
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
-   สมัผสัหน่ึงในสิง่มหศัจรรยข์องโลก กลุ่มหนิสโตนเฮนจ ์ 
    (Stonehenge) 
-   เขา้ชม พพิธิภณัฑน์ ้าแรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) 
-   ชม บา้นวลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์(William Shakespeare)  
     กวทีีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดขององักฤษ   
-   เมอืงออ๊กฟอรด์ (Oxford) ชม สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์ร ือ่ง Harry Potter 
-   ถา่ยรูปกบั ทาวเวอรบ์รดิจ ์(Tower Bridge) 
    “สะพานหอคอย" สญัลกัษณแ์หง่หน่ึงของกรุงลอนดอน 
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วนัที ่1 กรุงเทพ (สุวรรณภูม)ิ-ลอนดอน 
15.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอรส์ายการบิน 

มาเลเซยี แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
17.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายบิน มาเลเซยี แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ MH783/MH002 

(17.15-20.30/23.15-05.35(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 17.15 ช ัว่โมง บรกิารอาหาร เคร ือ่งดืม่ และ
พกัผ่อนบนเคร ือ่ง แวะเปลีย่นเคร ือ่งที ่เมอืงกวัลาลมัเปอร ์

วนัที ่2 ลอนดอน-สโตนเฮนจ ์(สิง่มหศัจรรยข์องโลก)-หมู่บา้นลาคอด-เมอืงบาธ-โรมนับาธ-เชลเทนิแฮม 
05.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานฮทีโทรว ์กรุงลอนดอน หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอเมซ

เบอรร์ ี ่น าท่านสมัผสัหน่ึงในสิง่มหศัจรรยข์องโลก กลุ่มหนิสโตนเฮนจ ์กลุ่มหนิทีม่ีลกัษณะรูปทรงการจดัวางทีแ่ปลก
และไม่ทราบวตัถุประสงคท์ีแ่น่ชดัในยุค 3,500-4,000 ปีมาแลว้ ท่านจะทึง่กบัความสามารถของมนุษยท์ีไ่ดน้ ากอ้นหิน
ขนาดใหญ่น ้าหนักบางกอ้นถึง 45 ตนั  มาวางเรยีงกนัเป็นวงกลมไดอ้ย่างน่ามหศัจรรย ์จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 
หมู่บา้นลาคอค ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นบรเิวณทีม่ทีวิทศันแ์บบองักฤษแทท้ีส่วยงาม ชมบรรยากาศบา้นเรอืนตัง้แต่สมยัศตวรรษ
ที ่13 ทีส่รา้งดว้ยหนิอยู่กลมกลนืกบัธรรมชาต ิและไดร้บัการอนุรกัษใ์หบ้รรยากาศเหมอืนเมือ่เกอืบพนัปีทีแ่ลว้ สวยงาม
จนถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรห์ลายเร ือ่ง อาท ิภาพยนตรเ์ร ือ่งแฮรร์ ี ่พอตเตอร ์เดนิชมบา้นเรอืน โบสถล์าคอคแอบเบ ้
(ดา้นนอก) ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบับา้นเรอืนแบบองักฤษโบราณแทท้ีส่วยงามทีท่่านไม่สามารถพบไดท้ีอ่ืน่อกีแลว้   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (ฟิชแอนดช์พิ)  
บ่าย  น าท่านออกเดนิทางต่อสู่ เมอืงบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น ้าเอวอนในบรเิวณทีม่นี ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีต่ ัง้

