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Popular Grand UK องักฤษ สกอตแลนด ์เวลส ์8วนั 5คนื
เดนิทางโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES (MH) ราคาเร ิม่ 59,900 บาท 

เครือ่งล าใหญ ่A380 ใหม ่เสน้ทางระยะไกล  KUL-LHR พเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋า 30 KG 
โปรโมช ัน่สุดพเิศษ!!! เทีย่วสุดคุม้ ในราคาพเิศษ สโตนเฮน้จ1์ใน 7สิง่มหัศจรรยข์องโลก  โรมนับาธ คารด์ฟิฟ์

เมอืงหลวงของเวลส ์ปราสาทคารด์ฟิฟ์ ลอ่งเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีรช์มธรรมชาตทิีส่วยงาม  เมอืงหลวงเอดนิบะระเมอืง

สวยงามของสกอตแลนด์ เขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ เยอืนเมอืงยอรค์เมืองเก่า เยอืนสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดที่เมอืง

แมนเชสเตอร ์เมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมสเ์ช็คสทีส่แตรทฟอรด์ อัพพอน เอวอน เปียร ์ ชมเมอืงออ๊กซฟอรด์ ชอ้ปป้ิงบซิส์

เตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ  ซติีท้วัรล์อนดอน หอนาฬกิาบิ๊กเบน ถา่ยรปูลานหนา้พระราชวังบคักิง้แฮม จัตรัุสทราฟัลการ ์ ชอ้ปป้ิง

ถนนออ๊กฟอร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

12 – 19 เมษายน 61  69,900  
 (เด็กไมเ่กนิขวบ/Infant 

13,000 บาท)   

15,500 25  

23 – 30 พฤษภาคม 61  59,900 15,500 25  

28 ธนัวาคม – 4 มกราคม 62 69,900 15,500 25  

>> ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่และคา่บรกิารแลว้ << 



ไฟลท์บนิ  

Departure  MH783 BKK-KUL 17.05-20.20 // MH002 KUL-LHR 23.30-05.35+1 

Return MH001 LHR-KUL 21.25-18.25+1 // MH796 KUL-BKK 22.00-23.10 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์

                 

 
14.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง

ประเทศช ัน้ 4 โซน G เคานเ์ตอรส์าย การบนิ Malaysia Airlines 
(MH) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

17.05 น. เดินทางสู่ สนามบินกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซีย เที่ยวบินที ่
MH783 

20.20น. ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮทีโธรว ์กรงุลอนดอน 
ประเทศองักฤษ  

23.30 น. น าทา่นเดนิทางสูก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ เทีย่วบนิที ่MH 002  
 

วนัทีส่อง       กรงุลอนดอน – ซาลสบ์วัรี ่– เสาหนิสโตนเฮนจ ์– เมอืงบาธ – โรงอาบน า้โรมนั – เมอืงคารด์ฟิฟ์ -  

                    ปราสาทคารด์ฟิฟ์        อาหารเทีย่ง,เย็น 

 
05.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ (เวลาทอ้งถิน่จะชา้กวา่เวลาในประเทศ

ไทย 6 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทาง 
ตรวจคนเขา้เมอืง และรับสมัภาระ จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางเพือ่ไปรับประทานอาหารเย็น 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงซาลสบ์วัรี ่(Salisbury) เมอืงชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง
กรุงลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทัง้ทุ่งหญา้อันกวา้งใหญ่ทีส่วยงามตาม
เสน้ทางผ่าน น าท่านชม กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก  กอง
หนิหรอืแนวแท่งหนิที่เป็นความลับด ามดืในช่วงหนึง่ของประวัตศิาสตร ์แนวหนินี้มขีนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3
กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสงูขนาดใหญ่ประมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยูก่ลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลม
ซอ้นกันอยู่3วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงตน้ยุคบรอนซ์ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพที่ระลึกถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบาธ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) อาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย  เมอืงบาธ เมืองเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปีเพื่อชม โรงอาบน า้โรมนั ที่สรา้งขึน้มาตัง้แต่ยุคโรมัน

