
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-   สมัผสัหนึ
งในสิ
งมหศัจรรยข์องโลกกลุม่หนิสโตนเฮนจ ์ 
    (Stonehenge) 
-   เขา้ชมพพิธิภณัฑนํ์/าแรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) 
-   ชมบา้นวลิเลี
ยม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare)  
     กวที ี
มชีื
อเสยีงที
สดุขององักฤษ   
-   เมอืงออ๊กฟอรด์ (Oxford) ชมสถานที
ถา่ยทําภาพยนตรเ์รื
อง Harry Potter 
-   ถา่ยรูปกบั ทาวเวอรบ์รดิจ ์(Tower Bridge) 
    “สะพานหอคอย" สญัลกัษณแ์หง่หนึ
งของกรุงลอนดอน 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

วนัที
1 กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ-ลอนดอน 
15.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร ์

สายการบนิ มาเลเซยี แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวก 

17.15 น. ออกเดนิทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายบิน มาเลเซยี แอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� 
MH783/MH002 (17.15-20.30/23.15-05.35(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 
17.15 ชั�วโมง บริการอาหาร เครื�องดื�ม และพักผ่อนบนเครื�อง แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมอืง
กวัลาลมัเปอร ์

 
วนัที
2 ลอนดอน-สโตนเฮนจ(์สิ
งมหศัจรรยข์องโลก)-หมูบ่า้นลาคอด-เมอืงบาธ 
    โรมนับาธ-เชลเทนิแฮม 

05.35 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานฮทีโทรว ์กรุงลอนดอน หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่าน
เดนิทางสูเ่มอืงอเมซเบอรร์ ี
 นําท่านสัมผัสหนึ�งในสิ�งมหัศจรรยข์องโลกกลุม่หนิสโตนเฮนจ ์กลุม่
หนิที�มลีักษณะรูปทรงการจัดวางที�แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงคท์ี�แน่ชัดในยุค 3,500-4,000 ปี
มาแลว้ ทา่นจะทึ�งกับความสามารถของมนุษยท์ี�ไดนํ้ากอ้นหนิขนาดใหญนํ่@าหนักบางกอ้นถงึ 45 ตัน  
มาวางเรยีงกันเป็นวงกลมไดอ้ยา่งน่ามหัศจรรย ์จากนั@นนําท่านเดนิทางสูห่มูบ่า้นลาคอค ที�ไดช้ื�อ
วา่เป็นบรเิวณที�มทีวิทัศน์แบบอังกฤษแท ้ๆ  ที�สวยงาม ชมบรรยากาศบา้นเรอืนตั @งแตส่มัยศตวรรษที� 
13 ที�สรา้งดว้ยหนิอยูก่ลมกลนืกับธรรมชาต ิและไดรั้บการอนุรักษ์ใหบ้รรยากาศเหมอืนเมื�อเกอืบพัน
ปีที�แลว้ ที�สวยงามจนถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรห์ลายเรื�อง อาท ิภาพยนตรเ์รื�องแฮรร์ี� พอตเตอร ์
เดนิชมบา้นเรือน โบสถ์ลาคอคแอบเบ ้(ดา้นนอก) ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึกับบา้นเรือนแบบอังกฤษ
โบราณแท ้ที�สวยงาม ที�ทา่นไมส่ามารถพบไดใ้นที�อื�นอกีแลว้   

