
 

 

 

CODE: MH93 Amazing London ทวัรอ์งักฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ ์ออ๊กซฟอรด์ 6วนั 3คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรอ์งักฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ ์ออ๊กซฟอรด์6วนั 3คนื  

เดนิทางโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES (MH) 

เสน้ทางระยะไกล  KUL- LHR พเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋า 30 KG 
 ลอนดอนซาลสบ์วัร ีช่ม1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลก เสาหนิสโตนเฮนจ ์
 เมอืงออ๊กซฟอรด์ 

 ซติีท้วัรล์อนดอนทาวเวอรอ์อฟ ลอนดอน หอนาฬกิาบิก๊เบน เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์
 ถา่ยรปูพระราชวงับคัก ิง้แฮม จตัรุสัทราฟลัการ ์ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กซฟ์อรด์ 
 อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 2 วนั 
 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก0-2ปี 
(พกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

27 ก.ค. -1 ส.ค. 61 39,333  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 13,000 บาท) 

12,000 25  

11-16 ส.ค.61 39,333 12,000 25  

13-18 ต.ค. 61 39,333 12,000 25  

1-6 ธ.ค. 61 39,333 12,000 25  

8-13 ธ.ค. 61 41,333 12,000 25  

29 ธ.ค. –3ม.ค. 62 45,333 12,000 25  

 



 

ไฟลท์บนิ 

Departure MH783 BKK-KUL 17.05-20.20 // MH002KUL-LHR 23.30-05.35+1 

Return MH001 LHR-KUL 21.25-18.25+1 // MH796KUL-BKK 22.00-23.10 

วนัทีห่นึง่    ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ–  ทา่อากาศยานกวัลาลมัเปอร ์ 

 
14.00 น. พรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหวา่งประเทศช ัน้ 4โซน Gเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Malaysia 
Airlines (MH)เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสาร 

17.05 น. เดนิทางสู่ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี เทีย่วบนิที ่
MH783 

20.20น. ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอรร์อเปลีย่นเครือ่งเพือ่น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์กรุงลอนดอน
ประเทศองักฤษ 

23.30 น. น าทา่นเดนิทางสูก่รงุลอนดอนประเทศองักฤษ เทีย่วบนิที ่MH 002  เครือ่งใหม ่A350  
วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานนานาชาตฮิทีโธรวก์รงุลอนดอน   เอมสบ์วิร ี เสาหนิสโตนเฮนจ ์  เมอืงออ๊กซฟอรด์  
                  ลอนดอน                                                                                                      อาหารเชา้ ,เทีย่ง 
 
05.35น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 

(เวลาทอ้งถิน่จะชา้กวา่เวลาในประเทศไทย 6 ชัว่โมง) ผา่นพธิกีารประทบัตรา
หนังสอืเดนิทาง ตรวจคนเขา้เมอืง และรับสมัภาระ จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้
ปรับอากาศ 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงเอมสบ์วิร ี(Amesbury) เมอืงชนบทเล็กๆแบบ
องักฤษ อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องกรงุลอนดอนระหวา่งทางทา่นสามารถชม
ทัศนยีภาพของชนบทองักฤษ ทัง้ทุง่หญา้อนักวา้งใหญท่ีส่วยงามตามเสน้ทาง
ผ่าน น าท่านชม กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1ใน7สิง่
มหศัจรรยข์องโลกกองหนิ หรอืแนวแทง่หนิทีเ่ป็นความลับด ามดืในชว่งหนึง่
ของประวัตศิาสตร ์แนวหนินี้มขีนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบ
ไปดว้ยกอ้นหนิทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยู่กลางทุ่ง
นา เป็นรูปวงกลมซอ้นกันอยู่3วงมอีายปุระมาณปลายยุคหนิถงึตน้ยุคบรอนซ ์
ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทีร่ะลกึถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) อาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงอ๊อกซฟอรด์(Oxford) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้น

