
 

 

ทวัรอ์งักฤษ ลอนดอนสโตนเฮนจอ์อ๊กซฟอรด์ 
6วนั 3คนื เดนิทางโดยสายการบนิ  

MALAYSIA AIRLINES (MH) 

เครือ่งรุน่ใหมล่า่สดุ  A350  ใหมเ่สน้ทางระยะไกล  KUL-LHR
พเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋า 30 KG 

◊ลอนดอนซาลสบ์วัร ีช่ม1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลกเสาหนิสโตนเฮนจ ์◊ เมอืงออ๊กซ
ฟอรด์ ◊ ซติีท้วัรล์อนดอนทาวเวอรอ์อฟ ลอนดอนหอนาฬกิาบิก๊เบนเวสตม์นิสเตอรแ์อบ
บยี ์ถา่ยรปูพระราชวงับคักิง้แฮมจตรุสัทราฟลัการช์อ้ปป้ิงถนนออ๊กซฟ์อรด์ ◊ อสิระฟรี
เดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 2 วนั 

  



 
วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์

2  ทา่อากาศยานนานาชาตฮิทีโธรวก์รงุลอนดอน เอมสบ์วิร ีเสาหนิสโตนเฮนจ ์เมอืงออ๊กซ
ฟอรด์ ลอนดอน 

3  อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

4  อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

5  
ซติีท้วัรล์อนดอน ทาวเวอรอ์อฟ ลอนดอน หอนาฬกิาบิก๊เบน เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์ถา่ยรปู
พระราชวงับคักิง้แฮม จตรุสัทราฟลัการ ์ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กซฟ์อรด์ สนามบนินานาชาตฮิที
โธรว ์

6  ทา่อากาศยานกรงุกวัลาลมัเปอร ์ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

13 - 18 Oct 2018  39,333  39,333 39,333 13,000 12,000 

01 - 06 Dec 2018  39,333  39,333 39,333 13,000 12,000 

08 - 13 Dec 2018  41,333  41,333 41,333 13,000 12,000 

29 Dec 2018 - 03 Jan 2019  45,333  45,333 45,333 13,000 12,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์

14.00  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 4 โซน 
G เคานเ์ตอรส์าย การบนิ Malaysia Airlines (MH) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสาร 

17.05  เดนิทางสู ่สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี เทีย่วบนิที ่MH783 

20.20  ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮที
โธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 

23.30  น าทา่นเดนิทางสูก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ เทีย่วบนิที ่MH002 เครือ่งใหม ่A350  



 

วันที่ 2 ทา่อากาศยานนานาชาตฮิทีโธรวก์รงุลอนดอน เอมสบ์วิร ีเสาหนิสโตนเฮนจ ์เมอืงออ๊กซ
ฟอรด์ ลอนดอน 

05.35  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ (เวลาทอ้งถิน่จะชา้
กวา่เวลาในประเทศไทย 6 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ผา่นพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทาง ตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ จากนัน้น าทา่น
ขึน้รถโคช้ปรับอากาศ 

08.00  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอมสบ์วิร ี(Amesbury)เมอืงชนบทเล็กๆแบบองักฤษ อยูท่างตะวันตก
เฉียงใตข้องกรงุลอนดอนระหวา่งทางทา่นสามารถชมทัศนียภาพของชนบทองักฤษ ทัง้ทุง่หญา้
อนักวา้งใหญท่ีส่วยงามตามเสน้ทางผา่น น าทา่นชม กองหนิประหลาดสโตนเฮนจ ์
(Stonehenge)1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลกกองหนิ หรอืแนวแทง่หนิทีเ่ป็นความลบัด ามดื
ในชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร ์แนวหนินี้มขีนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ย
กอ้นหนิทรงสงูขนาดใหญป่ระมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยูก่ลางทุง่นา เป็นรปูวงกลมซอ้นกนั
อยู3่วงมอีายปุระมาณปลายยคุหนิถงึตน้ยคุบรอนซ ์ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทีร่ะลกึถา่ยรปูตาม
อธัยาศยั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1)อาหารทอ้งถิน่ 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงออ๊กซฟอรด์ (Oxford) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการศกึษา ถา่ยรปู
มหาวทิยาลยัไครชเ์ชริท์ ทีเ่กา่แกอ่ายกุวา่พันปีและไครช์เชริท์คอลเลจ ทีน่ี่บางหอ้งเคยใชเ้ป็น
สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรแ์ฮรร์ีพ่อตเตอร ์เป็นตน้ น าทา่นเดนิชมเมอืงทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม แลว้
ผา่นชมสถานทีส่ าคญัตา่งๆ เชน่ โบสถป์ระจ าเมอืง จัตรัุสกลางเมอืง ศาลาวา่การประจ าเมอืง 
อาคารพพิธิภัณฑต์า่งๆ และยา่นการคา้จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูล่อนดอน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)อาหารจนี  หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สู่