ถิน่ฐานของชาวโรมนัสมยัทีย่งัเรอืงอ านาจ และเป็นผูส้รา้ง โรงอาบน ้าโรมนั (Roman Bath) และยงัไดเ้ป็นเมอืงมรดก
โลกจากองคก์ารยูเนสโก ้(UNESCO) ในปีค.ศ. 1987 น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑน์ ้าแรร่อ้นโรมนั (Roman Bath 
Museum) ซึง่มีประวตักิารคน้พบทีน่่าสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมอืง คอื บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของบ่อน ้าแร่
รอ้นคงิส ์(The Sacred Spring)  ส่วนทีส่อง คอื บรเิวณวดั และส่วนทีส่าม คอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กท่องเทีย่วหรอื
ชาวเมืองใชบ้รกิารน ้าแรซ่ ึง่มีทัง้สระว่ายน ้า บ่อน ้าแรเ่ย็น-รอ้น หอ้งอบไอน ้า และส่วนที่เป็น Turkish Bath น าท่าน
เดนิทางต่อไปยงั เมอืงเชลเทนิแฮม (Cheltenham) เมอืงสปาในกลอสเตอรเ์ชยีรเ์คานต์ทีางตะวนัตก-ใตข้ององักฤษ 
บนฝ่ังแม่น ้าเชลต ์มอีุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและพุน ้าแร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น          รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัราคาร 

พกั HOLIDAY INN EXPRESS CHELTENHAM หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
วนัที ่3 เชลเทนิแฮล - สแตรทฟอรด์ – วลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์- เมอืงออ๊กฟอรด์ – อาคารไครส้เชริช์ – Bicester 

Village Outlet 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมืองทีต่ ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเอวอน อนัเป็นบา้นเกดิ

ของวลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์(William Shakespeare) กวทีีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดขององักฤษ ชมเมอืงแสตรทฟอรด์ ซึง่รม่ร ืน่
ไปดว้ยสวนสาธารณะ น าท่าน ชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) และชวีิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ ์
เก่าแก่ Holy Trinity แม่น ้าเอวอนอนัเงยีบสงบ และสถานทีใ่นประวตัศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักวเีอกผูนี้ ้อสิระใหท่้านเลอืก
ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึจากรา้นคา้มากมาย น าท่านเขา้สู่ เมอืงออ๊กฟอรด์ (Oxford) เมืองแห่งการเรยีนรู ้และเมืองสถานที่
ถ่ายท าภาพยนตรเ์ร ือ่ง Harry Potter ภาพยนตรท์ีม่ีช ือ่เสยีงโด่งดงัในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองออ๊กซฟอรด์ 
เป็นเมืองทีค่่อนขา้งเล็กกะทดัรดั ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศองักฤษ ใกลก้บัแม่น ้าเทมส ์จากน้ันน าท่านชม
อาคารไครส้เชริช์คอลเลจ (Christchurch College) จากทางดา้นนอก (ยงัไม่รวมค่าเขา้ชม) เป็นสถานทีถ่่ายท า
หน่ึงในฉากหอ้งอาหารของภาพยนตรแ์ฮร ี ่พอตเตอร ์

 
 
 
 
 
 
 
  
เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัราคาร อาหารจนี 
 น าท่านเดินทางสู่ Bicester Village Outlet อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงจุใจ มีหลากหลายแบรนดด์งัใหท่้านใหเ้ลือกสรร 

อ าทิ เ ช่น  Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, 
Giorgio Armani, Dolce & Gabana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น           อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
 พกั IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
วนัที ่4 อสิระเทีย่วชมลอนดอนตามอธัยาศยั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหน้าทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื ค าแนะน า และทางบรษิทัไม่มรีถบรกิาร ค่าใชจ้่ายท ัง้หมด
เป็นความรบัผดิชอบของตวัท่านเอง 
ท่านสามารถออกแบบการท่องเทีย่วไดด้ว้ยตวัท่านเอง อาทเิชน่ เลอืกเขา้ชม พพิธิภณัฑบ์รติชิ (British Museum) 
ซึง่เป็นหน่ึงในพพิธิภณัฑด์า้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยท์ีส่ าคญัทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดในโลก มีการก่อตัง้ขึน้
ในปีพ.ศ. 2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้งตน้วตัถุทีเ่ก็บรวบรวมไวส้่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans 
Sloane) ซึง่เป็นแพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร ์พพิธิภณัฑแ์ห่งนีเ้ปิดใหบ้รกิารแกส่าธารณะเป็นคร ัง้แรกในวนัที ่15 มกราคม 
พ.ศ. 2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส ์เมืองบลูมสเ์บอรร์ ีกรุงลอนดอน อนัเป็นสถานทีต่ ัง้ของอาคารพิพิธภณัฑใ์น
ปัจจบุนั   
หรอืเลือกเดินทางสู่ เมอืงวนิดเ์ซอร ์(Windsor) เพือ่ เขา้ชมพระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(Windsor Castle) เป็น
พระราชวงัตัง้อยู่ทีว่นิดเ์ซอร ์สรา้งโดยสมเด็จพระเจา้วลิเลยีมที ่1 แห่งองักฤษเมือ่ปีค.ศ. 1070สถาปัตยกรรมเป็นแบบโร
มาเนสก ์พระราชวงัวนิดเ์ซอรเ์ป็นพระราชฐานทีย่งัมผูีอ้ยู่อาศยัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และเป็นพระราชฐานทีเ่กา่ทีสุ่ดทีม่ีผูอ้ยู่
อาศยัทีต่่อเน่ืองกนัมาตัง้แต่เร ิม่สรา้ง เขา้ชมพิพิธภณัฑต์่างๆ อาทิ พิพิธภณัฑอ์าวุธ ชดุอศัวินนักรบ โล่ห ์ตราประจ า
ตระกูลขนุนาง ภาพวาดฝีพระหตัถป์รนิซฟิ์ลลปิ พระฉายาลกัษณส์่วนพระองค ์ของใชส้่วนพระองค ์ในวาระเฉลมิฉลอง
พระชนมายุครบ 90 พรรษา เป็นตน้ 

