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Popular Grand UK องักฤษ สกอตแลนด ์เวลส ์8วนั 5คนื
เดนิทางโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES (MH) ราคาเริม่ 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  เมอืงหลวงเอดนิบะระเมือง

สวยงามของสกอตแลนด ์เขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ เยอืนเมอืงยอรค์เมืองเก่า เยือนสนามโอลดแ์ทรฟฟอร์ดที่เมอืง

แมนเชสเตอร ์เมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมสเ์ช็คสทีส่แตรทฟอรด์ อัพพอน เอวอน เปียร ์ ชมเมอืงอ๊อกซฟอรด์ ชอ้ปป้ิงบซิส์

เตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ  ซติีท้วัรล์อนดอน หอนาฬกิาบิ๊กเบน ถ่ายรูปลานหนา้พระราชวงับัคกิง้แฮม จัตรุัสทราฟัลการ ์ ชอ้ปป้ิง

ถนนออ๊กฟอร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

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 
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วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์

                 

 
14.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง

ประเทศช ัน้ 4 โซน G เคานเ์ตอรส์าย การบนิ Malaysia Airlines 

(MH) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร 
17.05 น. เดินทางสู่ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี เทีย่วบนิที ่

MH783 

20.20น. ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่นําท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฮทีโธรว ์กรุงลอนดอน 
ประเทศองักฤษ  

23.30 น. นําท่านเดนิทางสูก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ เทีย่วบนิที ่MH 002  

 

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

                    ปราสาทคารด์ฟิฟ์          อาหารเทีย่ง,เย็น

 

05.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ (เวลาทอ้งถิน่จะชา้กว่าเวลาในประเทศ

ไทย 6 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทาง 
ตรวจคนเขา้เมอืง และรับสมัภาระ จากนัน้นําท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางเพือ่ไปรับประทานอาหารเย็น 

08.00 น. นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงซาลสบ์วัร ี ่(Salisbury) เมอืงชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง
กรุงลอนดอนระหวา่งทางท่านสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทัง้ทุ่งหญา้อันกวา้งใหญ่ที่สวยงามตาม
เสน้ทางผ่าน นําท่านชม กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก  กอง

หนิหรือแนวแท่งหนิที่เป็นความลับดํามืดในช่วงหนึ่งของประวัตศิาสตร ์แนวหนิน้ีมีขนาดมหมึาเรียงรายราวๆ 3
กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสงูขนาดใหญ่ประมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลม
ซอ้นกันอยู่3วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงตน้ยุคบรอนซ ์ใหท้่านไดเ้ก็บภาพที่ระลกึถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

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

โบราณ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัตศิาสตรเ์ป็นอย่างมาก ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามตาม   
สถาปัตยกรรมแบบโรมัน ดว้ยหลกัฐานการเป็นบ่อน้ําพุรอ้นและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลอือยู่ทําใหเ้มือง   บาธ
ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 ตอ่มามกีารปรับปรุงซอ่มแซมตวัอาคารดว้ย

เงนิลงทุนถงึ 5.5 ลา้นปอนดแ์ละเสร็จสิน้ในปี 2011 นําท่านชม พพิธิภณัฑโ์รงอาบน า้โรมนั ซึง่ภายในมีหอ้ง
อาบน้ําขนาดใหญ่และส่วนสําคัญอืน่ๆ เพื่อเป็นสถานประกอบพธิีทางศาสนารวมถึงสระน้ําศักดิส์ทิธิท์ี่มีน้ํารอ้น
อุณหภูม ิ สูงถงึ 46 องศาเซลเซยีส สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู่เมอืงคารด์ฟิฟ์ Cardiff เมืองหลวงของ

เวลส ์แวะใหท้่านถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้ของปราสาทคารด์ฟิฟ์ บรเิวณกําแพงโบราณ และเป็นสญัลกัษณ์สําคัญ
ของเวลส ์เพราะเดมิเป็นทีพ่ักของบรรดาขนุนาง ผูป้กครองเมอืงดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) อาหารทอ้งถิน่ หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Holiday Inn Express Cardiff Airport Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่าม       คารด์ฟิฟ์ – แมนเชสเตอร ์– สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ – เขตเลคดสิทรคิ - ทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์