เที
ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื/นเมอืง (ฟิชแอนดช์พิ)  
บา่ย  นําท่านออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงบาธ (Bath) ตั @งอยูใ่นหบุเขาของแมนํ่@าเอวอนในบรเิวณที�มี
นํ@าพุรอ้นธรรมชาตทิี�เป็นที�ตั @งถิ�นฐานของชาวโรมันสมัยที�ยังเรอืงอํานาจ และเป็นผูส้รา้งโรงอาบนํ /า
โรมนั (Roman Bath) และยังไดเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 
1987 นําท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑนํ์@าแร่รอ้นโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ�งมปีระวัตกิารคน้พบที�
น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุม่อาคารสําคัญของเมอืง คอื บรเิวณที�เป็นที�ตั @งของบอ่นํ@าแร่รอ้นคงิส ์(The 
Sacred Spring)  สว่นที�สอง คอื บรเิวณวดั และสว่นที�สาม คอื บรเิวณที�เปิดบรกิารใหนั้กทอ่งเที�ยว
หรอืชาวเมอืงใชบ้รกิารนํ@าแร่ซ ึ�งมทัี @งสระวา่ยนํ@า, บ่อนํ@าแร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอนํ@า และสว่นที�เป็น 
Turkish Bath นําท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงเชลเทนิแฮม (Cheltenham) เมอืงสปาในกลอส
เตอรเ์ชยีรเ์คาน์ต ีทางตะวันตก-ใตข้องอังกฤษ บนฝั�งแมนํ่@าเชลต ์มอีตุสาหกรรมการท่องเที�ยวและ
พนํุ@าแร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น              รบัประทานอาหารคํ
า ณ ภตัราคาร 

พัก HOLIDAY INN EXPRESS CHELTENHAM หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

วนัที
3 เชลเทนิแฮล - สแตรทฟอรด์ – วลิเลี
ยม เช็คสเปียร ์- เมอืงออ๊กฟอรด์ – อาคาร   
               ไครช้เชริท์ – Bicester Village Outlet 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงที�ตั @งอยู่รมิฝั� งแม่นํ@าเอ
วอน อันเป็นบา้นเกดิของวลิเลี
ยม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare) กวทีี�มชี ื�อเสยีงที�สุด
ของอังกฤษ  ชมเมอืงแสตรทฟอรด์ ซึ�ง ร่มรื�นไปดว้ยสวนสาธารณะ นําท่านชมบา้นเช็คสเปียร ์
(ดา้นนอก) และชวีติความเป็นอยูข่องกวเีอกในอดตี ชมโบสถเ์กา่แก ่Holy Trinity แมนํ่@าเอวอนอัน
เงยีบสงบ และสถานที�ในประวัตศิาสตรท์ี�เกี�ยวขอ้งกับกวเีอกผูน้ี@ อสิระใหท้า่นเลอืกซื@อสนิคา้ที�ระลกึ
จากรา้นคา้มากมาย นําท่านเขา้สู่เมอืงอ๊อกฟอรด์ (Oxford) เมืองแห่งการเรียนรู ้และเมือง
สถานที�ถ่ายทําภาพยนตรเ์รื�อง Harry Potter ภาพยนตรท์ี�มชี ื�อเสยีงโด่งดังในยุค 2000 โดย J.K. 
Rowling เมืองอ๊อกซฟอร์ด เป็นเมืองที�ค่อนขา้งเล็กกะทัดรัด ตั @งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้อง
ประเทศอังกฤษ ใกลก้ับแม่ นํ@ า เทมส์ จากนั@น นําท่านชมอาคารไคร้ชเชิร ์ทคอลเล็ท 
(Christchurch College) จากทางดา้นนอก (ยังไม่รวมค่าเขา้ชม) เป็นสถานที�ถ่ายทําหนึ�งใน
ฉากหอ้งอาหารของภาพยนตรแ์ฮรี� พ็อตเตอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เที
ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัราคาร อาหารจนี 
นําท่านเดนิทางสู ่เดนิทางสู ่Bicester Village Outlet อสิระใหท้่านชอ้ปปิ@งจุใจ มหีลากหลาย
แบรนด์ดังใหท้่านใหเ้ลือกสรร อาท ิเช่น Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, 
Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, 
Bvlgari, Fendi ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น              อสิระอาหารคํ
าตามอธัยาศยั 
พัก IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดับใกลเ้คยีง 