เย็น          อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
 พกั IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
วนัที ่5 อสิระเทีย่วชมลอนดอนตามอธัยาศยั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหน้าทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื ค าแนะน า และ ทางบรษิทัไม่มรีถบรกิาร ค่าใชจ้่ายท ัง้หมด

เป็นความรบัผดิชอบของตวัท่านเอง 
 ท่านสามารถออกแบบการท่องเทีย่วไดด้ว้ยตวัท่านเอง เชน่ เลอืกซือ้สิน้คา้ในย่าน ไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge)  ซึง่

เป็นทีต่ ัง้ของหา้งสรรพสินคา้ช ือ่ดงัอย่าง ฮารว์ีย ์นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่่านสามารถ
เลือกซือ้สินคา้แฟช ัน่ช ัน้น าจากทั่วทุกมุมโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ี่นิยมกนัอย่างมาก รวมทัง้มีรา้นคา้แฟช ัน่
มากมายตั้งอ ยู่บร ิเ วณ High Street เช่น  Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche 
Deign, Bally  และยงัมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นที่ต ัง้ของรา้น Super Brands อาทิเชน่ Louis Vuitton, 
Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, 
Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi  

 พกั IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
เย็น           อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
 พกั IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
วนัที ่6 ลอนดอน – พระราชวงั Westminster – หอนาฬกิาบิก้เบน - พระราชวงับคักิง้แฮม - ลอนดอนอาย – 