ท ีพ่กั 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Airport Bath Road หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วันที่ 3 อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั ไมม่รีถบสั หวัหนา้ทวัรแ์นะน าการเดนิทาง 
ในกรงุลอนดอน หรอืรอบนอก ซึง่สามารถเดนิทางไดง้า่ย โดยรถไฟใตด้นิ Tube รถเมล ์ที่
ครอบคลมุการเดนิทางทัว่กรงลอนดอนและรอบนอก หรอืทา่นจะเลอืกไปเทีย่วชมบรเิวณรอบ
นอกกรงุลอนดอน เชน่ เมอืงแคมบรดิจ ์ซึง่เป็นเมอืงมหาวทิยาลยัน่าเทีย่ว ซึง่ใชเ้วลาเดนิทาง
จากลอนดอนไมเ่กนิ1ชัว่โมงโดยรถไฟ หรอืจะไปเมอืงวนิเซอรเ์ทีย่วชมพระราชวัง Windsor ซึง่



 
อยูท่างทศิตะวนัตก โดยสามารถเดนิทางไปกลบัจากลอนดอนไดง้า่ยๆ ดว้ยรถไฟ กรณีทีท่า่น
เลอืกเทีย่วในลอนดอน จะมมีวิเซีย่มส าคญัมากมาย ซึง่มทีัง้เสยีคา่ เขา้ชม และ ไมเ่สยีคา่เขา้ชม
อาท ิเชน่ บรติชิมวิเซีย่ม National Museum ขึน้ลอนดอนอายน่ังเรอืลอ่งแมน่ ้าเทมส ์น่ังรถ
บสัเปิดประทนุ Big Bus เป็นตน้หรอืไปชอ้ปป้ิงหา้งดงั Harrodsไดต้ามอธัยาศยั หรอืทา่นจะไป
ถา่ยรปูหนา้สนามบอล สแตมฟอรด์บรดิจ ์(Stamford Bridge) ซึง่เป็นสนามฟตุบอลของ
สโมสรฟตุบอลเชลซ ีทีต่ัง้อยูท่ี ่ฟลูมั ลอนดอนก็สามารถไปได ้มไีกดแ์นะน าการเดนิทางให้
ทา่น 

- เมอืงแคมบรดิจ ์เป็นเมอืงมหาวทิยาลยัทีเ่กา่แกใ่นองักฤษเคมบรดิจ ์นับวา่เป็นเมอืงทีม่ี
ชือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก ชือ่ของเคมบรดิจท์ าใหห้ลายคนนกึถงึภาพทีส่วยงามตระการตามากมาย 
ทัง้เทอืกเขาแบ็กส ์ซึง่ปลูาดดว้ยผนืพรมดอกไมข้องฤดใูบไมผ้ล ิคงิส ์คอลเลจ แชฟเพลิการน่ัง
เรอืค ้าถอ่ในแมน่ ้าแคมและทีข่าดเสยีมไิดค้อืความเงยีบสงบของอาคารเรยีนโบราณรวมถงึ
สถานทีท่อ่งเทีย่ว พพิธิภัณฑ ์โรงแรม รา้น อาหารและผับซึง่มอียูเ่ป็นจ านวนมาก 