                     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที3่) 
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นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์(ระยะทาง303ก.ม.)  ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ เป็นเมือง

ใหญ่และมปีระชากรมากทีส่ดุอนัดบัสองรองจากลอนดอน มีชือ่เสยีงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของ
โลก และไดก้ารยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเป็นเมืองรอง (Second city) ของสหราช  อาณาจักร รองมาจาก
ลอนดอน เป็นเมืองศูนย์กลางศลิปะ ธุรกจิขนาดใหญ่ และเป็นเมืองมีชือ่เสยีงไปทั่วโลกจากวงการฟุตบอลที่มี

ชือ่เสยีงระดบัโลก นําท่านเดนิทางสู ่สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (OLD TRAFFORD) สนามเหยา้ของสโมสร
ฟตุบอลแมนเชสเตอรย์ูไนเต็ด ที่เริม่ก่อสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1909  พื้นสนามมีระบบระบายน้ํา และระบบทําความ
รอ้น มจํีานวนทีน่ั่งทัง้ส ิน้ 67,000 ทีน่ั่ง ใชเ้ป็นสนามทําการแขง่ขนัในแมทซส์ําคัญๆ มาแลว้ อสิระใหท้่านถ่ายรูป

ดา้นนอกสนามและชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึของทมีตามอธัยาศยั  
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) อาหารจนี 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(WINDERMERE) (ระยะทาง 135 ก.ม.) เป็นเมืองธรรมชาตแิสนสวยรมิ

ทะเลสาบ ในเขตเลคดสิทรคิ (LAKE DISTRICT) ทางฝ่ังตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดนิแดนที่เชือ่มต่อกันดว้ย
ทะเลสาบและแม่น้ํา อกีทัง้ยังมีทะเลสาบตดิชายฝ่ังทะเลที่มีทัศนียภาพ และธรรมชาตอิันงดงาม เดนิทางถึง 
เมอืงวนิเดอรเ์มยีร  ์น าท่านล่องเรอืชมความงดงามของหมู่บา้นริมทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร  ์พรอ้มชม

ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ยังคงสภาพที่เป็นธรรมชาตไิว  ้ อย่างสมบรูณ์ ทะเลสาบวนิเดอรเ์มียร์เป็น
ทะเลสาบน้ําจดืขนาดใหญ่พอสมควร  มคีวามยาวประมาณ 18 กโิลเมตร และสว่นกวา้งทีส่ดุราวๆ 1 กโิลเมตรครึง่
คนองักฤษเรยีกกนัวา่ “ทะเลสาบรบิบิน้” ซึง่เป็นทะเลสาบในลักษณะไม่กวา้งนักแต่ยาวเหยียดคลา้ยๆผา้รบิบิน้ที่

ใชผู้กของขวญั และยังเป็น 1 ใน 16 ทะเลสาบในบรเิวณวนอทุยานแห่งชาตเิลคดสิ-ทรคิต ์(Lake District) ซึง่อยู่
ทางตะวนัตกเฉียงเหนือขององักฤษและเป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในละแวกน้ี 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) อาหารทอ้งถิน่ หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั: Windermere Manor Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่      วนิเดอรเ์มยีร ์– เมอืงเอดนิบะระ – สกอตแลนด ์– ปราสาทเอดนิบะระ - ชอ้ปป้ิงสตรที       

                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที6่)  

 นําท่านเดนิทางเขา้สู่ กรุงเอดนิบะระ เมอืงหลวงของสกอตแลนด ์
(ระยะทาง241ก.ม.)   เมืองท่าสําคัญทางภาคตะวันออกของ
สกอตแลนด ์หรือเรียกอกีนามหนึ่งว่า“กรุงเอเธนสแ์ห่งยุโรปเหนือ”

เป็นเมอืงหลวงแห่งแรกทีก่ษัตรยิช์าวสก็อตสรา้งขึน้ จนครัง้หนึ่งเคยมี
อทิธพิลครอบคลุมไปทั่วเกาะอังกฤษ และไดเ้คยเป็นนครหลวงของ
ประเทศองักฤษในอดตี 

