมอืงท่องเทีย่วแห่งยุโรปเมือ่ปี
2007 มทีัง้ก าแพงเมอืงเกา่แกแ่ละมหาวหิารศลิปะแบบกอธคิ  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
บา่ย  จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืงยอรค์ซึง่เป็น 
  ศนูยก์ลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักรมาตัง้แต ่ค.ศ. 

19 และถ่ายรูปกับมหาวหิาร York Minsterทีย่ ิง่ใหญ่และ  
สวยงาม นอกจากนีย้งัมสีถาปัตยกรรมเกา่แกไ่ดรั้บ อทิธพิลมา
จากพวกโรมนัไวกิง้ และยโุรปชาตอิืน่ๆทีเ่คยเขา้มาตัง้รกราก
ทีน่ีด่ว้ย ทีน่ีม่บีรกิารรถมา้น่ังชมเมอืงสวยงาม  สมัผัสบรรยากาศดแีละเดนิเล่นในเขตเมอืงเกา่ตาม
อธัยาศัย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร  (11) หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก   

  ทีพ่กั: Holiday Inn Express York หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีห่ก       สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ - ลอนดอน   
                  อาหารเชา้,เทีย่ง 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

น าท่ า น เ ดินทางสู่ เ มืองสแตรทฟอร์ด -อ ัพพอน -เ อวอน 
(Stratford-upon-Avon) เมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมส ์เช็คสเปียร ์
นักเขยีนบทละครชาวองักฤษและกวเีอกผูย้ ิง่ใหญข่องโลก เชญิสมัผัส
ชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี และเยีย่มชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy 
Trinity สถานทีใ่นประวัตศิาสตร์ทีเ่กีย่วขอ้งกับกวเีอกผูน้ี้ อสิระให ้
ทา่นเดนิเลน่และถา่ยรปูยา่นใจกลางเมอืง 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13) 
บา่ย   น าทา่นเดนิทางสู ่บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ (Bicester village 

shopping centre ) กอ่ตัง้ในปี1992 มรีา้นคา้มากกว่า900รา้นของ
แฟชั่นชัน้น าของโลกและแบรนดไ์ลฟ์สไตลค์อลเล็คชนัทันสมัย อาท ิ
Bally , Burberrly , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi ,  
Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , 
Levi’s , MaxMara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , 
POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent 
ฯลฯ ไดเ้วลาอนัควร(อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพือ่ความสะดวกใน
การชอ้ปป้ิง)  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงลอนดอน (London) 
เมอืงส าคัญของโลกและเป็นเมอืงหลวงทีใ่หญท่ีส่ดุของยโุรป    

  ทีพ่กั: ibis London Heathrow Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีเ่จ็ด       ซติ ีท้วัรล์อนดอน – ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน – หอนาฬกิาบิก๊เบน – ถา่ยรปูลานหนา้พระราชวงับคักิง้
แฮม – จตัรุสัทราฟลัการ ์- ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กฟอรด์ – สนามบนิฮทีโธรว ์      อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (14)    
 จากนัน้น าทา่นชมกรงุลอนดอน มหานครอนัยิง่ใหญท่ีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตร์

อันยาวนาน เป็นเมอืงหลวงแห่งเครอืจักรภพ และศูนยร์วมอ านาจการปกครอง
ของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนยร์วมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแห่ง
หนึ่งของโลก  น าท่านเก็บภาพสวยๆ
และเดนิชมววิโดยรอบของ ทาวเวอร์



ออฟลอนดอน (Tower of London)(ค่าไมร่วมค่าเขา้ชมประมาณ14.50 ปอนด)์ทีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้วิ
ลเลยีมที1่แห่งอังกฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังและป้อมปราการ
ป้องกันกรุงลอนดอน มกีารขดุคูคลองลอ้มรอบปราสาทเพือ่ป้องกันระหว่างก าแพงชัน้ในและนอก ปัจจุบันใช ้