- King’s college Chapel เป็น 1 ใน 31 วทิยาลยัของมหาวทิยาลยัเคมบรดิจต์ัง้อยูใ่นเมอืง
แคมบรดิจ ์มลีกัษณะโบสถเ์ล็กๆ วทิยาลยัแหง่นี้ถอืเป็นสดุยอดสิง่กอ่สรา้งของโลก โดยขา้งๆ
โบสถจ์ะมแีมน่ ้าแคม (Cam river) ซึง่สามารถพายเรอืและถา่ยรปูกบับรรยากาศสวยงามได ้

วธิเีดนิทางไปเมอืงแคมบรดิจ ์ทา่นสามารถเดนิทางโดยรถไฟ National Rail ลงที ่
Cambridge ใชเ้วลา 1 ชวัโมง คา่โดยสารประมาณ 22 ปอนด ์(ทา่นสามารถแวะถา่ยรปูทีส่ถาณี 
London Kings Crossได ้ซ ึง่เป็น Platform 9 3 /4 ชานชาลาจากภาพยนตรเ์รือ่ง Harry 
Potter) 

- เมอืงวนิดเ์ซอร ์เมอืงส าหรับการทอ่งเทีย่วในระยะเวลาสัน้ๆ แบบไปเชา้เย็นกลบั ผสมผสาน
กนัระหวา่งประวัตศิาสตร ์แหลง่ชอ้ปป้ิงและรา้นอาหาร สถานทีอ่อกก าลงักาย กจิกรรมสนัท นา
การ และกจิกรรมความบนัเทงิตา่งๆ และยังเป็นทีต่ัง้ของสถานทีท่อ่งเทีย่ว13แหง่ เชน่ 
พระราชวังวนิเซอร ์โรงเรยีนอตีนัและลโีกแ้ลนด ์ทีน่ีม่ทีกุอยา่งทีต่อ้งการ ไมว่า่จะเป็นการ
ผสมผสานของประวัตศิาสตรอ์นัเกา่แกนั่บพนัปี แหลง่ชอ็ปป้ิงรว่มสมัยและรา้นอาหารรสอรอ่ย 
รวมไปถงึกจิกรรมกฬีา สนัทนาการและงานกจิกรรมตา่งๆ 

  

- พระราชวงั Winsor พระราชวังทีพ่ักผอ่นของควนี ถา้เห็นธงองักฤษปักเหนือปราสาท 
แปลวา่ควนีประทับอยูท่ีน่ี่ พระราชวังนี้เปิดใหเ้ขา้ชมบางสว่นรอบๆ มศีนูยก์ารคา้และเมอืงเล็กๆ
ใหเ้ดนิชมและแวะถา่ยรปู สามารถเลน่ตอ่ที ่Regent Street ถนนสวยทีม่ักใชใ้นงานพระราชพธิี
ตา่งๆ สามารถเชา่จักยานป่ันเพือ่ชมววิได ้

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 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

 

วันที่ 4 อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่4) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั ไมม่รีถบสั หวัหนา้ทวัรแ์นะน าการเดนิทาง 

ใหท้า่นชอ็ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ เชน่ Warner Bros. Studio Tour London, 
Hyde Park, Notting Hill และอืน่ๆ ทอ่งเทีย่วดว้ยตวัทา่นเอง การเดนิทางทอ่งเทีย่วสามารถ
เดนิทางไดง้า่ยและสะดวก มไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น สามารถเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า 
สถานทีแ่นะน ามดีงันี ้