  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) อาหารจนี 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่ปราสาทเอดนิบะระ โดยใชเ้สน้ทางรอยัลไมล ์ซึง่เป็นถนนเก่าแก่ ชมอาคารบา้นเรือน และ

รา้นคา้แบบโบราณ และเดนิตามรอยเทา้ของบุคคลทีม่ชี ือ่เสยีงในประวัตศิาสตรข์องสกอตแลนด ์อาทเิช่น พระ
ราชนีิแมรี่ แห่งสกอตแลนด์ และโรเบิร์ต หลุยส ์สตีเวนสัน ผ่านชม
พระราชวงัโฮลีรู่ด้ พระราชวังเก่าแก่ที่มีความงดงาม จากนั้นนําท่าน

เขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ (EDINBURGH CASTLE) ตัง้อยู่บนเนินเขา
อนัสง่างาม ซึง่เริม่สรา้งขึน้ในราวชว่งศตวรรษที1่1-16 พรอ้มชม 
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นทิรรศการเกีย่วกบัประวตัศิาสตร ์ความเป็นมาของเมอืงเอดนิบะระ เป็นโบราณสถานอนัล้ําคา่และหวงแหนของชาวสก็อตทุก

คน ปัจจุบันภายในปราสาทเป็นพพิธิภัณฑ ์และเป็นสถานทีเ่ก็บสมบัตล้ํิาคา่มากมาย ไดเ้วลาอันสมควร อสิระให ้
ท่านเดนิเลน่ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ย่านชอ้ปป้ิง อาท ิปริน๊ซส์ตรที (Prince Street) ซึง่เป็นเสน้แบ่งเขตเมืองเก่า
และเมอืงใหม่ แวดลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นําที่มีสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย และจอรจ์สตรที (George 

Street) ทีม่รีา้นบูตกิและบารม์ากมาย 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่8) อาหารจนี หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสูท่ีพ่ัก 

 ทีพ่กั: Britannia Hotel Edinburgh หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

วนัทีห่า้       เมอืงเอดนิบะระ – เมอืงยอรค์ - มหาวหิารยอรค์       

                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที9่) 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงยอรค์ (YORK) (ระยะทาง336 ก.ม.) เมอืงมรดกดา้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม
ของประเทศอังกฤษ มีอายุเก่าแก่กว่า2,000 ปีและเคยไดร้ับรางวัลเมืองท่องเที่ยวแห่งยุโรปเมื่อปี2007 มีทัง้
กําแพงเมอืงเกา่แกแ่ละมหาวหิารศลิปะแบบกอธคิ 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) อาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืงยอรค์ซึง่เป็นศนูยก์ลางระบบรถไฟ

ของสหราชอาณาจักรมาตัง้แต่ ค.ศ.19 และถ่ายรูปกับ มหาวหิารยอรค์ 

York Minster ทีย่ ิง่ใหญ่และสวยงาม นอกจากน้ียังมสี  ถาปัตยกรรมเก่าแก่
ไดร้ับอทิธมิาจากพวกโรมันไวกิง้ และยุโรปชาตอิืน่ๆที่เคยเขา้มาตัง้รกราก

ทีน่ี่ดว้ย ทีน่ี่มบีรกิารรถมา้น่ังชมเมอืงสวยงามสมัผัสบรรยากาศดแีละเดนิเล่น
ในเขตเมอืงเกา่ตามอธัยาศยั 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1) อาหารทอ้งถิน่ หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสูท่ีพ่ัก 

 ทีพ่กั: Holiday Inn Express York หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

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

                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่12) 

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงสแตรทฟอรด์-อพัพอน-เอวอน (Stratford-upon-

Avon) (ระยะทาง 242ก.ม.) เมืองบา้นเกดิของวิลเลียมสเ์ช็คสเปียร ์
นักเขยีนบทละครชาวอังกฤษและกวเีอกผูย้ิง่ใหญ่ของโลก เชญิสัมผัสชวีติ
ความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดตี และเยี่ยมชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity 