การศกึษา ถ่ายรูปมหาวทิยาลัยไครชเ์ชริ์ท ทีเ่ก่าแก่อายุกว่าพันปีและไคร์ช
เชริ์ทคอลเลจ ทีน่ี่บางหอ้งเคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์แฮร์รี่พอต 
เตอร ์เป็นตน้น าท่านเดนิชมเมอืงที่เก่าแก่และสวยงาม แลว้ผ่านชมสถานที่
ส าคัญตา่งๆ เชน่ โบสถป์ระจ าเมอืง จัตุรัสกลางเมอืง ศาลาว่าการประจ าเมอืง 
อาคารพพิธิภณัฑต์า่งๆ และยา่นการคา้จนสมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลับ
สู ่ลอนดอน 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) อาหารจนีหลังอาหาร
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Airport Bath Road

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม  อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                       
                อาหารเชา้ 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ    หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 



อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั ไมม่รีถบสับรกิารในวนันี ้หวัหนา้ทวัรแ์นะน าการเดนิทาง ใน
กรงุลอนดอน หรอืรอบนอก ซึง่สามารถเดนิทางไดง้่าย โดยรถไฟใตด้นิ Tube รถเมล ์ทีค่รอบคลุมการเดนิทาง
ทั่วกรงลอนดอนและรอบนอก หรอืท่านจะ
เลือกไปเที่ยวชมบริเวณรอบนอกกรุง
ลอนดอน เช่น เมืองแคมบริดจ์ ซ ึง่เป็น
เมืองมหาวิทยาลัยน่าเที่ยว ซึง่ใชเ้วลา
เดนิทางจากลอนดอนไมเ่กนิ1ชัว่โมงโดย
รถไฟ หรือจะไปเมืองวินเซอร์เที่ยวชม
พระราชวัง Windsor ซึง่อยู่ทางทิศ
ตะวันตก โดยสามารถเดนิทางไปกลับจาก
ลอนดอนไดง้า่ยๆ ดว้ยรถไฟ กรณีทีท่า่นเลอืกเทีย่วในลอนดอน จะมมีวิเซีย่มส าคัญมากมาย ซึง่มทีัง้เสยีค่า เขา้ชม 
และ ไมเ่สยีคา่เขา้ชมอาท ิเชน่ บรติชิมวิเซีย่ม  National Museum ขึน้ลอนดอนอายน่ังเรอืลอ่งแมน่ ้าเทมส ์น่ัง
รถบสัเปิดประทนุ Big Bus เป็นตน้หรอืไปชอ้ปป้ิงหา้งดัง Harrodsไดต้ามอธัยาศัย หรอืท่านจะไปถ่ายรูปหนา้สนาม
บอล สแตมฟอรด์บรดิจ ์(Stamford Bridge) ซึง่เป็นสนามฟตุบอลของสโมสรฟตุบอลเชลซ ีทีต่ัง้อยูท่ี ่ฟลูัม 
ลอนดอนก็สามารถไปได ้มไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 

- เมอืงแคมบรดิจ ์เป็นเมอืงมหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกใ่นอังกฤษเคมบรดิจ ์นับว่าเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก 
ชือ่ของเคมบรดิจท์ าใหห้ลายคนนกึถงึภาพทีส่วยงามตระการตามากมาย ทัง้เทอืกเขาแบ็กส ์ซึง่ปลูาดดว้ยผนืพรม
ดอกไมข้องฤดใูบไมผ้ล ิคงิส ์คอลเลจ แชฟเพลิการน่ังเรอืค ้าถอ่ในแมน่ ้าแคมและทีข่าดเสยีมไิดค้อืความเงยีบสงบ
ของอาคารเรยีนโบราณรวมถงึสถานทีท่อ่งเทีย่ว พพิธิภณัฑ ์โรงแรม รา้น อาหารและผับซึง่มอียูเ่ป็นจ านวนมาก 

 

- King’s college Chapel  เป็น 1 ใน 31 วทิยาลัยของมหาวทิยาลัยเคมบรดิจ์ตัง้อยูใ่นเมอืงแคมบรดิจ ์ มี