- Warner Bros. Studio Tour London ส าหรับสาวก Harry potter หา้มพลาด!! วอรเ์นอร ์
บราเธอรส์ สตดูโิอ  ลฟีสเ์ดนตัง้อยูใ่นเมอืงลฟีสเ์ดน ไมไ่กลจากลอนดอน เป็นสตดูโิอขนาด
ใหญท่ีใ่ชถ้า่ยท าภาพยนตรแ์ละละครหลายเรือ่งรวมทัง้แฮรร์ี ่พอตเตอร ์เมือ่การถา่ยท า
ภาพยนตรส์ ิน้สดุลงวอรเ์นอร ์บราเธอรส์ก็เปิดสตดูโิอสว่นทีใ่ชใ้นการถา่ยท าแฮรร์ี ่พอตเตอร ์
ทางสตดูโิอยังมวีดิโีอบอกเลา่เรือ่งราวและเบือ้งหลงัการถา่ยท าฉากนัน้ๆ อยา่งละเอยีด แถมยัง
มกีจิ  กรรมพเิศษ เชน่ การขีไ่มก้วาดชมเมอืงลอนดอน ทดลองใสเ่ครือ่งแบบนักเรยีนฮอกวอตส ์
และการน่ังรถไฟไปฮอกวอตสใ์หเ้หลา่แฟนคลบัไดร้ว่มสนุกกนัอกีดว้ย ทา่นสามารถจองตัว่ผา่น 
https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets  (ตอ้งซือ้ตัว๋ลว่งหนา้เทา่นัน้) 

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

- Harrods หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัของลอนดอน สนิคา้ถกูจัดแบง่เป็นหอ้งๆ เชน่ หอ้งน ้าหอม 
หอ้งกระเป๋าแบรนดเ์นม หอ้งนาฬกิา หรอืหอ้งเครือ่งประดบั หากทา่นเดนิชอ็ปป้ิงทีน่ี่เหมอืน
เดนิชอ็ปป้ิงอยูใ่นพระราชวงั เพราะการตกแตง่แตล่ะหอ้งชา่งหรหูราอลงัการ โดยเฉพาะโถง
บนัไดเลือ่น ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมโรมันผสมบนัไดเลือ่นสไตลอ์ยีปิต ์บางครัง้มนัีกรอ้งโอเปรา่มา
เปลง่เสยีงขบักลอ่ม ทา่นสามารถมาอยูบ่รเิวณนี้เพือ่เก็บรปูถา่ยไวเ้ป็นความทรงจ า โซนอืน่ๆของ 
Harrods ทา่นสามารถเดนิไดส้บายไมแ่ออดั มอีนุสรณ์สถานร าลกึถงึเจา้หญงิไดอาน่าและโดดี้
ไวเ้ป็นจดุถา่ยรปู หากเดนิอกีสกัพักก็จะถงึ Harvey Nichols บนถนน Knightsbridge ทา่นสา
มาถเดนิชอ็ปป้ิงทีน่ี่ซ ึง่มบีรรยากาศราวกบัเดนิบนแคทวอลก์  

- Notting Hill ชือ่นี้สะกดหวัใจเราใหล้ะลายได ้เพราะหนังรักขา้มทศวรรษ Notting Hill ท า
ใหห้ลายคนอยากแวะไปชมรา้น The Travel Book Shop ณ จดุทีพ่ระเอกพบกบันางเอกสาว 
แตปั่จจบุนัรา้นไดปิ้ดตวัไปแลว้ เหลอืแตร่า้น Notting Hill Bookshop และเกา้อีน่ั้งหนา้รา้นที่
ผูค้นยังแวะเวยีนมาถา่ยรปูกนัอยูต่ลอดเวลา นอกจากรา้นหนังสอืชือ่ดงัแลว้ Notting Hill ยังมี



 
รา้นรวงน่ารัก และบา้นสสีวยตลอดสองขา้งทางใหไ้ดเ้ลอืกชมสนิคา้และแวะถา่ยรปู 

วธิเีดนิทางไป Notting Hill สามารถเดนิทางโดยไฟฟ้าใตด้นิลงทีส่ถานี Notting Hill Gate 
ใชเ้วลาเดนิทาง 45 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 25 ปอนด ์(อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตาม
อธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Airport Bath Roadหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วันที่ 5 
ซติีท้วัรล์อนดอน ทาวเวอรอ์อฟ ลอนดอน หอนาฬกิาบิก๊เบน เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์
ถา่ยรปูพระราชวงับคักิง้แฮม จตรุสัทราฟลัการ ์ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กซฟ์อรด์ สนามบนิ
นานาชาตฮิทีโธรว ์