โบราณ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีม่คีุณค่าทางประวัตศิาสตรเ์ป็นอย่างมาก ภายในมกีารตกแต่งอย่างงดงามตาม   
สถาปัตยกรรมแบบโรมัน ดว้ยหลักฐานการเป็นบอ่น ้าพุรอ้นและซากอาคารเกา่แกท่ีห่ลงเหลอือยูท่ าใหเ้มอืง  บาธ
ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1987 ตอ่มามกีารปรับปรงุซอ่มแซมตัวอาคารดว้ย
เงนิลงทุนถงึ 5.5 ลา้นปอนดแ์ละเสร็จสิน้ในปี 2011 น าท่านชม พพิธิภณัฑโ์รงอาบน า้โรมนั ซึง่ภายในมหีอ้ง
อาบน ้าขนาดใหญ่และส่วนส าคัญอืน่ๆ เพื่อเป็นสถานประกอบพธิีทางศาสนารวมถงึสระน ้าศักดิส์ทิธิท์ี่มนี ้ารอ้น
อณุหภูม ิ สูงถงึ 46 องศาเซลเซยีส สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคารด์ฟิฟ์ Cardiff เมอืงหลวงของ
เวลส ์แวะใหท้า่นถา่ยรปูบรเิวณดา้นหนา้ของปราสาทคารด์ฟิฟ์ บรเิวณก าแพงโบราณ และเป็นสญัลักษณ์ส าคัญ
ของเวลส ์เพราะเดมิเป็นทีพ่ักของบรรดาขนุนาง ผูป้กครองเมอืงดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) อาหารทอ้งถิน่ หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Holiday Inn Express Cardiff Airport Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

วนัทีส่าม       คารด์ฟิฟ์ – แมนเชสเตอร ์– สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ – เขตเลคดสิทรคิ - ทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์



                     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที3่) 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์(ระยะทาง303ก.ม.)  ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศอังกฤษ เป็นเมอืง
ใหญ่และมปีระชากรมากทีส่ดุอันดับสองรองจากลอนดอน มชีือ่เสยีงจากการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมแห่งแรกของ
โลก และไดก้ารยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเป็นเมืองรอง (Second city) ของสหราช   อาณาจักร รองมาจาก
ลอนดอน เป็นเมอืงศูนยก์ลางศลิปะ ธุรกจิขนาดใหญ่ และเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงไปทั่วโลกจากวงการฟตุบอลที่มี
ชือ่เสยีงระดับโลก น าทา่นเดนิทางสู ่สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (OLD TRAFFORD) สนามเหยา้ของสโมสร
ฟตุบอลแมนเชสเตอรย์ูไนเต็ด ทีเ่ริม่ก่อสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1909  พืน้สนามมรีะบบระบายน ้า และระบบท าความ
รอ้น มจี านวนทีน่ั่งทัง้ส ิน้ 67,000 ทีน่ั่ง ใชเ้ป็นสนามท าการแขง่ขันในแมทซส์ าคัญๆ มาแลว้ อสิระใหท้่านถา่ยรูป
ดา้นนอกสนามและชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึของทมีตามอธัยาศัย  

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) อาหารจนี 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(WINDERMERE) (ระยะทาง 135 ก.ม.) เป็นเมอืงธรรมชาตแิสนสวยรมิ