สถานทีใ่นประวตัศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้่านเดนิเลน่และ 
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ถ่ายรูปย่านใจกลางเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่13) อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงอ๊อกซฟอรด์ (Oxford) เมืองที่มีชือ่เสยีงในดา้น
การศกึษา ถ่ายรูปมหาวทิยาลัยไครชเ์ชริท์ ที่เก่าแก่อายุกว่าพันปีและไคร์ช
เชริท์คอลเลจ ที่น่ีบางหอ้งเคยใชเ้ป็นสถานที่  ถ่ายทําภาพยนตรแ์ฮรร์ี่พอต

เตอร ์เป็นตน้ นําท่านเดนิชมเมืองที่เก่าแก่และสวยงาม แลว้ผ่านชมสถานที่
สําคญัตา่งๆ เชน่ โบสถป์ระจําเมอืง จัตรุัสกลางเมอืง ศาลาวา่การประจําเมือง 
อาคารพพิธิภัณฑต์า่งๆ และย่านการคา้ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ บซิสเ์ตอร ์

เอา้ทเ์ลท วลิเลจ (Bicester village shopping Centre ) ก่อตัง้ในปี1992 มี
รา้นคา้มากกว่า900รา้นของแฟชั่นชัน้นําของโลกและแบรนดไ์ลฟ์สไตลค์อลเลคชั่นทันสมัย 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 จนสมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางกลบัสูล่อนดอน 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่4) อาหารจนี หลงัอาหารท่านเดนิทางสูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั: Premier Inn Bath Road หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีเ่จ็ด       ซติ ีท้วัรล์อนดอน – ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน – หอนาฬกิาบิก๊เบน – ถา่ยรปูลานหนา้พระราชวงับคักิง้

แฮม – จตัุรสัทราฟลัการ ์– ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กฟอรด์ - สนามบนิฮทีโธรว ์    

                        อาหารเชา้,เทีย่ง

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่5) 

จากนั้นนําท่านชมกรุงลอนดอน  มหานครอันยิ่ง ใหญ่ที่ เต็มไปดว้ย
ประวัตศิาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนยร์วม

อํานาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวม
สถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก  นําท่านเก็บภาพสวยๆและเดนิ
ชมววิโดยรอบของ ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน (Tower of London) (ไม่

รวมคา่เขา้ชมประมาณ14.50 ปอนด)์ ทีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลยีมที่1แห่ง

อังกฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรม
แบบโรมาเนสก์ เพื่อใชเ้ป็นพระราชวัง
และป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน มี

การขุดคูคลองลอ้มรอบปราสาทเพื่อ
ป้องกันระหว่างกําแพงชัน้ในและนอก 
ปัจจุบันใชเ้ก็บมหามงกฎุและเครื่องเพชร

ของพระราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานที่แห่ง
ประวติศิาสตร์ที่ยาวนานและมีสีสัน ทั ้ง
สยดสยองและน่ากลัว เน่ืองจากครั ้งหนึ่งที่น่ีเคยเป็นคุกและที่ประหารมาก่อน ใกล ้ๆ กันเป็นที่ตัง้ของสะพาน 

Tower Bridge อกีสญัลกัษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ซึง่เป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลัง นํา
ท่านชม หอนาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตัง้อยู่บนหอสูง 180 ฟุต หนา้ปัด
กวา้ง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิ้ว ระฆังตหีนักถงึ 14 ตัน สรา้งขึน้โดย เอ็ดมันต ์เมคเกตต ์เดนิสัน เป็น

นาฬกิาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เป็นศนูยค์วบคมุเวลามาตรฐานของโลกกรนีชิ ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโลกโดยผ่าน
ทางวทิยุ BBC ลอนดอนในการถ่ายทอดเสยีงการตรีะฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬกิาประจําพระราชวังเวสต์
มนิสเตอร ์ซึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษ ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬกิาถูกสรา้ง