ลักษณะโบสถเ์ล็กๆ วทิยาลัยแหง่นีถ้อืเป็นสดุยอดสิง่กอ่สรา้งของโลก โดยขา้งๆโบสถจ์ะมแีมน่ ้าแคม (Cam river) 
ซึง่สามารถพายเรอืและถา่ยรปูกบับรรยากาศสวยงามได ้ 
 วธิเีดนิทางไปเมอืงแคมบรดิจ ์ท่านสามารถเดนิทางโดยรถไฟ National Rail ลงที ่Cambridge ใชเ้วลา 1 
ชัวโมง ค่าโดยสารประมาณ 22 ปอนด ์(ท่านสามารถแวะถ่ายรูปที่สถาณี London Kings Crossได ้ซ ึง่เป็น 
Platform 9 3 /4 ชานชาลาจากภาพยนตรเ์รือ่ง Harry Potter) 

 

- เมอืงวนิดเ์ซอร ์เมอืงส าหรับการทอ่งเทีย่วในระยะเวลาสัน้ๆ แบบไปเชา้
เย็นกลับ ผสมผสานกนัระหวา่งประวัตศิาสตร ์แหลง่ชอ้ปป้ิงและรา้นอาหาร 
สถานทีอ่อกก าลังกาย กจิกรรมสันท นาการ และกจิกรรมความบันเทงิ
ต่างๆ และยังเป็นที่ตัง้ของสถานที่ท่องเทีย่ว13แห่ง เช่น พระราชวังวนิ
เซอร ์โรงเรยีนอตีันและลโีกแ้ลนด ์ที่นี่มทีุกอย่างทีต่อ้งการ ไมว่่าจะเป็น
การผสมผสานของประวัตศิาสตรอ์นัเกา่แกนั่บพันปี แหล่งช็อปป้ิงร่วมสมัย
และรา้นอาหารรสอร่อย รวมไปถึงกจิกรรมกีฬา สันทนาการและงาน
กจิกรรมตา่งๆ 

 

- พระราชวงั Winsor  พระราชวังทีพ่ักผ่อนของควนี ถา้เห็นธงอังกฤษ
ปักเหนอืปราสาท แปลวา่ควนีประทับอยูท่ีน่ี ่พระราชวังนีเ้ปิดใหเ้ขา้ชมบางสว่นรอบๆ มศีนูยก์ารคา้และเมอืงเล็กๆให ้
เดนิชมและแวะถ่ายรูป สามารถเล่นต่อที ่Regent Street ถนนสวยทีม่ักใชใ้นงานพระราชพธิตี่างๆ สามารถเชา่จัก
ยานป่ันเพือ่ชมววิได ้

วธิเีดนิทางไปเมอืงวนิดเ์ซอร ์สามารถเดนิทางโดยรถไฟฟ้า National Rail ไปลงทีส่ถานี Windsor & 
Eton Riverside ใชเ้วลา 53 นาท ีคา่โดยสารประมาณ10.5ปอนด ์

            (อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Airport Bath Roadหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีส่ ี ่  อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                            
            อาหารเชา้ 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่4) 

            อสิระใหท้่านท่องเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 
ไม่มีรถบสับริการในวนันี้ หวัหน้าทวัร ์แนะน าการ
เดนิทาง 

ใหท้่านช็อปป้ิงหรือเดนิทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
อืน่ๆ เชน่ Warner Bros. Studio Tour London, 
Hyde Park,              Notting Hill และอืน่ๆ 
ท่องเทีย่วดว้ยตัวท่านเอง การเดนิทางท่องเทีย่ว



สามารถเดนิทางไดง้่ายและสะดวก มไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้่าน สามารถเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า สถานทีแ่นะน ามี
ดังนี ้