ทะเลสาบ ในเขตเลคดสิทรคิ (LAKE DISTRICT) ทางฝ่ังตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดนิแดนทีเ่ชือ่มต่อกันดว้ย
ทะเลสาบและแม่น ้า อกีทัง้ยังมทีะเลสาบตดิชายฝ่ังทะเลที่มทีัศนียภาพ และธรรมชาตอิันงดงาม เดนิทางถงึ 
เมืองวนิเดอรเ์มยีร  ์น าท่านล่องเรอืชมความงดงามของหมู่บา้นรมิทะเลสาบวนิเดอรเ์มียร  ์พรอ้มชม
ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีย่ังคงสภาพที่เป็นธรรมชาตไิว  ้ อย่างสมบรูณ์ ทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร์เป็น
ทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญพ่อสมควร  มคีวามยาวประมาณ 18 กโิลเมตร และสว่นกวา้งทีส่ดุราวๆ 1 กโิลเมตรครึง่
คนอังกฤษเรยีกกันวา่ “ทะเลสาบรบิบิน้” ซึง่เป็นทะเลสาบในลักษณะไมก่วา้งนักแต่ยาวเหยยีดคลา้ยๆผา้รบิบิน้ที่
ใชผ้กูของขวัญ และยงัเป็น 1 ใน 16 ทะเลสาบในบรเิวณวนอทุยานแหง่ชาตเิลคดสิ-ทรคิต ์(Lake District) ซึง่อยู่
ทางตะวันตกเฉียงเหนอืขององักฤษและเป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในละแวกนี้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) อาหารทอ้งถิน่ หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั: Windermere Manor Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่      วนิเดอรเ์มยีร ์– เมอืงเอดนิบะระ – สกอตแลนด ์– ปราสาทเอดนิบะระ - ชอ้ปป้ิงสตรที       

                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที6่)  

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ กรุงเอดนิบะระ เมอืงหลวงของสกอตแลนด ์
(ระยะทาง241ก.ม.)  เมืองท่ าส าคัญทางภาคตะวันออกของ
สกอตแลนด ์หรอืเรยีกอกีนามหนึ่งว่า“กรุงเอเธนสแ์ห่งยุโรปเหนือ”
เป็นเมอืงหลวงแห่งแรกทีก่ษัตรยิช์าวสก็อตสรา้งขึน้ จนครัง้หนึง่เคยมี
อทิธพิลครอบคลุมไปทั่วเกาะอังกฤษ และไดเ้คยเป็นนครหลวงของ
ประเทศองักฤษในอดตี 

  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) อาหารจนี 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทเอดนิบะระ โดยใชเ้สน้ทางรอยัลไมล ์ซึง่เป็นถนนเกา่แก ่ชมอาคารบา้นเรอืน และ

รา้นคา้แบบโบราณ และเดนิตามรอยเทา้ของบคุคลทีม่ชี ือ่เสยีงในประวัตศิาสตรข์องสกอตแลนด ์อาทเิชน่ พระ
ราชนิีแมรี่ แห่งสกอตแลนด์ และโรเบริ์ต หลุยส์ สตีเวนสัน ผ่านชม
พระราชวงัโฮลีรู่ด้ พระราชวังเก่าแก่ที่มคีวามงดงาม จากนัน้น าท่าน
เขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ (EDINBURGH CASTLE) ตัง้อยูบ่นเนนิเขา
อันสง่างาม ซึ่งเริ่มสรา้งขึ้นในราวช่วงศตวรรษที่11-16 พรอ้มชม



นทิรรศการเกีย่วกบัประวัตศิาสตร ์ความเป็นมาของเมอืงเอดนิบะระ เป็นโบราณสถานอันล ้าค่าและหวงแหนของ
ชาวสก็อตทุกคน ปัจจุบันภายในปราสาทเป็นพพิธิภัณฑ ์และเป็นสถานทีเ่ก็บสมบัตลิ ้าค่ามากมาย ไดเ้วลาอัน
สมควร อสิระใหท้่านเดนิเล่น หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ยา่นชอ้ปป้ิง อาท ิปริน๊ซส์ตรที (Prince Street) ซึง่เป็นเสน้
แบง่เขตเมอืงเกา่และเมอืงใหม ่แวดลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย และจอรจ์
สตรที (George Street) ทีม่รีา้นบตูกิและบารม์ากมาย 