 
วนัที
4 อสิระเที
ยวชมลอนดอนตามอธัยาศยั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื คําแนะนํา และ ทางบรษิทัไมม่รีถบรกิารส่ง 
คา่ใชจ้า่ยท ั/งหมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 
ท่านสามารออกแบบการท่องเที�ยวไดด้ว้ยตัวท่านเอง อาทเิช่น เลอืกเขา้ชมพพิธิภณัฑบ์รติชิ 
(British Museum) ซึ�งเป็นหนึ�งในพิพิธภัณฑ์ดา้นประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยที�
สําคัญที�สดุและใหญ่ที�สดุในโลก มกีารก่อตั @งขึ@นในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบื@องตน้วัตถุที�



 

  

 

 

เก็บรวบรวมไวส้ว่นใหญ่เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึ�งเป็นแพทยแ์ละ
นักวทิยาศาสตร ์พพิธิภัณฑแ์หง่นี@เปิดใหบ้รกิารแกส่าธารณะเป็นครั@งแรกในวันที�15 มกราคม พ.ศ. 
2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากเูฮาส ์เมอืง บลมูสเ์บอรร์ ีกรุงลอนดอน อันเป็นสถานที�ตั @งของอาคาร
พพิธิภัณฑใ์นปัจจบัุน   
หรอืเลอืกเดนิทางสูเ่มอืงวนิดเ์ซอร ์(Windsor) เพื�อเขา้ชมพระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(Windsor 
Castle) เป็นพระราชวังตั @งอยูท่ี�วนิดเ์ซอร ์สรา้งโดยสมเด็จพระเจา้วลิเลยีมที� 1 แหง่อังกฤษเมื�อปี 
ค.ศ. 1070สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก ์พระราชวังวนิดเ์ซอรเ์ป็นพระราชฐานที�ยังมผีูอ้ยูอ่าศัย
ที�ใหญท่ี�สดุในโลกและเป็นพระราชฐานที�เกา่ที�สดุที�มผีูอ้ยูอ่าศัยที�ตอ่เนื�องกันมาตั @งแตเ่ริ�มสรา้ง ให ้
ท่านไดเ้ขา้ชม พพิธิภัณฑต์่างๆ อาท ิพพิธิภัณฑอ์าวธุ ชดุอัศวนินักรบ โล่ห ์ตราประจําตระกูลขนุ
นาง ภาพวาดฝีพระหัตถป์รนิซพ์ลิลปิ พระฉายาลักษณ์สว่นพระองค ์ของใชส้ว่นพระองค ์ในวาระ
เฉลมิฉลองพระชนมายคุรบ 90 พรรษา เป็นตน้ 

เย็น              อสิระอาหารคํ
าตามอธัยาศยั 
พัก IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที
5 อสิระเที
ยวชมลอนดอนตามอธัยาศยั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื คําแนะนํา และ ทางบรษิทัไมม่รีถบรกิารส่ง 
คา่ใชจ้า่ยท ั/งหมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 
ท่านสามารออกแบบการท่องเที�ยวไดด้ว้ยตัวท่านเอง เช่น เลือกซื@อสิ@นคา้ในย่านไนซบ์รดิจ ์
(Knights Bridge)  ซึ�งเป็นที�ตั @งของหา้งสรรพสนิคา้ชื�อดังอยา่ง ฮารว์ยี ์นโิคล (Harvey Nicole) 
และ แฮร์รอดส ์(Harrods) ที�ท่านสามารถเลอืกซื@อสนิคา้แฟชั�นชั @นนําจากทั�วทุกมุมโลก รวมทั@ง
กระเป๋าแฮรร์อดสท์ี�นยิมกันอยา่งมาก รวมทั@งมรีา้นคา้แฟชั�นมากมายตั @งอยูบ่รเิวณ High Street เชน่ 
Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  และยังมีถนนส
โลน (Sloane Street) ที�เ ป็นที�ตั @งของรา้น Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, 
Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta 
Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari 
Fendi ฯลฯ  
พัก IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดับใกลเ้คยีง 