เก็บมหามงกฎุและเครือ่งเพชรของพระราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานทีแ่หง่ประวติศิาสตรท์ีย่าวนานและมสีสีัน ทัง้
สยดสยองและน่ากลัว เนื่องจากครัง้หนึง่ทีน่ี่เคยเป็นคุกและทีป่ระหารมาก่อน ใกล ้ๆ กันเป็นทีต่ัง้ของสะพาน 
Tower Bridge อกีสัญลักษณ์หนึง่ของลอนดอน ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ซึง่เป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลัง 
น าท่านชม หอนาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตัง้อยูบ่นหอสูง 180 ฟตุ 
หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟตุ ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิว้ ระฆงัตหีนักถงึ 14 ตัน สรา้งขึน้โดย เอ็ดมนัต ์เมคเกตต ์เดนิ
สัน เป็นนาฬกิาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เป็นศูนยค์วบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรนีชิ ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของ
โลกโดยผ่านทางวทิย ุBBC ลอนดอนในการถ่ายทอดเสยีงการตรีะฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬกิาประจ า
พระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษ ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง 
หอนาฬกิาถกูสรา้งหลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วันที ่16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส ์
แบรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตัวนาฬกิาอยูส่งูจากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม 
ซึง่แขวนไวบ้รเิวณชอ่งลมเหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตัวอาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชนิีนาถ
วกิตอเรยี (Victorian gothic) และใหท้่านไดบ้ันทกึภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้
สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความ
นยิมและเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (15) 
บา่ย น าท่ านผ่านชมและถ่ายรูปหน้าพระราชวงับคักิ้งแฮม 

(Buckingham Palace) ซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน์” กอ่นจะไดรั้บ
การสถาปนาเป็น “พระราชวัง” ประจ าราชวงศอ์ังกฤษ จากนัน้น า
ท่านถา่ยรูปกับ จตุรสัทราฟัลการ ์(Tragalgar Square) เป็น
จัตรัุสทีใ่หญ ่ตัง้อยูใ่จกลางกรุงลอนดอน กลางจัตุรัสนัน้มอีนุสาวรยี์
ลอรด์เนลสนั วรีบรุษุคนส าคัญของอังกฤษ ตัง้อยูบ่นเสาสงูใกล ้ๆ กัน
เป็นที่ตัง้ของพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้ชาลสท์ี ่1 และป้าย
เริ่มตน้กโิลเมตรหรือไมล์ที่0 ทราฟัลการ์สแควส์ยังเป็นจุดที่
นักทอ่งเทีย่วนยิมมาถ่ายภาพ และเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑแ์ห่งชาต ิ
(National  Gallery) พพิธิภัณฑภ์าพวาดบคุคลแห่งชาต ิ(National 
Portrait Gallery) ซึง่มภีาพเขยีนจากทั่วยโุรปแสดงอยูก่ว่า 2,300 
ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศ์อังกฤษและบุคลส าคัญใน
ประวัตศิาสตร์อังกฤษ ตัง้แต่ยุคโบราณจนถงึยุคปัจจุบัน ผ่านชม 
มหาวหิารเซนตป์อล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก 
สถานที่ใชจั้ดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชาร์ล 
และเลดี้ไดอาน่า  สเปนเซอร์ ผ่านชมศาลากลางเทศบาลนคร
ลอนดอน ศนูยก์ลางการปกครองสว่นทอ้งถิน่มากกวา่ 800 ปี แลว้เขา้
สู ่ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารทีท่ าการของรัฐในปัจจุบัน , บา้นเลขที ่10 
ถนนดาวน์นิง่ บา้นพักของนายกรัฐมนตรอีังกฤษ และน าท่านอสิระช้

อปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford Street)  
เป็นยา่นชือ่ดังในกรงุลอนดอน ประเทศอังกฤษ มคีวามยาวถงึ 1.6 กม 
มีรา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าของอังกฤษ และชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร ์    
มารวมกันอยู่บนถนนเสน้เดียวกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลาซา          
อ็อกซฟอรด์สตรที,หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลุยส,์ หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์
ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แตล่ะหา้งก็ลว้นแลว้แตม่ชี ือ่เสยีงดว้ยกนัทัง้ส ิน้ 
และท่านไดช้อ้ปป้ิง หา้งแฮรร์อดส ์(harrods) เป็นหา้งสรรพสนิคา้
หรูหรา  บนถนนบรอมพ์ตันในเขตไนท์สบริดจ์ ก่อตั ้งขึ้นโดย       
ชารล์ส ์เฮนร ีแฮรร์อด เมือ่ พ.ศ. 2377 โดยตัง้เป็นรา้นขาย  สง่ในเขตสเตปนีย ์ยา่นอสีตเ์อนด ์ต่อมาไดข้ยาย
กจิการใหญ่โต จนเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฮรรอดส ์ทีห่รูหรา มรีา้นคา้ 330 รา้นในหา้งมผีลติภัณฑแ์ละบรกิาร
หลากหลายประเภท เช่น เครื่องแต่งกายส าหรับลูกคา้ทุกประเภท(สตรี บุรุษ เด็ก และทารก) อุปกรณ์
อเิล็กทรอนกิส ์เครือ่งเพชรพลอย อปุกรณ์กฬีา เครือ่งแต่งกายส าหรับแต่งงาน สัตวเ์ลีย้งและอปุกรณ์ส าหรับ
สตัวเ์ลีย้ง (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัยเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 
จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลับ 