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าทา่นชมกรงุลอนดอนมหานครอนัยิง่ใหญท่ีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน เป็นเมอืง
หลวงแหง่เครอืจักรภพ และศนูยร์วมอ านาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจบุนัและเป็น
ศนูยร์วมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแหง่หนึง่ของโลกน าทา่นเก็บภาพความประทับใจสวยๆและเดนิ
ชมววิโดยรอบของ ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน (Tower of London)(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ชม
ประมาณ14.50ปอนด)์สรา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลยีมที1่แหง่องักฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรม
แบบโรมาเนสกเ์พือ่ใชเ้ป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกนักรงุลอนดอน มกีารขดุคคูลอง
ลอ้มรอบปราสาทเพือ่ป้องกนัระหวา่งก าแพงชัน้ในและนอก ปัจจบุนัใชเ้ก็บมหามงกฎุและเครือ่ง
เพชรของพระราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานทีแ่หง่ประวติศิาสตรท์ีย่าวนานและมสีสีนัทัง้สยดสยอง
และน่ากลวั เนื่องจากครัง้หนึง่ทีน่ี่เคยเป็นคกุและทีป่ระหารมากอ่น ใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้ของสะพาน 
Tower Bridge อกีสญัลกัษณ์หนึง่ของลอนดอนปัจจบุนัเป็นพพิธิภัณฑซ์ึง่เป็นกลุม่อาคารและ
หอคอยน าทา่นชม หอนาฬกิาบิก๊เบน(BIG BEN) ของกรงุลอนดอนประเทศองักฤษ ตัง้อยูบ่น
หอสงู 180 ฟตุ หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟตุ ตวัเลขบอกเวลายาว 24 นิว้ ระฆังตหีนักถงึ 14 ตนั สรา้ง
ขึน้โดย เอ็ดมันตเ์มคเกตต ์เดนสินั เป็นนาฬกิาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกเป็นศนูยค์วบคมุเวลามาตรฐาน
ของโลกกรนี ิช ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโลก โดยผา่นทางวทิย ุBBC ลอนดอน ในการ
ถา่ยทอดเสยีงการตรีะฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬกิาประจ าพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ใน
ปัจจบุนัใชเ้ป็นรัฐสภาองักฤษ ตัง้อยูท่ศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬกิาถกูสรา้ง
หลงัจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วนัที ่16 ตลุาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลสแ์บรร์ ี
เป็นผูอ้อกแบบ โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตวันาฬกิาอยูส่งูจากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 13,760 
กโิลกรัม ซึง่แขวนไวบ้รเิวณชอ่งลมเหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตวัอาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมยั
สมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรยี (Victorian gothic) จากนัน้น าทา่นถา่ยรปู(ดา้นนอก)วหิารเวสต์
มนิสเตอร ์แอบบยี ์(Westminster Abbey) เดมิเป็นส านักสงฆ ์(แอบบ)ี แตปั่จจบุนัเป็นวัด
นกิายองักลคินัทีต่ัง้อยูท่างตะวันตกของพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ในกรงุลอนดอน ประเทศ



 
องักฤษ ซึง่สถาปัตยกรรมสว่นใหญเ่ป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟู
กอธคิแอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการท าพระราชพธิบีรมราชาภเิษกและทีฝั่ง พระ
บรมศพของพระมหากษัตรยิอ์งักฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์ระหวา่งปี ค.ศ.1546 ถงึปี ค.ศ.
1556 แอบบไีดรั้บเลือ่นฐานะขึน้เป็นมหาวหิาร ตอ่มาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชนิีนาถเอลิ
ซาเบธที ่1 แอบบกี็ไดร้ับแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar) น าทา่นชม มหานคร
ลอนดอน และใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพกบั ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ี่
สงูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับ
ความนยิมและเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่6)อาหารจนี 