เย็น              อสิระอาหารคํ
าตามอธัยาศยั 
พัก IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดับใกลเ้คยีง 

 
วนัที
6 ลอนดอน – พระราชวงั Westminster – หอนาฬกิาบิ/กเบน - พระราชวงับคักิ/ง

แฮม - ลอนดอนอาย – จตรุสัทราฟลักา้ร ์- ทาวเวอรบ์รดิจ ์- สนามบนิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลังอาหารเชา้ นําท่านเที�ยวชมและถา่ยภาพเก็บความประทับใจกับสถานที�ที�ทา่นไมค่วรพลาดเมื�อ
มาเที�ยวลอนดอน นั@นก็คอื Westminster Abbey เป็นหนึ�งสถานที�ท่องเที�ยวหา้มพลาดของกรุง
ลอนดอน ตั @งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวงั Westminster Palace สรา้งขึ@นในปี ค.ศ. 1245 
ซึ�งถอืวา่เป็นโบสถท์ี�มอีายุเกา่แก่ที�สดุในประเทศอังกฤษ และที�สําคัญยังไดข้ ึ@นทะเบยีนเป็นมรดก
โลกจากองคก์าร UNESCO อกีดว้ย และยังเป็นสถานที�ตั @งหอนาฬกิา Big Ben หอนาฬกิานี@ถูก
สรา้งหลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอร์เดมิ เมื�อวันที� 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส ์
แบร์รี�  เ ป็นผูอ้อกแบบ หนึ�งในสัญลักษณ์ที�รู จั้กมากที�สุดของสหราชอาณาจักร ประจํา
พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ซ ึ�งในปัจจุบันใชเ้ป็น ตกึรฐัสภาเวสตม์นิสเตอรเ์ตอร ์(Houses of 
Parliament หรอื Westminster Palace) ตั @งอยู่ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง และ
นําท่านถ่ายภาพกับ London Eye เป็นชงิชา้สวรรคท์ี�สูงที�สุดในทวปียุโรป มคีวามสงู 135 เมตร 
และกลายมาเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวที�ไดรั้บความนยิมและเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเที�ยวไดอ้ยา่งมากในส
หราชอาณาจักร 

เที
ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัราคารจนี  



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั@นนําท่านชมและถ่ายภาพดา้นหนา้กับ พระราชวงับคัก ิ/งแฮม (Buckingham Palace) ที�
ประทับของพระราชนิีอลซิาเบธที� 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน และผ่าน จตัุรสัทรา
ฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) ที�รายลอ้มไปดว้ยอาคารที�น่าสนใจ ผ่านมหาวหิารเซนตป์อล 
(St.Paul’s Cathedral) ที�มยีอดโดมใหญเ่ป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที�ใชจั้ดพระราชพธิอีภเิษก
สมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดี@ไดอาน่า สเปนเซอร ์และนําท่านถ่ายภาพกับสถานที�สําคัญ
อกีแหง่ ทาวเวอรบ์รดิจ ์(Tower Bridge) คอื สะพานที�มรีปูแบบของสะพานยกและสะพานแขวน
อยูร่วมกัน ตั @งอยูใ่จกลางกรุงลอนดอน เพื�อเป็นสะพานขา้มแมนํ่@าเทมส ์สะพานแหง่นี@ตั @งอยูใ่กลก้ับ
หอคอยแหง่ลอนดอน ซึ�งเป็นที�มาของชื�อสะพานวา่ "ทาวเวอรบ์รดิจ"์ หรอื "สะพานหอคอย" และ
กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ�งของกรุงลอนดอน นําท่านเดนิทางสูท่า่อากาศยานฮทีโทรว ์กรุง
ลอนดอน เพื�อตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
 
 
 
 
 
 

 
21.25 น. ออกเดนิทางจากกรุงลอนดอนกลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิ มาเลเซยี แอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� 