หลงัจากไฟไหมพ้ระราชวงัเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วนัที ่16 ตลุาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส ์แบรร์ี เป็นผูอ้อกแบบ 
โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตวันาฬกิาอยู่สงูจากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึง่แขวนไวบ้รเิวณช่องลม
เหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตัวอาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชนีินาถวกิตอเรีย (Victorian gothic) 

และใหท้่านไดบ้ันทกึภาพกบั ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียุโรป มีความ
สงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดร้ับความนิยมและเป็นจุดดงึดูดนักท่องเที่ยวได ้
อย่างมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่6) อาหารจนี 
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บา่ย นําท่านผา่นชมและถา่ยรปูหนา้พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) ซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน์” ก่อน

จะไดร้ับการสถาปนาเป็น “พระราชวัง” ประจําราชวงศอ์ังกฤษ จากนัน้นําท่านถ่ายรูปกับ จตุรสัทราฟัลการ ์
(Trafalgar Square) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน กลางจัตุรัสนั้นมีอนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน 
วรีบุรุษคนสําคญัของอังกฤษ ตัง้อยู่บนเสาสูงใกล ้ๆ กันเป็นที่ตัง้ของพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้ชาลสท์ี่ 1 และ

ป้ายเริม่ตน้กโิลเมตรหรือไมลท์ี่0 ทราฟัลการส์แควสย์ังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพ และเป็นที่ตัง้ของ
พพิธิภัณฑแ์ห่งชาต ิ(National Gallery) พพิธิภัณฑภ์าพวาดบุคคลแห่งชาต ิ(National Portrait Gallery) ซึง่มี
ภาพเขียนจากทั่วยุโรปแสดงอยู่กว่า 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศอ์ังกฤษและบุคลสําคัญใน

ประวัตศิาสตร์อังกฤษ ตัง้แต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน นําท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนอ๊อก
ฟอรด์ (Oxford Street) เป็นย่านชื่อดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีความยาวถงึ 1.6 กม มีรา้นคา้ 
หา้งสรรพสนิคา้ชัน้นําของอังกฤษ และชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์มารวมกันอยู่บนถนนเสน้เดียวกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

พลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที,หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลยุส,์ หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แต่ละหา้งก็
ลว้นแลว้แตม่ชีือ่เสยีงดว้ยกนัทัง้ส ิน้ (อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) จนถงึเวลานัด
หมาย นําท่านเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั 

 21.35 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนิกรงุกวัลาลมัเปอร ์โดยเทีย่วบนิที ่MH001 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

วนัทีแ่ปด       สนามบนิกรงุกวัลาลมัเปอร ์- สนามบนิสุวรรณภมู ิ 

 

  
18.25 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุกวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเคร ือ่งเพือ่เดนิทางสูป่ระเทศไทย 
22.00 น. เดนิทางสูท่่าอากาศยานสวุรรณภูม ิประเทศไทย เทีย่วบนิที ่MH796  

23.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหตุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจํานวนดงักลา่ว 
- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ25ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 

โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 
2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท 
 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 30 วนักอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการ

โอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
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4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัด

จาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ  30 กโิลกรมั (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืข ึน้เคร ือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศ
ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

6. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภัย 
แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้น้ีการ
ทําประกนัน้ีจากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคบั ตาม พ .ร.บ .ธรุกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุ
ในการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณี

ท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
7. ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่และคา่บรกิารแลว้ (กรณีมวีซีา่แลว้หักคา่วซีา่ออก4,000 บาท) 
 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 GBP ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ และน า้ใจจากทา่น 
 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 25ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12.การประกนัภยั บริษัทฯไดจ้ัดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกนัภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดย

ทัง้น้ีการทําประกนัน้ีจากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคบั ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะ
อบุตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz 
ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13.มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน้ 
14.ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่วอนัเน่ืองมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 

** กรณุากรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆทีป่ระกอบการยืน่วซีา่ใหก้บับรษิทั หลงัจาก

จองทวัร ์ก าหนดไมเ่กนิ 10 วนั เนือ่งจากควิวซีา่จะไมส่ามารถล็อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มูลยงัไมค่รบถว้น ** 