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่8) อาหารจนี หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Britannia Hotel Edinburgh หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

วนัทีห่า้       เมอืงเอดนิบะระ – เมอืงยอรค์ - มหาวหิารยอรค์       

                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที9่) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงยอรค์ (YORK) (ระยะทาง336 ก.ม.) เมอืงมรดกดา้นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม
ของประเทศอังกฤษ มอีายุเก่าแก่กว่า2,000 ปีและเคยไดรั้บรางวัลเมอืงท่องเที่ยวแห่งยุโรปเมือ่ปี2007 มทีัง้
ก าแพงเมอืงเกา่แกแ่ละมหาวหิารศลิปะแบบกอธคิ 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) อาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืงยอรค์ซึง่เป็นศนูยก์ลางระบบรถไฟ

ของสหราชอาณาจักรมาตัง้แต่ ค.ศ.19 และถ่ายรูปกับ มหาวหิารยอรค์ 

York Minster ทีย่ ิง่ใหญแ่ละสวยงาม นอกจากนี้ยังมสี  ถาปัตยกรรมเกา่แก่
ไดรั้บอทิธมิาจากพวกโรมันไวกิง้ และยุโรปชาตอิืน่ๆทีเ่คยเขา้มาตัง้รกราก
ทีน่ีด่ว้ย ทีน่ีม่บีรกิารรถมา้น่ังชมเมอืงสวยงามสัมผัสบรรยากาศดแีละเดนิเล่น
ในเขตเมอืงเกา่ตามอธัยาศัย 

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1) อาหารทอ้งถิน่ หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Holiday Inn Express York หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่ก       ยอรค์ - สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - เมอืงออ๊กซฟอรด์ - บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ - ลอนดอน   

                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่12) 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงสแตรทฟอรด์-อพัพอน-เอวอน (Stratford-upon-
Avon) (ระยะทาง 242ก.ม.) เมืองบา้นเกิดของวิลเลียมส์เช็คสเปียร ์
นักเขยีนบทละครชาวอังกฤษและกวเีอกผูย้ ิง่ใหญ่ของโลก เชญิสัมผัสชวีติ
ความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต และเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity 
สถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับกวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้่านเดนิเล่นและ
ถา่ยรปูยา่นใจกลางเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่13) อาหารจนี 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอ๊อกซฟอรด์ (Oxford) เมืองที่มีชื่อเสียงในดา้น

การศกึษา ถ่ายรูปมหาวทิยาลัยไครชเ์ชริท์ ทีเ่ก่าแก่อายุกว่าพันปีและไครช์



เชริท์คอลเลจ ทีน่ี่บางหอ้งเคยใชเ้ป็นสถานที ่ ถ่ายท าภาพยนตรแ์ฮรร์ีพ่อตเตอร ์เป็นตน้ น าท่านเดนิชมเมอืงที่
เกา่แกแ่ละสวยงาม แลว้ผา่นชมสถานทีส่ าคัญตา่งๆ เชน่ โบสถป์ระจ าเมอืง จัตรัุสกลางเมอืง ศาลาวา่การประจ า
เมอืง อาคารพพิธิภณัฑต์า่งๆ และยา่นการคา้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ (Bicester 
village shopping Centre ) กอ่ตัง้ในปี1992 มรีา้นคา้มากกวา่900รา้นของแฟชัน่ชัน้น าของโลกและแบรนดไ์ลฟ์
สไตล์คอลเลคชั่นทันสมัย อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi ,Gucci , 
Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , Max Mara , Molton Brown , Mulberry , 
Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ จนสมควรแกเ่วลาน า
ทา่นเดนิทางกลับสูล่อนดอน 

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่4) อาหารจนี หลังอาหารทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั: Premier Inn Bath Road หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีเ่จ็ด       ซติ ีท้วัรล์อนดอน – ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน – หอนาฬกิาบิก๊เบน – ถา่ยรปูลานหนา้พระราชวงับคักิง้