MH001/MH796 (21.25-17.50(+1)/22.15-23.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 
19.45 ชั�วโมง บริการอาหาร เครื�องดื�ม และพักผ่อนบนเครื�อง แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมอืง
กวัลาลมัเปอร ์

 
วนัท7ึ กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 
23.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกไ์ทยและมคัคเุทศกท์อ้งถิ
น  
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี
ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
  



 

  

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดี
ยว 
วซีา่ 

เพิ
มทา่น
ละ 

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 *วนัแมแ่หง่ชาต ิ 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 
 
อตัราคา่บรกิารนี/รวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั @นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. (ตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgrade ที�นั�งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั�วกรุ๊ปเทา่นั@นไม่

สามารถเลื�อนวนัได)้ 
3. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน 
4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
5. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
6. คา่นํ@าหนักกระเป๋า สมัภาระที�สายการบนิ 30 กโิลกรัม (ไมเ่กนิ2ชิ@น) ถอืขึ@นเครื�องได ้7กโิลกรัม 
7. คา่ประกันอบัุตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนี/ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. คา่ภาษีนํ@ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าที�โรงแรม 
7. คา่วซีา่ประเทศอังกฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ  6,000 บาท   
8. คา่วซีา่ดว่น กรณีท่านสง่เอกสารยื�นไมทั่นวซีา่ปกต ิเพิ
มประมาณ 10,000 บาท  (สําหรับคา่บรกิารวซี่า

ดว่น กรณุาตรวจสอบกับเจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษอกีครั@ง อาจมกีารเปลี�ยนแปลง) 
9. คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ั/งหมด ตามธรรมเนยีม 50 ปอนด(์GBP) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 

ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทั @งนี@ท่านสามารถใหม้ากกว่านี@ไดต้ามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 

เง ื
อนไขการสาํรองที
น ั
ง 
• การเดนิทางคร ั/งนี/จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ทา่นขึ/นไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

 -   โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 



 

  

 

 

 - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ด ินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยัง
 ประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

• ในกรณีที
ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที
ของบรษิทัฯ กอ่นทุก
คร ั/ง มฉิะน ั/นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ั/งส ิ/น 

• การชําระคา่บรกิาร 
 - กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มคา่วซีา่ องักฤษ 6,000 บาท 
 (กรณุาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่และสําเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มกับหลักฐานโอนเงนิมัดจํา 
 คา่ทัวร)์ 
 - คา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืจะเรยีกเก็บไมน่อ้ยกวา่ 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
 
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวนัเดนิทาง
ไป-กลบัและจํานวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสําหรบัตดิวซี่าไม่ตํ
ากว่า 3 หนา้) **กรุณา
ตรวจสอบเอกสารทกุฉบบักอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ั/นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบ** 
 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน 
ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั@งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 
หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใด ๆ ทั@งสิ@น รวมถงึ 
เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทั@งสิ@น  

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื
นประมาณ 15-20 วนัทาํการ 

*** ยื
นวซีา่แสดงตนที
 VFS Global (เทรนดี/ ช ั/น 28) *** 

 เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที
ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยื
นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 
**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื
นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี
ยนแปลงกฎและเอกสารการยื
นอยูเ่ร ื
อย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่
อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง
จะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
***ในกรณีที
ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื
นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที
ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ
การยื
นขอวซีา่จะมเีง ื
อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ
มเตมิ และ บางสถานทตู
อาจไม่สามารถยื
นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี/รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที
ถอืพาสปอรต์
ตา่งชาตดิว้ย***  

2. หลกัฐานการเงนิ  



 

  

 

 

2.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป สว่นตัว
ของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 
แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยื�นวซีา่ และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน ในกรณีที�
มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชี@แจง  
2.2 กรณีเปลี
ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทั@งสองเลม่ (ทั@งเลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 
***ควรเคลื�อนไหวบัญชสีมํ�าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการนําเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยื�นวซีา่ จะทําให ้
ยอดเงนิกระโดด ซึ�งอาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  
2.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