 21.35 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนิกรงุกวัลาลมัเปอร ์โดยเทีย่วบนิที ่MH001 
 
 
 



วนัทีแ่ปด       สนามบนิกรงุกวัลาลมัเปอร ์- สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 17.50น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุกวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางสูป่ระเทศไทย 
 22.15น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย เทีย่วบนิที ่MH796  
 23.20น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ25ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาชาระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท 
 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ

และจ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้ม

หลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  



4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ  30 กโิลกรมั (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืข ึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกัน
วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบ
แผนประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่า
ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่
ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความ
คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
7. คา่บรกิารรวมวซีา่องักฤษแลว้ กรณีทา่นม ีVISA กรณุาสง่ส าเนาหนา้วซีา่มาทีบ่รษัิทฯ โดยจะไดรั้บคนืคา่วซีา่ ทา่นละ 4,000 
บาท   
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 GBP ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ และน า้ใจจากทา่น 
  
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ



บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองทีV่FS Global (เทรนดี ้ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิว้มอื และสแกนมา่นตา 

(เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และด าเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งด าเนนิการนัดควิยืน่วซีา่ ( ในการท าควิวซีา่ เอกสารทุกอยา่งของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดกอ่น และทางเราจะกรอก

ออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยูก่ับทางสถานฑตูและในระหว่างด าเนนิการ

ไมส่ามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ ืน่ค าขอทุกคนตอ้งไปทีศู่นยรั์บค าขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายตุ ่ากว่า 5 ปีตอ้งไปปรากฏตัวทีศู่นยด์ว้ย 

แต่ไม่ตอ้งใหข้อ้มูลชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่พาไปดว้ย และผูใ้หญ่นี้จะตอ้งไม่ใช่

เจา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส  

 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุนัทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลับ และหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไม่

วา่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่งา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ของทา่น  

2.รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ จ านวน 2 รูป  ซึง่ควรเป็นรูปทีถ่่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน และ

เหมอืนกนัทัง้ 2 รปู  

3.เอกสารสว่นตวั ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ -นามสกลุ, ส าเนา

ใบหยา่ หรอื ทะเบยีนสมรส / ส าเนาสตูบิตัร ( ในกรณีทีเ่ป็นเด็ก ) 

4.หลกัฐานการท างาน 

   - หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท ทีท่่านท างานอยู ่( เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) ตอ้งระบตุ าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืน

ปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกับบรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้ จะกลับมาท างาน

ตามปกตหิลังครบก าหนดลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าว่า “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

    - กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอื หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ทีค่ัดส าเนาไว ้ไม่

เกนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์ 

    - กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 



5. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบันการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ 

พรอ้มถา่ยส าเนาบตัรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

*** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา หรอืเดนิทางไปกบับดิา 

หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยทีบ่ดิา, และมารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความ

จ านงในการอนุญาตใหบุ้ตร เดนิทางไปต่างประเทศกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ  หรอื

ผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และตราประทับจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

บดิาและมารดาพรอ้มเซน็รับรองส าเนาถกูตอ้ง  

6.หลกัฐานการเงนิ  

6.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิหรอืส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ าส่วนตัว 

ยอ้นหลัง  6 เดอืน 1 ชดุ  (โดยปรับสมดุบญัชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุนัดว้ย) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และ

มจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลักเพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการ เงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่

กลับสูภ่มูลิ าเนา (กรณีนี้สถานทูตอาจจะขอสมดุบัญชตีัวจรงิเก็บไวใ้นระหว่างการพจิารณา (น าไปเผือ่ในวันยืน่วซีา่ดว้ย) และ

คนืใหก้บัทา่นในวันทีรั่บวซีา่)  

6.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออก

หนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย ใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ย 

    - ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบัญช ี(บคุคลที่

ออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้ง

สะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใช ้

ยืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วัน หลังจากธนาคารออกให ้

    - ตอ้งท าหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั **** 

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

ศนูยย์ืน่วซีา่องักฤษ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MISTER , MRS , MISS , MASTER)   .............................................................................. 