*อาจมบีางชว่งทีค่วิย ืน่วซีา่มจี านวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นก าหนด 

 

กฎในการยืน่วซี่าองักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองที่VFS Global (เทรนดี้ ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิ้วมือ และสแกนม่านตา 

(เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวนักบัท่าน และดําเนนิการแจง้ท่านอกีครัง้) 

2.ตอ้งดําเนินการนัดควิยื่นวซี่า ( ในการทําควิวซี่า เอกสารทุกอย่างของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดก่อน และทางเราจะกรอก

ออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จ่ายคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วนั ขึน้อยู่กบัทางสถานฑตูและในระหว่างดําเนินการไม่

สามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหตุ: ผูย้ืน่คําขอทุกคนตอ้งไปทีศ่นูยร์ับคําขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายุตํา่กวา่ 5 ปีตอ้งไปปรากฏตัวที่ศูนยด์ว้ย แต่

ไม่ตอ้งใหข้อ้มูลชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 ปีตอ้งมีผูใ้หญ่พาไปดว้ย และผูใ้หญ่น้ีจะตอ้งไม่ใช่เจา้หนา้ที่

ของวเีอฟเอส  

เอกสารประกอบการยืน่วซี่าประเทศองักฤษ 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจุบันทีม่อีายุมากกวา่ 6 เดอืนนับจากวนัเดนิทางกลบั และหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่ว่า

จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่ง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่ของท่าน  

2.เอกสารสว่นตวั สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขา้ราชการ / สําเนาใบเปลีย่นชือ่ -นามสกุล, สําเนา

ใบหย่า หรอื ทะเบยีนสมรส / สําเนาสตูบิัตร ( ในกรณีทีเ่ป็นเด็ก ) 
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3.หลกัฐานการท างาน 

   - หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท ทีท่่านทํางานอยู่ ( เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) ตอ้งระบุตําแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนปัจจุบัน, 

วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกับบรษัิทน้ี และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดนิทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาทํางานตามปกตหิลัง

ครบกําหนดลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

    - กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอสําเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์หรือ หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ที่คัดสําเนาไว ้ไม่

เกนิ 6 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงค ์ 

    - กจิการไม่จดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

4. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมีหนังสอืรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ 

พรอ้มถ่ายสําเนาบัตรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่)  

*** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ และไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา หรือเดนิทางไปกับบดิา 

หรอื มารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอมจากทางอําเภอ โดยที่บดิา, และมารดา จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความ

จํานงในการอนุญาตใหบุ้ตร เดนิทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ  หรือ

ผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์

บดิาและมารดาพรอ้มเซน็รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

5.หลกัฐานการเงนิ  

5.1 ผูเ้ดนิทางออกค่าใชจ้า่ยเอง สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตัวจริงหรือสําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากประจําส่วนตัว 

ยอ้นหลงั  6 เดอืน 1 ชดุ  (โดยปรับสมุดบัญชขีองท่านใหถ้งึปัจจุบันดว้ย) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมี

จํานวนไม่ตํา่กวา่ 6 หลกัเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการ เงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสู่

ภูมลํิาเนา (กรณีน้ีสถานทูตอาจจะขอสมุดบัญชตีวัจรงิเก็บไวใ้นระหวา่งการพจิารณา (นําไปเผื่อในวันยื่นวซี่าดว้ย) และคนืใหก้ับ

ท่านในวนัทีร่ับวซีา่)  

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอื

รับรองคา่ใชจ้่าย ใหบุ้คคลในครอบครัวดว้ย 

    - ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับภาษาองักฤษ โดยระบุชือ่เจา้ของบัญช ี(บุคคลที่ออก

คา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกด

ชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจาก ธนาคารลว่งหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ื่นไดไ้ม่

เกนิ 30 วนั หลงัจากธนาคารออกให ้

    - ตอ้งท าหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั **** 

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

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของท่าน (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 

 

1. ชือ่ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   

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

2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานทีเ่กดิ ............................... 

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

 โปรดระบุเหตทุีเ่ปลีย่น ) ................................................................................... 

4. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 

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

............................. ...................... รหสัไปรษณีย ์ ....................อเีมลแ์อดเดรส............................................. 

โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 

5. อาชพีปัจจุบัน .............................................. ตําแหน่ง ...................................................................... 

ชือ่สถานทีทํ่างาน หรอืรา้นคา้ โรงเรยีน มหาวทิยาลยั  .............................................................................................  

ทีอ่ยู่ ...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์...............โทรศพัทท์ีทํ่างาน /โรงเรยีน /มหาวทิยาลยั...................... อเีมล.์................................. 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 

7. บุคคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบ ุ

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

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

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

8.บา้นทีอ่ยู่ ปัจจุบัน ท่านอาศยัมากีปี่....................................... 

9.วนั เดอืน ปี เกดิของบดิา.......................................................................สถานทีเ่กดิ................................. 

10.วนั เดอืน ปี เกดิของมารดา...................................................................สถานทีเ่กดิ.................................. 

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

12.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั......................................................................... 

      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้............................................................................................................  
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13.คา่ใชจ้่ายของท่านตอ่เดอืน.........................บาท  

14.รายไดท้ีท่่านใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้่ายตา่งๆ ตอ่เดอืน...................บาท 

15.ท่านมหีลกัทรัพยส์ว่นตวันอกเหนือจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบัตร หุน้ หรอือืน่ๆ กรุณาระบุ

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

 

16.ภายใน 10 ปีทีผ่่านมา ท่านเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอืน่ๆนอกเหนือจากประเทศองักฤษหรอืไม ่

ถา้เคย โปรดระบุประเทศนัน้และเพราะเหตใุด....................................................................................... 

17.ภายใน 10 ปีทีผ่่านมา ท่านเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษหรอืไม่...................................... 

ถา้เคย เพราะเหตใุด

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

18.ภายใน 10 ปี ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ หรอืไม่………………………………………….………………… 

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

วนัออกวซีา่...........................................................วนัหมดอายูของวซีา่

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

เดนิทางเขา้องักฤษกีค่รัง้..................เมือ่วนัที.่....................................................ถงึวนัที ่......................................... 

19.ในกรณีสมรส โปรดระบุขอ้มูลของคูส่มรส รวมถงึบุตรของท่าน ไดแ้ก ่ชือ่ – นามสกลุ / วนัเดอืนปีเกดิ รวมถงึ 

สถานทีเ่กดิดว้ย 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

20.ท่านม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงัน้ี 

เลขพาสปอรต์......................วนัออก......................วนัหมดอายุ...................ออกให ้ณ ประเทศ............................. 

สามารถถอืมาวนัยืน่วซีา่ไดห้รอืไม่........................ 

เลขพาสปอรต์......................วนัออก..........................วนัหมดอายุ.......................ออกให ้ณ ประเทศ...................... 

สามารถถอืมาวนัยืน่วซีา่ไดห้รอืไม่...................... 

เลขพาสปอรต์......................วนัออก..........................วนัหมดอายุ.......................ออกให ้ณ ประเทศ....................... 

สามารถถอืมาวนัยืน่วซีา่ไดห้รอืไม่....................... 
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เลขพาสปอรต์.....................วนัออก..........................วนัหมดอายุ.......................ออกให ้ณ ประเทศ......................... 

 

21. ประวตักิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่่านมา  

1.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

2.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

3.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

4.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

5.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

6.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

7.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

8.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

9.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง...........................

10.ประเทศ......................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

22.วนัเดนิทางไปองักฤษ วนัที ่..........................................ถงึวนัที.่............................................... 

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

ทีอ่ยู่................................................................................................................................................. 

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

24.บรษัิททีค่ณุทํางาน บรษัิททําเกีย่วกบัอะไร.......................................................................................................... 

25.มเีงนิคงเหลอืในบัญชทีัง้หมดเท่าไหร่ 

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

*** กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น *** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เลา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดูประวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มูลการท างานของทา่นเป็น

ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 

 
หมายเหต ุการอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ีบรษัิทเป็นเพยีงตวักลาง
และคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านัน้  

 