-  Warner Bros. Studio Tour London ส าหรับสาวก Harry potter หา้มพลาด!! วอรเ์นอร ์บราเธอรส์ สตูดโิอ  
ลฟีสเ์ดนตัง้อยู่ในเมอืงลฟีสเ์ดน ไม่ไกลจากลอนดอน เป็นสตูดโิอขนาดใหญ่ทีใ่ชถ้่ายท าภาพยนตรแ์ละละครหลาย
เรือ่งรวมทัง้แฮรร์ี ่พอตเตอร ์เมือ่การถ่ายท าภาพยนตรส์ ิน้สดุลงวอรเ์นอร ์บราเธอรส์ก็เปิดสตูดโิอสว่นทีใ่ชใ้นการถ่าย
ท าแฮรร์ี ่พอตเตอร ์ทางสตดูโิอยังมวีดิโีอบอกเล่าเรือ่งราวและเบือ้งหลังการถ่ายท าฉากนัน้ๆ อยา่งละเอยีด แถมยังมี
กจิ  กรรมพเิศษ เชน่ การขีไ่มก้วาดชมเมอืงลอนดอน ทดลองใสเ่ครือ่งแบบนักเรยีนฮอกวอตส ์และการน่ังรถไฟไปฮอก
วอตส์ใหเ้หล่าแฟนคลับไดร้่วมสนุกกันอีกดว้ย ท่านสามารถจองตั่วผ่าน https://www.wbstudiotour.com/buy-
tickets  (ตอ้งซือ้ตั๋วลว่งหนา้เทา่นัน้) 

วธิเีดนิทางไป Warner Bros. Studio Tour London เดนิทางโดยรถไฟฟ้า National train ไปยังสถาณี 
Watford Junction ใชเ้วลา 1ชั่วโมง 30นาท ีเปลีย่น 2สถาณี ค่าโดยสาร
ประมาณ 38 ปอนด ์

 
- Harrods หา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงัของลอนดอน 

สนิคา้ถูกจัดแบ่งเป็นหอ้งๆ เช่น หอ้งน ้ าหอม หอ้ง
ก ร ะ เ ป๋ า แบ รนด์ เ น ม  ห ้อ ง น าฬิก า  ห รื อ ห ้อ ง
เครือ่งประดับ หากท่านเดนิช็อปป้ิงทีน่ี่เหมอืนเดนิช็

อปป้ิงอยู่ในพระราชวัง เพราะการตกแต่งแต่ละหอ้ง
ชา่งหรหูราอลังการ โดยเฉพาะโถงบนัไดเลือ่น ทีเ่ป็น
สถาปัตยกรรมโรมันผสมบันไดเลื่อนสไตล์อีย ิปต ์
บางครัง้มนัีกรอ้งโอเปร่ามาเปล่งเสยีงขับกล่อม ท่าน
สามารถมาอยู่บรเิวณนี้เพื่อเก็บรูปถ่ายไวเ้ป็นความ
ทรงจ า โซนอืน่ๆของ Harrods ท่านสามารถเดนิได ้
สบายไมแ่ออดั มอีนุสรณ์สถานร าลกึถงึเจา้หญงิไดอา
น่าและโดดีไ้วเ้ป็นจดุถา่ยรปู หากเดนิอกีสักพักก็จะถงึ Harvey Nichols บนถนน Knightsbridge ท่านสามาถเดนิช็อป
ป้ิงทีน่ีซ่ ึง่มบีรรยากาศราวกบัเดนิบนแคทวอลก์  

 
-     Notting Hill ชือ่นี้สะกดหัวใจเราใหล้ะลายได ้ เพราะหนังรักขา้มทศวรรษ 

Notting Hill ท าใหห้ลายคนอยากแวะไปชมรา้น The Travel Book Shop ณ 
จุดทีพ่ระเอกพบกับนางเอกสาว แต่ปัจจุบันรา้นไดปิ้ดตัวไปแลว้ เหลอืแต่รา้น 
Notting Hill Bookshop และเกา้อีน่ั้งหนา้รา้นทีผู่ค้นยังแวะเวยีนมาถ่ายรูปกัน
อยูต่ลอดเวลา นอกจากรา้นหนังสอืชือ่ดังแลว้ Notting Hill ยังมรีา้นรวงน่ารัก 
และบา้นสสีวยตลอดสองขา้งทางใหไ้ดเ้ลอืกชมสนิคา้และแวะถา่ยรปู 