2.2.1 สําเนาสมุดเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้อัพเดทไม่เกนิ 15 
วนั กอ่นวนัยื�นวซีา่ และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน ในกรณีที�มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT 
พรอ้มทําจดหมายชี@แจง 
2.2.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยที�มกีารชี@แจงความสมัพันธอ์กีหนึ�งฉบับ (Sponsor Letter) 

***สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชตีดิลบ บัญชฝีากประจํา บัญชกีระแสรายวันบัญชสีหกรณ์ออมทรัพย์ 
พันธบัตร ตราสารหนี@ กองทนุ และสลากออมสนิ** 

3. หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี@แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สัญญา

เชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตน้ 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันที�ออกเอกสาร ชื�อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษา 
อยู ่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันที�ออกเอกสาร ชื�อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

4. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บัตรประชาชน 
- สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน)  

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบิดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยบดิา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั @งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ
ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้
สงักัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที
บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด
วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายุตํ
ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทาง
มาสมัภาษณ์กับบตุรที�สถานทตูดว้ย ทั@งสองทา่น 

6. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ั/น 



 

  

 

 

7. ในกรณีที
มเีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทกุฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอื
ศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นั@น ไมส่ามารถใชต้ัวที�แปลเองได ้
(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูรั้บผดิชอบเอง) 

 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอ
เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที
เกดิข ึ/น เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื
นวซีา่/คา่มดัจําต ั�วเครื
องบนิ (กรณีออกต ั�วแลว้) 
 
 
 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื
นวซีา่ประเทศองักฤษ 
 
โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนใ์นการยื�นวซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 
1.ชื�อ/นามสกลุ(นาย/นางสาว/นาง/ด.ช./ด.ญ.) 
............................................................................................ 
2.วนั-เดอืน-ปีเกดิ .......................................... อาย ุ.................... ปี......... 
สถานที�เกดิ ............................... 
3.ชื�อ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี ................................................................................... 
โปรดระบเุหตทุี�เปลี�ยน ) ................................................................................... 
4.ที�อยูปั่จจบัุน(ที�ตดิตอ่ไดส้ะดวก) 
........................................................................................................................ 
...................................................รหัสไปรษณีย.์................... 
อเีมล.์...................................................... 
โทรศัพทบ์า้น ..................................................... มอืถอื ..................................................... 
5.อาชพีปัจจบัุน.............................................. 
วนั เดอืน ปี ที�เริ�มตน้ทํางาน..................................ตําแหน่ง.........................................................  
ชื�อสถานที�ทํางานหรอืรา้นคา้/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย 
............................................................................................. 
ที�อยู.่..................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์..............โทรศัพทท์ี�ทํางาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย..............................................อเีมล์
....................................................... 
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา่ (.....) มา่ย (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา (.....) แยกกันอยู ่
7. บคุคลที�จะเดนิทางไปดว้ยกัน กรณุาระบ ุ
ชื�อ-นามสกลุ........................................................................ความสัมพันธ.์..............................  
ชื�อ-นามสกลุ........................................................................ความสัมพันธ.์.............................. 
ชื�อ-นามสกลุ........................................................................ความสัมพันธ.์.............................. 
8.บา้นที�อยู ่ปัจจบัุน ทา่นอาศัยมากี�ปี....................................... 
9.ชื�อ-นามสกลุของบดิา...............................................................วนัเดอืนปีเกดิของบดิา
.......................................................................สถานที�เกดิ................................. 
10.ชื�อ-นามสกลุของมารดา..........................................................วนัเดอืนปีเกดิของมารดา
...................................................................สถานที�เกดิ.................................. 
11.รายไดต้อ่เดอืน............................................บาท 
12.รายไดอ้ื�นๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก......................................................................... 
แหลง่ที�มาของรายไดนั้@น............................................................................................................ 
13.คา่ใชจ้า่ยของทา่นตอ่เดอืน.........................บาท 
14.รายไดท้ี�ทา่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่ง ๆ ตอ่เดอืน...................บาท 