จตัรุสัทราฟัลกา้ร ์- ทาวเวอรบ์รดิจ ์- สนามบนิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ น าท่านเทีย่วชมและถ่ายภาพเก็บความประทบัใจกบัสถานทีท่ีท่่านไม่ควรพลาดเมือ่มาเทีย่วลอนดอน น่ัน
ก็คือ Westminster Abbey เป็นหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวหา้มพลาดของกรุงลอนดอน ตั้งอยู่ทางตะวันตกของ
พระราชวงั Westminster Palace สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1245 ซึง่ถอืว่าเป็นโบสถท์ีม่อีายุเกา่แกท่ีสุ่ดในประเทศองักฤษ 
และทีส่ าคญัยงัไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO อีกดว้ย และยงัเป็นสถานทีต่ ัง้ หอนาฬิกา Big 
Ben หอนาฬิกานีถู้กสรา้งหลงัจากไฟไหมพ้ระราชวงัเวสตม์ินสเตอรเ์ดิม เมื่อวนัที ่16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส ์
แบรร์ ี ่เป็นผูอ้อกแบบ หน่ึงในสญัลกัษณท์ีรู่จ้กัมากทีส่ดุของสหราชอาณาจกัร ประจ าพระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ซ ึง่ใน
ปัจจบุนัใชเ้ป็น ตกึรฐัสภาเวสตม์นิสเตอรเ์ตอร ์(Houses of Parliament หรอื Westminster Palace) ตัง้อยู่
ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั และน าท่านถ่ายภาพกบั London Eye เป็นชงิชา้สวรรคท์ีสู่งทีสุ่ดในทวปียุโรป มี
ความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยม และเป็นจุดดงึดูดนักท่องเทีย่วไดอ้ย่างมากใน 
สหราชอาณาจกัร 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันน าท่านชมและถ่ายภาพดา้นหนา้กบั พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) ที่ประทบัของพระ
ราชนีิอลิซาเบธที ่2 และพระสวามีใจกลางกรุงลอนดอน และผ่าน จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) ทีร่าย
ลอ้มไปดว้ยอาคารทีน่่าสนใจ ผ่าน มหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ทีม่ียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 
ของโลก สถานที่ใชจ้ดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์และน าท่าน
ถ่ายภาพกบัสถานทีส่ าคญัอกีแห่ง ทาวเวอรบ์รดิจ ์(Tower Bridge) คอื สะพานทีม่รีปูแบบของสะพานยกและสะพาน
แขวนอยู่รวมกนั ตัง้อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน เพือ่เป็นสะพานขา้มแม่น ้าเทมส ์สะพานแห่งนีต้ ัง้อยู่ใกลก้บัหอคอยแห่ง
ลอนดอน ซึง่เป็นทีม่าของชือ่สะพานว่า "ทาวเวอรบ์รดิจ"์ หรอื "สะพานหอคอย" และกลายเป็นสญัลกัษณแ์ห่งหน่ึงของ
กรงุลอนดอน น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานฮทีโทรว ์กรุงลอนดอน เพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระ
เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
21.25 น. ออกเดินทางจาก กรุงลอนดอนกลบักรุงเทพฯ โดยสายบิน มาเลเซยี แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ MH001/MH796 

(21.25-17.50(+1)/22.15-23.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 19.45 ช ัว่โมง บรกิารอาหาร เคร ือ่งดืม่ และ
พกัผ่อนบนเคร ือ่ง แวะเปลีย่นเคร ือ่งที ่เมอืงกวัลาลมัเปอร ์

วนัท ึ7 กรุงเทพ(สุวรรณภูม)ิ 
23.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกไ์ทยและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่  
(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
เพิม่ท่านละ 

เดอืน พฤษภาคม 

11-17 พฤษภาคม 2562 *วนัพชืมงคล 39,900 39,900 38,900 7,900 6,000 
เดอืน  มถินุายน 

18-24 มถินุายน 2562  38,900 38,900 37,900 7,900 6,000 
เดอืน กรกฎาคม 

04-10 กรกฎาคม 2562  44,900 44,900 43,900 7,900 6,000 
เดอืน  สงิหาคม 

08-14 สงิหาคม 2562 *วนัแม่แหง่ชาต ิ 46,900 46,900 45,900 7,900 6,000 
19-25 สงิหาคม 2562  38,900 38,900 37,900 7,900 6,000 
เดอืน กนัยายน 

20-26 กนัยายน 2562  38,900 38,900 37,900 7,900 6,000 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่าตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ตั๋วกรุป๊ไม่สามารถ Upgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ไดแ้ละตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตั๋วกรุป๊เท่าน้ัน ไม่สามารถเลือ่นวนั
เดนิทางได ้

2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษิทัคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ 30 กโิลกรมั (ไม่เกนิ 2 ช ิน้) ถอืขึน้เคร ือ่งได ้7 กโิลกรมั 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 1,000,000 บาท 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เคร ือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. ค่าภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิ 
5. Vat 7% และ ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. ค่าวซีา่ประเทศองักฤษและค่าบรกิาร ท่านละ  6,000 บาท   
8. ค่าวซีา่ด่วน กรณีท่านส่งเอกสารยืน่ไม่ทนัวซีา่ปกต ิเพิม่ประมาณ 10,000 บาท  (ส าหรบัค่าบรกิารวซีา่ด่วน กรณุาตรวจสอบ

กบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง) 
9. ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนียม 50 ปอนด ์(GBP) รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็ก

อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นีท่้านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
• การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักล่าว 
 -   โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

-  หรอืขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทาง
บรษิทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

• ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัก่อนทุกคร ัง้ มฉิะนั้นทาง
บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิน้ 

• การช าระคา่บรกิาร 
 - กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท พรอ้มคา่วซีา่ องักฤษ 6,000 บาท 
 (กรณุาส่งแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซีา่และส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มกบัหลกัฐานโอนเงนิมดัจ าค่าทวัร)์ 
 - ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืจะเรยีกเก็บไม่นอ้ยกว่า 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
 

**ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั
และจ านวนหน้าหนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทุก
ฉบบักอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ** 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร ือ่งบนิโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี 

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไม่
ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้  

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15-20 วนัท าการ 

*** ยืน่วซีา่แสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) *** 

กรุณาเตรยีมเอกสาร 1 ชดุ  

ยกเวน้เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชดุ และส าเนา 1 ชดุ 

ในวนัยืน่วซีา่ตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต 

และระหว่างรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไม่สามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลูกคา้กรุณาอย่ายดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยู่เร ือ่ย ๆ** 
1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ 

อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบั  และหนังสอืเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดินทางเล่มเก่า 
กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  



***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอืนักเรยีน 
นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมี
เง่ือนไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซีา่
ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย***  

2. หลกัฐานการเงิน  
2.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใชจ้่ายเอง ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง 

ถ่ายส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดือน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิใน
บัญช ีอัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และบัญชตีอ้งมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ใหข้อเป็น 
STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

2.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเล่มใหม่ ใหท่้านถ่ายส าเนาสมุดบญัชมีาทัง้สองเล่ม (ทัง้เล่มเกา่ –เล่มใหม่) 
 ***ควรเคลือ่นไหวบญัชสีม ่าเสมอ ไม่ควรแต่งบญัชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บญัชกีอ่นยืน่วซีา่ จะท าใหย้อดเงนิกระโดด 

ซึง่อาจเป็นเหตุใหท่้านถูกปฏเิสธวซีา่ได ้  
2.3  กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
2.2.1 ส าเนาสมุดเงนิฝากออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้อพัเดทไม่เกนิ 15 วนั ก่อนวนัยืน่วซีา่ และบญัชี

ตอ้งมคีรบทุกเดอืน ในกรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 
2.2.2. ตอ้งท าหนังสอืรบัรองค่าใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพนัธอ์กีหน่ึงฉบบั (Sponsor Letter) 
 ***สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนับญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสาร

หนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 
3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน (DBD) ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดอืน 
หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403) 

- กจิการไม่จดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างานพรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็น
ตน้ 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเร ิม่ท างาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุม่
เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ช ือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่ (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุไม่เกนิ 
1 เดือนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ช ือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

4. เอกสารสว่นตวั 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สูตบิตัร (กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น)  

5. กรณีเดก็อายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสือ

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม

ระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจ
ปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซา่ พรอ้มเดินทางมาสมัภาษณก์บับุตรที่
สถานทูตดว้ย ทัง้สองท่าน 

6. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซน็ รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท่้านเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ 
7. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอืศูนยแ์ปล พรอ้ม

ประทบัตราจากรา้นหรอืศูนยแ์ปลเท่าน้ัน ไม่สามารถใชต้วัทีแ่ปลเองได ้(ค่าแปลเอกสารไม่รวมในรายการทวัร ์ผูเ้ดินทางเป็น
ผูร้บัผดิชอบเอง) 

 
กรณีวซีา่ไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้) 
 
 
 
 
 



แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 
โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของท่าน (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 

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

2.วนั-เดอืน-ปีเกดิ .......................................... อาย ุ.................... ปี......... 

สถานทีเ่กดิ ............................... 

3.ชือ่ / นามสกุลเดมิ (หากม)ี ................................................................................... 

โปรดระบุเหตุทีเ่ปลีย่น ) ................................................................................... 

4.ทีอ่ยู่ปัจจบุนั(ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) ........................................................................................................................ 

...................................................รหสัไปรษณีย.์................... 