วธิเีดนิทางไป Notting Hill สามารถเดนิทางโดยไฟฟ้าใตด้นิลงที่
สถานี Notting Hill Gate ใชเ้วลาเดนิทาง 45 นาที ค่าโดยสาร
ประมาณ 25 ปอนด ์(อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Airport Bath Roadหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีห่า้   ซติ ีท้วัรล์อนดอน - ทาวเวอรอ์อฟ ลอนดอน - หอนาฬกิาบิก๊เบน - เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์- 
              ถา่ยรปูพระราชวงับคักิง้แฮม - จตรุสัทราฟลัการ ์- ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กซฟ์อรด์ -สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์                         
                                                                                                                             อาหารเชา้ ,เทีย่ง 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ 

หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่)
น าทา่นชมกรงุลอนดอนมหานคร
อนัยิง่ใหญท่ีเ่ต็มไปดว้ย
ประวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน เป็นเมอืง
หลวงแหง่เครอืจักรภพ และศนูย์
รวมอ านาจการปกครองของสหราช
อาณาจกัรในปัจจบุนัและเป็นศนูย์
รวมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแหง่หนึง่ของโลกน าทา่นเกบ็ภาพความประทับใจ
สวยๆและเดนิชมววิโดยรอบของ  

    ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน (Tower of London)(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเขา้ชม
ประมาณ14.50ปอนด์)สรา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลยีมที่1แห่งอังกฤษในปีค.ศ.
1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสกเ์พือ่ใชเ้ป็นพระราชวังและป้อมปราการ
ป้องกันกรุงลอนดอน มกีารขุดคูคลองลอ้มรอบปราสาทเพื่อป้องกันระหว่าง

https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets
https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets


ก าแพงชัน้ในและนอก ปัจจุบันใชเ้ก็บมหามงกุฎและเครือ่งเพชรของพระราชวงศอ์ังกฤษ เป็นสถานทีแ่ห่งประวติ ิ
ศาสตรท์ีย่าวนานและมสีสีนัทัง้สยดสยองและน่ากลัว เนื่องจากครัง้หนึง่ทีน่ี่เคยเป็นคุกและทีป่ระหารมากอ่น ใกล ้ๆ
กันเป็นทีต่ัง้ของสะพาน Tower Bridge อกีสัญลักษณ์หนึง่ของลอนดอนปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑซ์ึง่เป็นกลุ่มอาคาร
และหอคอยน าทา่นชม หอนาฬกิาบิก๊เบน(BIG BEN) ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตัง้อยูบ่นหอสงู 180 ฟตุ 
หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟตุ ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิว้ ระฆังตหีนักถงึ 14 ตัน สรา้งขึน้โดย เอ็ดมันตเ์มคเกตต ์เดนสิัน 
เป็นนาฬกิาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกเป็นศูนยค์วบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรนี ิช ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโลก โดย
ผา่นทางวทิย ุBBC ลอนดอน ในการถา่ยทอดเสยีงการตรีะฆงัไปทัว่โลกและยงัเป็นหอนาฬกิาประจ าพระราชวังเวสต์
มนิสเตอร ์ซึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษ ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬกิาถูกสรา้ง
หลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วันที ่16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลสแ์บรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ 
โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตัวนาฬกิาอยูส่งูจากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึง่แขวนไวบ้รเิวณชอ่งลม
เหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตัวอาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรยี (Victorian gothic) 
จากนัน้น าทา่นถา่ยรปู(ดา้นนอก)วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์(Westminster Abbey) เดมิเป็นส านักสงฆ ์(แอบ
บ)ี แต่ปัจจุบันเป็นวัดนกิายอังกลคิันทีต่ัง้อยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ในกรุงลอนดอน ประเทศ
องักฤษ ซึง่สถาปัตยกรรมสว่นใหญเ่ป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟกูอธคิแอบบเีวสตม์นิส
เตอรเ์ป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการท าพระราชพธิบีรมราชาภเิษกและทีฝั่ง พระบรมศพของพระมหากษัตรยิอ์งักฤษและพระ
บรมวงศานุวงศ ์ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบไีดรั้บเลือ่นฐานะขึน้เป็นมหาวหิาร ต่อมาในรัชสมัย
ของสมเด็จพระราชนินีาถเอลซิาเบธที ่1 แอบบกี็ไดรั้บแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar) น าท่านชม 
มหานครลอนดอน และใหท้่านไดบ้ันทกึภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุใน
ทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมและเป็นจุดดงึดูด
นักทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่6) อาหารจนี 
น าท่านชมและถ่ายรูปดา้นหนา้พระราชวงับคักิง้แฮม 
(Buckingham Palace) ซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะ
ไดรั้บการสถาปนาเป็นพระราชวังประจ าราชวงศ์อังกฤษน า
ท่านถ่ายรูปกับจตัรุสัทราฟัลการ(์Trafalgar Square) เป็น
จัตุรัสที่ใหญ่ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน กลางจัตุรัสนัน้มี
อนุสาวรยีล์อรด์เนลสัน วรีบุรุษคนส าคัญของอังกฤษ ตัง้อยู่
บนเสาสูงใกล ้ๆ กันเป็นที่ตัง้ของพระบรมรูปทรงมา้ของพระ
เจา้ชาลสท์ี ่1 และป้ายเริม่ตน้กโิลเมตรหรอืไมลท์ี ่0 ทราฟัล
การส์แควสย์ังเป็นจุดทีนั่กท่องเทีย่วนยิมมาถ่ายภาพ ในวัน
ครสิตม์าสจะมกีารประดับไฟ และตน้ครสิตม์าสอยา่งสวยงาม 
และเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑแ์ห่งชาต ิ(National  Gallery) พพิธิภัณฑภ์าพวาดบคุคลแห่งชาต ิ(National Portrait 
Gallery) ซึง่มภีาพเขยีนจากทั่วยโุรปแสดงอยู่กว่า 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศอ์ังกฤษและบุคล
ส าคัญในประวัตศิาสตรอ์งักฤษ ตัง้แตย่คุโบราณจนถงึยคุปัจจบุนั ผา่นชมมหาวหิารเซนตป์อลทีม่ยีอดโดมใหญ่เป็น
อนัดับ 2 ของโลก สถานทีใ่ชจั้ดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์และเลดีไ้ดอาน่าสเปนเซอรผ์า่น
ชม ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศนูยก์ลางการปกครองสว่นทอ้งถิน่มากกวา่ 800 ปี แลว้เขา้สู ่ถนน
ไวทฮ์อลล ์อาคารทีท่ าการของรใัในปัจจุบนั , บา้นเลขที ่10 ถนนดาวนน์ิง่ บา้นพกัของนายกรใัมนตรี
องักฤษ น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนออ๊กซฟ์อรด์(Oxford Street) เป็นยา่นชือ่ดังในกรุง
ลอนดอน ประเทศองักฤษ มคีวามยาวถงึ 1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าของอังกฤษ และชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์
มารวมกันอยู่บนถนนเสน้เดยีวกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที,หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลุยส,์
หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟเฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แต่ละหา้งก็ลว้นแลว้แต่มชี ือ่เสยีงดว้ยกันทัง้ส ิน้ หลังจากนัน้น าท่าน
เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลับ 

21.25 น.  เหนิฟ้าสูก่รงุกวัลาลัมเปอร ์โดยเทีย่วบนิที ่MH001 

 
 18.25 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุกวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางสูป่ระเทศไทย 
 22.00 น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย เทีย่วบนิที ่MH796 
 23.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหต ุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ,การจราจรหรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

วนัทีห่ก       ทา่อากาศยานกรงุกวัลาลมัเปอร ์- ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