น าทา่นชมและถา่ยรปูดา้นหนา้พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) ซึง่เดมิเป็น 
“คฤหาสน”์ กอ่นจะไดรั้บการสถาปนาเป็นพระราชวังประจ าราชวงศอ์งักฤษน าทา่นถา่ยรปูกบั
จตัรุสัทราฟลัการ(์Trafalgar Square) เป็นจัตรุัสทีใ่หญ ่ตัง้อยูใ่จกลางกรงุลอนดอน กลาง
จัตรัุสนัน้มอีนุสาวรยีล์อรด์เนลสนั วรีบรุษุคนส าคญัขององักฤษ ตัง้อยูบ่นเสาสงูใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้
ของพระบรมรปูทรงมา้ของพระเจา้ชาลสท์ี ่1 และป้ายเริม่ตน้กโิลเมตรหรอืไมลท์ี ่0 ทราฟัลการส์
แควสย์ังเป็นจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยภาพ ในวันครสิตม์าสจะมกีารประดบัไฟ และตน้
ครสิตม์าสอยา่งสวยงาม และเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิ(National  Gallery) พพิธิภัณฑ์
ภาพวาดบคุคลแหง่ชาต ิ(National Portrait Gallery) ซึง่มภีาพเขยีนจากทั่วยโุรปแสดงอยูก่วา่ 
2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศอ์งักฤษและบคุลส าคญัในประวัตศิาสตรอ์งักฤษ ตัง้แต่
ยคุโบราณจนถงึยคุปัจจบุนั ผา่นชมมหาวหิารเซนตป์อลทีม่ยีอดโดมใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของโลก 
สถานทีใ่ชจั้ดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์และเลดีไ้ดอาน่าสเปนเซอรผ์า่น
ชม ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศนูยก์ลางการปกครองสว่นทอ้งถิน่มากกวา่ 800 
ปี แลว้เขา้สู ่ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารทีท่ าการของรฐัในปจัจบุนั, บา้นเลขที ่10 ถนนดาวน์
นิง่ บา้นพกัของนายกรฐัมนตรอีงักฤษ น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนอ๊
อกซฟ์อรด์(Oxford Street) เป็นยา่นชือ่ดงัในกรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ มคีวามยาวถงึ 
1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าขององักฤษ และชอ้ปป้ิงเซน็เตอรม์ารวมกนัอยูบ่นถนน
เสน้เดยีวกนัมากมาย ไมว่า่จะเป็นพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที,หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลยุส,์
หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟเฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แตล่ะหา้งก็ลว้นแลว้แตม่ชีือ่เสยีงดว้ยกนัทัง้ส ิน้ 
หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลบั 

21.25  ออกเดนิทางสูก่รงุกวัลาลมัเปอร ์โดยเทีย่วบนิที ่MH001 

 

วันที่ 6 ทา่อากาศยานกรงุกวัลาลมัเปอร ์ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

18.25  ถงึทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุกวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางสูป่ระเทศไทย 

22.00  เดนิทางสูท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทย เทีย่วบนิที ่MH796 



 
23.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทาง
ผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตาม
โปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 
วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทาง
ตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 
มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรณุาช าระมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท 

(กรณุาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่และส าเนาหนา้พาสปอรต์พรอ้มกบัหลกัฐานโอนเงนิมัดจ าคา่ทัวร)์ 

 - คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25วันกอ่นออกเดนิทาง 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทาง
ไป-กลบัและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้)**กรณุาตรวจสอบเอกสาร

ทกุฉบบักอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น 
ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง
ออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ 
ท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่
เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 