แฮม – จตัรุสัทราฟลัการ ์– ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กฟอรด์ - สนามบนิฮทีโธรว ์    

                      อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่5) 

จากนั้นน าท่านชมกรุงลอนดอน  มหานครอันยิ่งใหญ่ที่ เต็มไปดว้ย
ประวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน เป็นเมอืงหลวงแห่งเครอืจักรภพ และศูนยร์วม
อ านาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวม
สถาปัตยกรรมทีส่วยงามแห่งหนึง่ของโลก  น าท่านเก็บภาพสวยๆและเดนิ
ชมววิโดยรอบของ ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน (Tower of London) (ไม่
รวมค่าเขา้ชมประมาณ14.50 ปอนด)์ ทีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลยีมที1่แห่ง

อังกฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรม
แบบโรมาเนสก์ เพื่อใชเ้ป็นพระราชวัง
และป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน มี
การขุดคูคลองลอ้มรอบปราสาทเพื่อ
ป้องกันระหว่างก าแพงชัน้ในและนอก 
ปัจจุบันใชเ้ก็บมหามงกฎุและเครือ่งเพชร
ของพระราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานทีแ่ห่ง
ประวติศิาสตร์ที่ยาวนานและมีสีสัน ทั ้ง
สยดสยองและน่ากลัว เนื่องจากครัง้หนึ่งที่นี่เคยเป็นคุกและที่ประหารมาก่อน ใกล ้ๆ กันเป็นที่ตัง้ของสะพาน 
Tower Bridge อกีสัญลักษณ์หนึง่ของลอนดอน ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ซึง่เป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลัง น า
ท่านชม หอนาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตัง้อยู่บนหอสูง 180 ฟตุ หนา้ปัด
กวา้ง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิว้ ระฆังตหีนักถงึ 14 ตัน สรา้งขึน้โดย เอ็ดมันต ์เมคเกตต ์เดนสิัน เป็น
นาฬกิาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เป็นศนูยค์วบคมุเวลามาตรฐานของโลกกรนีชิ ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโลกโดยผา่น
ทางวทิย ุBBC ลอนดอนในการถ่ายทอดเสยีงการตรีะฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬกิาประจ าพระราชวังเวสต์
มนิสเตอร ์ซึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษ ตัง้อยูท่ศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬกิาถูกสรา้ง
หลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วันที ่16 ตลุาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส ์แบรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ 
โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตัวนาฬกิาอยูส่งูจากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึง่แขวนไวบ้รเิวณชอ่งลม
เหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตัวอาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรยี (Victorian gothic) 
และใหท้่านไดบ้ันทกึภาพกบั ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวาม
สงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมและเป็นจุดดงึดูดนักท่องเทีย่วได ้
อยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่6) อาหารจนี 
บา่ย น าท่านผา่นชมและถา่ยรปูหนา้พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) ซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน”์ กอ่น

จะไดรั้บการสถาปนาเป็น “พระราชวัง” ประจ าราชวงศ์อังกฤษ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ จตุรสัทราฟัลการ ์
(Trafalgar Square) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน กลางจัตุรัสนั้นมีอนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน 
วรีบุรุษคนส าคัญของอังกฤษ ตัง้อยู่บนเสาสูงใกล ้ๆ กันเป็นทีต่ัง้ของพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้ชาลสท์ี ่1 และ
ป้ายเริม่ตน้กโิลเมตรหรอืไมลท์ี่0 ทราฟัลการส์แควสย์ังเป็นจุดทีนั่กท่องเที่ยวนยิมมาถ่ายภาพ และเป็นที่ตัง้ของ
พพิธิภัณฑ์แห่งชาต ิ(National Gallery) พพิธิภัณฑ์ภาพวาดบุคคลแห่งชาต ิ(National Portrait Gallery) ซึง่มี
ภาพเขียนจากทั่วยุโรปแสดงอยู่กว่า 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศ์อังกฤษและบุคลส าคัญใน
ประวัตศิาสตรอ์ังกฤษ ตัง้แต่ยุคโบราณจนถงึยุคปัจจุบัน น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อก