 



1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน20ทา่นขึน้ไปกรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 
- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 
2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 
3.การช าระคา่บรกิาร 
- กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ20,000 บาท 
(กรณุาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่และส าเนาหนา้พาสปอรต์พรอ้มกบัหลักฐานโอนเงนิมดัจ าคา่ทัวร)์ 
 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ

และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้)**กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับก่อนสง่ให ้

บรษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ** 

 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น
รายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัด
จ าคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
(ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับใกลเ้คยีงกนั  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ 30 กโิลกรมั (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืข ึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมัและค่าประกันวนิาศ
ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. การประกนัภยับรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย

แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคลซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การ
ท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะ
อุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่าน ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์
Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
 



6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหักณทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7.คา่วซีา่ดว่น กรณีทา่นสง่เอกสารยืน่ไมท่ันวซีา่ปกต ิประมาณ 6,900 บาท 
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBPตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ และน า้ใจจากทา่น 
9.ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท 
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆท ัง้หมด 
1.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ25ทา่น 
2.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ,การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม
และอบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6.เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆทัง้หมด 
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้
9.กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้10.มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด 
ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. การประกันภัยบรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน

ประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคลซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  
โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนั
เฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์

Allianzได ้กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

13.มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
14.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 
** กรณุากรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆทีป่ระกอบการยืน่วซีา่ใหก้บับรษิทัหลงัจาก

จองทวัร ์ก าหนดไมเ่กนิ 10 วนั เนือ่งจากควิวซีา่จะไมส่ามารถล็อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น ** 

*อาจมบีางชว่งทีค่วิยืน่วซีา่มจี านวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นก าหนด 

 



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 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่พาไปดว้ยและผูใ้หญ่นี้จะตอ้งไม่ใช่

เจา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุนัทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลับ และหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไม่

วา่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่งา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ของทา่น  

2.เอกสารสว่นตวั  

   2.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน 

   2.2 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ -นามสกลุ, ส าเนาใบหยา่ หรอื ทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 

   2.3 ส าเนาสตูบิตัร (ในกรณีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) แปลภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

 

3.หลกัใานการท างาน 

    3.1 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท ทีท่่านท างานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) ตอ้งระบตุ าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืน

ปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกับบรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้ จะกลับมาท างาน

ตามปกตหิลังครบก าหนดลา (เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวันยืน่ค ารอ้งขอวซีา่)  

    3.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอื หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ทีค่ัดส าเนาไว ้

ไมเ่กนิ 3 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์(พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

    3.3 กจิการไมจ่ดทะเบยีน อาท ิFreelance, ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน ์ตอ้งเขยีนหนังสอืแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการ

ท างาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ (เป็นภาษาองักฤษ) 

 

4. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษา (เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 

พรอ้มถา่ยส าเนาบตัรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวันยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

* ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ และใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่ * 

** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ** และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา หรอืเดนิทางไปกับ

บดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยทีบ่ดิา, และมารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดง

ความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุร เดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอื

ผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และตราประทับจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

บดิาและมารดาพรอ้มเซน็รับรองส าเนาถกูตอ้ง ถา้กรณีบดิาและหรอืมารดาเสยีชวีติตอ้งมสี าเนาใบมรณะบตัรดว้ย 

(พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 

5.หลกัใานการเงนิ  

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิ หรอืส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากประจ าสว่นตัว 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบญัชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุนัดว้ย) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมี

จ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับ

สูภ่มูลิ าเนา 

** กรณีไมม่กีารอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยภ์ายในระยะเวลา 6 เดอืน ตอ้งขอ Statement จากธนาคารเทา่นัน้ ** 



    5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ตอ้งเขยีนหนังสอืรับชีแ้จงความสมัพันธ ์(Sponsot Letter) และขอหนังสอืรับรอง

ค่าใชจ้่าย โดยใหบ้คุคลทีอ่อกค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นผูข้อหนังสอืรับรอง BANK SPONSOR หรอื BANK GUARANTEE ทีอ่อก

จากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบัญช ีบคุคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย สะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง สะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใช ้

เวลาด าเนนิการประมาณ 3 วัน  วัน 

 

(เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวันยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
 

**กรณุาปรบัอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์กอ่นแสดงตวัยืน่ขอวซีา่ 7 วนั ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีงนิฝากประจ า** 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 15 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วั สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซีา่ ตามวันเวลาทีนั่ดหมาย ** 

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 ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ .........................  