 

  

 

 

15.ทา่นมหีลักทรัพยส์ว่นตัวนอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบัตร หุน้ หรอือื�น ๆ กรณุาระบุ
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
16.ภายใน 10 ปีที�ผา่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอื�น ๆนอกเหนอืจากประเทศอังกฤษหรอืไม ่
ถา้เคยโปรดระบปุระเทศนั@นและเพราะเหตใุด....................................................................................... 
17.ภายใน 10 ปีที�ผา่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่อังกฤษหรอืไม.่.....................................ถา้เคย  
เพราะเหตใุด
....................................................................................................................................... 
18.ภายใน10ปีทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม…่……………………………………….……………… 
ถา้เคย ไดว้ซีา่ประเภทไหน....................................... 
วนัออกวซีา่...........................................................วนัหมดอายขูองวซีา่
............................................................................. 
เดนิทางเขา้อังกฤษกี�ครั @ง..................เมื�อวนัที�.....................................................ถงึวันที� 
......................................... 
19.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส รวมถงึบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชื�อ – นามสกลุ / วนัเดอืนปีเกดิ รวมถงึ 
สถานที�เกดิดว้ย 
-ชื�อ-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานที�เกดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง
................ 
-ชื�อ-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานที�เกดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง
................ 
-ชื�อ-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานที�เกดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง
................ 
-ชื�อ-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานที�เกดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง
................ 
20.ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี@ 
เลขพาสปอรต์......................วันออก......................วนัหมดอาย.ุ.......................ออกให ้ ณ ประเทศ
............................. 
สามารถถอืมาวนัยื�นวซีา่ไดห้รอืไม.่....................... 
เลขพาสปอรต์......................วันออก.......................วนัหมดอาย.ุ......................ออกให ้ ณ ประเทศ
...................... 
สามารถถอืมาวนัยื�นวซีา่ไดห้รอืไม.่..................... 
เลขพาสปอรต์......................วันออก.......................วนัหมดอาย.ุ......................ออกให ้ ณ ประเทศ
....................... 
สามารถถอืมาวนัยื�นวซีา่ไดห้รอืไม.่...................... 
เลขพาสปอรต์.....................วนัออก........................วนัหมดอาย.ุ......................ออกให ้ ณ ประเทศ
......................... 
21. ประวตักิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีที�ผา่นมา 
1.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีที�เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
2.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีที�เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
3.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีที�เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
4.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีที�เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
5.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีที�เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 



 

  

 

 

6.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีที�เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
7.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีที�เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
8.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีที�เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง 
.......................... 
9.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีที�เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
10.ประเทศ......................วนั เดอืน ปีที�เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
22.วนัเดนิทางไปอังกฤษวนัที�..........................................ถงึวันที�............................................... 
23.ที�พักในอังกฤษ........................................................................... 
ที�อยู.่........................................................................................................................................ 
.....................................................................เบอรโ์ทร........................................................ 
24.บรษัิทที�คณุทํางาน/บรษัิททําเกี�ยวกับอะไร
.......................................................................................................... 
25.มเีงนิคงเหลอืในบัญชทัี@งหมดเทา่ไหร ่
................................................................................................................. 
 
*** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ั/งหมด เจา้หนา้ที
จะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลน์
ของทา่น *** 
-หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จําเป็นตอ้งสง่มาเพื
อดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
-หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการทํางานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการทํางานของทา่นเป็น
ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชื
อบรษิทั / ตาํแหนง่ของทา่น 
 
หมายเหต ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆทั@งสิ@น ทั @งนี@บรษัิทเป็น
เพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นั@น 
 
 
 

 