2. ชือ่ - นามสกลุ เดมิ (หากม ีโปรดระบ)ุ .................................................................................................... 

  เหตผุลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) ...............................  เปลีย่นเมือ่วันที ่(วัน/เดอืน/ปี) ....................... 

3. วัน/เดอืน/ปี เกดิ ..........................................  อาย ุ............... ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 

4. ทีอ่ยูปั่จจบุนั  .................................................................................................................................... 

                     ต าบล .................... อ าเภอ .................... จังหวดั .................... รหสัไปรษณีย ์

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

5.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุนั ทา่นอาศัยมากีปี่  ....................................... 

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

7.ชือ่-สกลุ บดิา ................................................ และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานทีเ่กดิ................. 

8.ชือ่-สกลุ มารดา ............................................. และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานทีเ่กดิ.................. 

9.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส และบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่-สกลุ,วัน/เดอืน/ปี เกดิ เลขทีพ่าสปอรต์ 
   สถานทีเ่กดิ 
 
    1.ชือ่-นามสกลุ .................................................. วันเดอืนปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ .........................  

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

    2.ชือ่-นามสกลุ .................................................. วันเดอืนปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ .........................  

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

    3.ชือ่-นามสกลุ .................................................. วันเดอืนปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ .........................  

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

    4.ชือ่-นามสกลุ .................................................. วันเดอืนปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ .........................  

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

10.ทา่นม ีPassport หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี้ 

 - เลขพาสปอรต์ ......................... วันออก .................. วันหมดอาย ุ................. ออกให ้ณ ประเทศ ......................... 

   สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม ่........................ 

- เลขพาสปอรต์ ......................... วันออก .................. วันหมดอาย ุ................. ออกให ้ณ ประเทศ ......................... 

   สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม ่........................ 

- เลขพาสปอรต์ ......................... วันออก .................. วันหมดอาย ุ................. ออกให ้ณ ประเทศ ......................... 



   สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม ่........................ 

11.ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา  

    1.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    2.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    3.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    4.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    5.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    6.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    7.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

12. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรณุาระบ ุ

 ชือ่-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

 ชือ่-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

 ชือ่-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

13.ทา่นเคยท างานเหลา่นีห้รอืไม ่(ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ) .................... 

14.อาชพีปัจจบุนั .............................................. ต าแหน่ง ........................................................................ 

     ลกัษณะ/รายละเอยีดของงานทีป่ฏบิตั ิ.................................................................................................... 

     ชือ่สถานทีท่ างาน หรอืรา้นคา้ โรงเรยีน มหาวทิยาลยั ................................................................................  

     ทีอ่ยู ่............................................................................................................................................... 

     รหัสไปรษณีย ์..................... โทรศัพทท์ีท่ างาน ................................ อเีมล ์........................................... 

15.วันทีเ่ริม่ตน้ท างาน (วัน/เดอืน/ปี)  .............................................................. 

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

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

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

19.คา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีตอ่เดอืน   .................................... บาท 

20.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่งๆ ตอ่เดอืน  ..........................  บาท 

21.ทา่นมหีลกัทรัพยส์ว่นตวันอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบตัร หุน้ เชา่ หรอือืน่ๆ กรณุาระบ ุ

     ..............................................................   รวมเป็นจ านวนเงนิ  .................................................... 

22.มเีงนิคงเหลอืในบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์เป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่ 

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



23.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอืน่ๆนอกเหนอืจากประเทศองักฤษหรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย โปรดระบเุหตผุล พรอ้ม วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ ......................................................... 

24.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษหรอืไม.่..................................... 

    ไมเ่คย   เคย โปรดระบเุหตผุล พรอ้ม วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ ......................................................... 

25.ภายใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ ........ ครัง้ 

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

เดนิทางไปประเทศองักฤษวนัที ่......................................... ถงึประเทศองักฤษวนัที ่............................................... 

 
 
*** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น *** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เลา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษ 

ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 

 
หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตัวกลาง
และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

 