 
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

(ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไม่
สามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ 30 กโิลกรมั (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมัและ
คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบ
แผนประกนัภยั แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไข
กรมธรรมป์ระกนัภยั โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษัิท มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบั
ใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไข
ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถ
แจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7.คา่วซีา่ดว่น กรณีทา่นสง่เอกสารยืน่ไมท่ันวซีา่ปกต ิประมาณ 6,900 บาท 

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBP ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจ
จากทา่น 

9.ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  



 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอ
เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋
แลว้) 

 7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทาง
บรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่
/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 20วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื
กรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

12. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบ
แผนประกนัภยั แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไข
กรมธรรมป์ระกนัภยั โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษัิท มากกวา่ขอ้บงัคบัตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบั



 
ใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความ
คุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื
กรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

  

** กรณุากรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆทีป่ระกอบการยืน่
วซีา่ใหก้บับรษิทั หลงัจากจองทวัร ์ก าหนดไมเ่กนิ 10 วนั เนือ่งจากควิวซีา่จะไม่
สามารถล็อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น ** 

*อาจมบีางชว่งทีค่วิย ืน่วซีา่มจี านวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นก าหนด 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ  

1.ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาแสดงตนดว้ยตวัเองทีV่FS Global (เทรนดี ้ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิว้มอื และ
สแกนมา่นตา (เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และด าเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งด าเนนิการนัดควิยืน่วซีา่ ( ในการท าควิวซีา่ เอกสารทกุอยา่งของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดกอ่น และทาง
เราจะกรอกออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยูก่บัทางสถานฑตูและใน
ระหวา่งด าเนนิการไมส่ามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ืน่ค าขอทกุคนตอ้งไปทีศ่นูยรั์บค าขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 5 ปีตอ้งไปปรากฏตวั
ทีศ่นูยด์ว้ย แตไ่มต่อ้งใหข้อ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ) เด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญพ่าไปดว้ย และ
ผูใ้หญน่ี้จะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

1.  หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุนัทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลบั และหากมี
พาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่งา่ยตอ่การ
อนุมัตวิซีา่ของทา่น 

2.  เอกสารสว่นตวั ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ -
นามสกลุ, ส าเนาใบหยา่ หรอื ทะเบยีนสมรส / ส าเนาสตูบิตัร (ในกรณีทีเ่ป็นเด็ก) 

3. หลกัฐานการท างาน  

- หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท ทีท่า่นท างานอยู ่(เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) ตอ้งระบตุ าแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลงัจากนัน้ 
จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอื หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ทีค่ดั
ส าเนาไว ้ไมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนด
ทีด่นิ เป็นตน้ 

4. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษา เป็น
ภาษาองักฤษเทา่นัน้ พรอ้มถา่ยส าเนาบตัรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน 
ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

*** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา หรอื
เดนิทางไปกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยทีบ่ดิา, และ
มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุร เดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ 
ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และตราประทับจากทางราชการ
อยา่งถกูตอ้ง พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดาพรอ้มเซน็รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
ถา้กรณีบดิาและหรอืมารดาเสยีชวีติตอ้งมสี าเนาใบมรณะบตัรดว้ย 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยต์วัจรงิหรอืส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก
ประจ าสว่นตวั ยอ้นหลงั 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบญัชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุันดว้ย) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้
ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลกัเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการ เงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุ
กบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา (กรณีนี้สถานทตูอาจจะขอสมดุบญัชตีวัจรงิเก็บไวใ้น
ระหวา่งการพจิารณา (น าไปเผือ่ในวันยืน่วซีา่ดว้ย) และคนืใหก้บัทา่นในวนัทีรั่บวซีา่) 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ 
ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย ใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ย 



 
    - ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี
(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอก
คา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารลว่งหนา้ 
โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วัน หลงัจากธนาคารออกให ้

    - ตอ้งท าหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั **** 

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

 ระหวา่งเลม่ด าเนนิการยืน่วซีา่จะไมส่ามารถท าการดงึเลม่ออกได ้
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