ฟอรด์ (Oxford Street) เป็นย่านชื่อดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีความยาวถึง 1.6 กม มีรา้นคา้ 
หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าของอังกฤษ และชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรม์ารวมกันอยู่บนถนนเสน้เดียวกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
พลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที,หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลยุส,์ หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แตล่ะหา้งก็
ลว้นแลว้แต่มชี ือ่เสยีงดว้ยกันทัง้ส ิน้ (อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) จนถงึเวลานัด
หมาย น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลับ 

 21.35 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนิกรงุกวัลาลมัเปอร ์โดยเทีย่วบนิที ่MH001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีแ่ปด       สนามบนิกรงุกวัลาลมัเปอร ์- สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 

  
18.25 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุกวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางสูป่ระเทศไทย 
22.00 น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย เทีย่วบนิที ่MH796  
23.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

*********************************** 

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ25ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท 
 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงท่าน*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการ

โอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  



 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัด
จาคนื 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 และคา่ประกนัวนิาศ
ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
6. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภยั 
แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การ
ท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ .ร.บ .ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุ
ในการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณี
ทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
7. ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่และคา่บรกิารแลว้ (กรณีมวีซีา่แลว้หักคา่วซีา่ออก4,000 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.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 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 อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12.การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกนัภยั แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดย
ทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะ
อบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz 
ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13.มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
14.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่วอันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 
** กรณุากรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆทีป่ระกอบการยืน่วซีา่ใหก้บับรษิทั หลงัจาก

จองทวัร ์ก าหนดไมเ่กนิ 10 วนั เนือ่งจากควิวซีา่จะไมส่ามารถล็อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น ** 

*อาจมบีางชว่งทีค่วิยืน่วซีา่มจี านวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นก าหนด 

 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองที่VFS Global (เทรนดี้ ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพ์ลายนิ้วมอื และสแกนม่านตา 

(เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และด าเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งด าเนินการนัดควิยืน่วีซ่า ( ในการท าควิวซี่า เอกสารทุกอย่างของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดก่อน และทางเราจะกรอก

ออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยูก่บัทางสถานฑตูและในระหวา่งด าเนนิการไม่

สามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้



หมายเหต:ุ ผูย้ ืน่ค าขอทกุคนตอ้งไปทีศ่นูยรั์บค าขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 5 ปีตอ้งไปปรากฏตัวทีศ่นูยด์ว้ย แต่

ไมต่อ้งใหข้อ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่พาไปดว้ย และผูใ้หญ่นี้จะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ที่

ของวเีอฟเอส  

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุนัทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลบั และหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่

จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่งา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ของทา่น  

2.เอกสารสว่นตวั ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาบัตรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ -นามสกลุ, ส าเนา

ใบหยา่ หรอื ทะเบยีนสมรส / ส าเนาสตูบิตัร ( ในกรณีทีเ่ป็นเด็ก ) 

3.หลกัฐานการท างาน 

   - หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท ทีท่า่นท างานอยู ่( เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) ตอ้งระบตุ าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนปัจจบุนั, 

วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกับบรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาท างานตามปกตหิลัง

ครบก าหนดลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้ 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 

4. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบันการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ 

พรอ้มถ่ายส าเนาบัตรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

*** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิูรณ์ และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา หรอืเดนิทางไปกบับดิา 

หรอื มารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยทีบ่ดิา, และมารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความ

จ านงในการอนุญาตใหบุ้ตร เดนิทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ  หรือ

ผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และตราประทับจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

บดิาและมารดาพรอ้มเซน็รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

5.หลกัฐานการเงนิ  

5.1 ผูเ้ดนิทางออกค่าใช้จ่ายเอง ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิหรอืส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ าส่วนตัว 