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

    2.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ .........................  

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

    3.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ .........................  

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



10.ทา่นม ีPassport หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่หรอืไม ่(ถา้มกีรณุาระบรุายละเอยีด) 

  - เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ 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 .................. 

12. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรณุาระบ ุ

 ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

 ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

 ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

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

14.อาชพีปัจจบุนั (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ...........................................................  

     ต าแหน่งงาน/คณะ สาขาวชิาทีเ่รยีน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองทีท่า่นใชย้ืน่สถานทตู) ....................................... 

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

     ชือ่บรษัิท/ทีท่ างาน/ชือ่รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ..........................................................................  

     ทีอ่ยูเ่ลขที ่........................ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน ........................................... 

     ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวดั ............................. 

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

15.วันทีเ่ร ิม่ตน้ท างาน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองการงาน โปรดระบ ุวัน/เดอืน/ปี)  .................................................. 

16.รายไดต้อ่เดอืน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองการงาน) ............................................บาท  

17.อาชพี/รายไดเ้สรมิ นอกเหนอืจากอาชพีหลกั ถา้ม ี(กรณุาระบรุายละเอยีด)  .................................................... 

18.คา่ใชข้องทา่นทัง้หมด ตอ่เดอืน  .................................... บาท 

19.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่งๆ ตอ่เดอืน  ..........................  บาท 

20.ทา่นมหีลกัทรัพยส์ว่นตวันอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบตัร, สลาก, หุน้, ใหเ้ชา่ ฯลฯ (ถา้มกีรณุาระบ)ุ 

     .................................................................   รวมเป็นจ านวนเงนิ  ............................................. บาท 

21.มเีงนิยอดคงเหลอืในบญัชเีงนิฝากออมทรัพย/์สะสมทรัพย ์เป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่……………………………….. บาท 

    (กรณุาระบใุหส้อดคลอ้งกบัยอดทีท่า่นใชย้ืน่เอกสารใหก้บัทางสถานทตู) 

 



22.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยไดร้บัวซีา่องักฤษ หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย โปรดระบปุระเภทวซีา่ ...................  วัน/เดอืน/ปี ทีไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่ ........................ 

23.ภายใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ ........ คร ัง้ (โปรดระบ)ุ 

     ประเภทวซีา่ทีไ่ดรั้บ ................. วัน/เดอืน/ปี ทีอ่นุมตัวิซีา่ .................  วัน/เดอืน/ปี หมดอายวุซีา่ ...................... 

     ทา่นเดนิทางออกจากประเทศไทยในวันที ่....................... และเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษในวันที ่....................... 

24.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย โปรดระบเุหตผุล .......................................................................................... 

                                      พรอ้ม วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ ..................................................................... 

25.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่ เขา้ประเทศอืน่ๆ (นอกเหนอืจากประเทศองักฤษ) หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย โปรดระบเุหตผุล ........................................................................................... 

                                      วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ .............................................................................. 

26. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ .......................................................... 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์.........................................................   

   เงนิสด 

เพือ่ความสะดวกและรวดเร็ว กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิส าหรบัยืน่วซีา่ และ Passport 

ใหก้บัเจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของบรษิทัทวัร ์1-2 สปัดาห ์กอ่นถงึวนันดัหมายสแกนลายนิว้มอื 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น  ** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เลา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการท างานของทา่นเป็น

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

ศนูยย์ืน่วซีา่องักฤษ 

 

 

 