อเีมล.์...................................................... 

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

5.อาชพีปัจจบุนั.............................................. 

วนั เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ตน้ท างาน..................................ต าแหน่ง.........................................................  

ชือ่สถานทีท่ างานหรอืรา้นคา้/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ............................................................................................. 

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

รหสัไปรษณีย.์..............โทรศพัทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั..............................................อเีมล.์...................................................... 

6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา (.....) แยกกนัอยู ่

7. บุคคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั กรณุาระบุ 

ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสมัพนัธ.์..............................  

ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสมัพนัธ.์.............................. 

ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสมัพนัธ.์.............................. 

8.บา้นทีอ่ยู่ ปัจจบุนั ท่านอาศยัมากีปี่....................................... 

9.ชือ่-นามสกุลของบดิา...............................................................วนัเดอืนปีเกดิของบดิา.....................................................................

สถานทีเ่กดิ................................. 

10.ชือ่-นามสกลุของมารดา..........................................................วนัเดอืนปีเกดิของมารดา...................................................................

สถานทีเ่กดิ.................................. 

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

12.รายไดอ้ืน่ๆ นอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั......................................................................... 

แหล่งทีม่าของรายไดน้ั้น............................................................................................................ 

13.ค่าใชจ้า่ยของท่านตอ่เดอืน.........................บาท 

14.รายไดท้ีท่่านใหแ้กค่รอบครวัในการใชจ้า่ยตา่ง ๆ ตอ่เดอืน...................บาท 

1 5 . ท่ า น มี ห ลัก ท ร ัพ ย ์ส่ ว นตัว น อก เ ห นื อ จ าก เ งิ น ฝ าก  อ ะ ไ ร บ ้า ง  เ ช่น  พัน ธ บัต ร  หุ ้น  ห ร ือ อื่ น  ๆ  ก รุณ า ร ะ บุ

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

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

16.ภายใน 10 ปีทีผ่่านมา ท่านเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอืน่ ๆ นอกเหนือจากประเทศองักฤษหรอืไม่ 

ถา้เคยโปรดระบุประเทศน้ันและเพราะเหตุใด....................................................................................... 

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

เพราะเหตุใด....................................................................................................................................... 

18.ภายใน 10 ปีท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม่………………………………………….……………… 

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



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

เดนิทางเขา้องักฤษกีค่ร ัง้..................เมือ่วนัที.่....................................................ถงึวนัที ่......................................... 

19.ในกรณีสมรส โปรดระบุขอ้มูลของคูส่มรส รวมถงึบุตรของท่าน ไดแ้ก ่ช ือ่ – นามสกลุ / วนัเดอืนปีเกดิ รวมถงึ 

สถานทีเ่กดิดว้ย 

-ชือ่-นามสกุล..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกุล..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกุล..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกุล..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

20.ท่านม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงันี ้

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

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

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

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

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

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

เลขพาสปอรต์.....................วนัออก........................วนัหมดอาย.ุ......................ออกให ้ณ ประเทศ......................... 

21. ประวตักิารเดนิทางไปต่างประเทศภายใน 10 ปีทีผ่่านมา 

1.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

2.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

3.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

4.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

5.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

6.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

7.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

8.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.......................... 

9.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

10.ประเทศ......................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

22.วนัเดนิทางไปองักฤษวนัที.่.........................................ถงึวนัที.่.............................................. 

23.ทีพ่กัในองักฤษ........................................................................... 

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

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

24.บรษิทัทีคุ่ณท างาน/บรษิทัท าเกีย่วกบัอะไร.......................................................................................................... 

25.มเีงนิคงเหลอืในบญัชทีัง้หมดเท่าไหร ่................................................................................................................. 

 
*** กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลท ัง้หมด เจา้หน้าทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องท่าน *** 
-หนงัสอืเดนิทางเล่มเกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดูประวตักิารเดนิทางของท่าน 
-หากยงัไม่แนบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ท่านตอ้งกรอกขอ้มูลการท างานของท่านเป็นภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่
ชือ่บรษิทั / ต าแหน่งของท่าน 
 
หมายเหตุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอย
บรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่าน้ัน 
 
 