ยอ้นหลัง  6 เดอืน 1 ชดุ  (โดยปรับสมดุบัญชขีองทา่นใหถ้งึปัจจุบนัดว้ย) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมี

จ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลักเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการ เงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสู่

ภมูลิ าเนา (กรณีนี้สถานทูตอาจจะขอสมดุบญัชตีัวจรงิเก็บไวใ้นระหว่างการพจิารณา (น าไปเผือ่ในวันยืน่วซีา่ดว้ย) และคนืใหก้ับ

ทา่นในวันทีรั่บวซีา่)  

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอื

รับรองคา่ใชจ้า่ย ใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ย 

    - ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(บคุคลทีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกด

ชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารลว่งหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่

เกนิ 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 (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   

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

2. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานทีเ่กดิ ............................... 

3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี ................................................................................... 

 โปรดระบเุหตทุีเ่ปลีย่น ) ................................................................................... 

4. ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 

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

............................. ...................... รหัสไปรษณีย ์ ....................อเีมลแ์อดเดรส............................................. 



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

5. อาชพีปัจจบุนั .............................................. ต าแหน่ง ...................................................................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน หรอืรา้นคา้ โรงเรยีน มหาวทิยาลัย  .............................................................................................  

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

รหัสไปรษณีย ์...............โทรศัพทท์ีท่ างาน /โรงเรยีน /มหาวทิยาลัย...................... อเีมล.์................................. 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่

7. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรณุาระบ ุ

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

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

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

8.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุนั ทา่นอาศัยมากีปี่....................................... 

9.วัน เดอืน ปี เกดิของบดิา.......................................................................สถานทีเ่กดิ................................. 

10.วัน เดอืน ปี เกดิของมารดา...................................................................สถานทีเ่กดิ.................................. 

11.รายไดต้อ่เดอืน............................................บาท  

12.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก......................................................................... 

      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้............................................................................................................  

13.คา่ใชจ้า่ยของทา่นตอ่เดอืน.........................บาท  

14.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่งๆ ตอ่เดอืน...................บาท 

15.ทา่นมหีลกัทรัพยส์ว่นตวันอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบตัร หุน้ หรอือืน่ๆ กรณุาระบุ

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

 

16.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอืน่ๆนอกเหนอืจากประเทศองักฤษหรอืไม ่

ถา้เคย โปรดระบปุระเทศนัน้และเพราะเหตใุด....................................................................................... 

17.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษหรอืไม.่..................................... 

ถา้เคย เพราะเหตใุด

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

18.ภายใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ หรอืไม…่……………………………………….………………… 

ถา้เคย ไดว้ซีา่ประเภทไหน....................................... 

วันออกวซีา่...........................................................วันหมดอายขูองวซีา่

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



เดนิทางเขา้องักฤษกีค่รัง้..................เมือ่วันที.่....................................................ถงึวันที ่......................................... 

19.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส รวมถงึบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่ – นามสกลุ / วันเดอืนปีเกดิ รวมถงึ 

สถานทีเ่กดิดว้ย 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

20.ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้

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

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

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

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

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

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

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

 

21. ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา  

1.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

2.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

3.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

4.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

5.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

6.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

7.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

8.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

9.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง...........................

10.ประเทศ......................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

22.วันเดนิทางไปองักฤษ วนัที ่..........................................ถงึวันที.่............................................... 

23.ทีพ่ักในองักฤษ........................................................................... 



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

.................................................................................................เบอรโ์ทร.......................................... 

24.บรษัิททีค่ณุท างาน บรษัิทท าเกีย่วกบัอะไร.......................................................................................................... 

25.มเีงนิคงเหลอืในบญัชทีัง้หมดเทา่ไหร ่

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

*** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น *** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เลา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการท างานของทา่นเป็น

ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 
 
หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตัวกลาง
และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 


