
 
 
 
 

 

 

 

 

ทวัรอ์งักฤษ ลอนดอนสโตนเฮนจอ์อ๊กซฟอรด์6วนั 
3คนืเดนิทางโดยสายการบนิ MALAYSIA 

AIRLINES (MH) 

เครื,องรุน่ใหมล่า่สดุ  A350  ใหมเ่สน้ทางระยะไกล  KUL-LHR
พเิศษ!!! นํ >าหนกักระเป๋า 30 KG 

◊ลอนดอนซาลสบ์วัร ี,ชม1ใน7สิ,งมหศัจรรยข์องโลกเสาหนิสโตนเฮนจ ์◊ เมอืงออ๊กซ
ฟอรด์ ◊ ซติ ี>ทวัรล์อนดอนทาวเวอรอ์อฟ ลอนดอนหอนาฬกิาบิIกเบนเวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์
ถา่ยรปูพระราชวงับคักิ>งแฮมจตรุสัทราฟลัการช์อ้ปปิ> งถนนออ๊กซฟ์อรด์ ◊ อสิระฟรเีดย์
ทอ่งเที,ยวตามอธัยาศยั 2 วนั 

  

วนัที, รายละเอยีดทอ่งเที,ยว 



 
 
 
 

 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์

2  ทา่อากาศยานนานาชาตฮิทีโธรวก์รงุลอนดอน เอมสบ์วิร ีเสาหนิสโตนเฮนจ ์เมอืงออ๊กซฟอรด์ 
ลอนดอน 

3  อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเที,ยวตามอธัยาศยั 

4  อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเที,ยวตามอธัยาศยั 

5  ซติี>ทวัรล์อนดอน ทาวเวอรอ์อฟ ลอนดอน หอนาฬกิาบิIกเบน เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์ถา่ยรปู
พระราชวงับคักิ>งแฮม จตรุสัทราฟลัการ ์ชอ้ปปิ> งถนนออ๊กซฟ์อรด์ สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์

6  ทา่อากาศยานกรงุกวัลาลมัเปอร ์ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี,ยว 

27 Jul - 01 Aug 2018  39,333  39,333 39,333 13,000 12,000 

11 - 16 Aug 2018  39,333  39,333 39,333 13,000 12,000 

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 ์

วนัที, 1 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์

14.00  พรอ้มกนัที%ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ั>น 4 โซน G 
เคานเ์ตอรส์าย การบนิ Malaysia Airlines (MH) เจา้หนา้ที%ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกดา้นเอกสาร 

17.05  เดนิทางสู ่สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี เที,ยวบนิที, MH783 

20.20  ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์รอเปลี%ยนเครื%องเพื%อนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮทีโธรว ์
กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 

23.30  นําทา่นเดนิทางสูก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ เที,ยวบนิที, MH002 เครื,องใหม ่A350  

 

วนัที, 2 ทา่อากาศยานนานาชาตฮิทีโธรวก์รงุลอนดอน เอมสบ์วิร ีเสาหนิสโตนเฮนจ ์เมอืงออ๊กซ
ฟอรด์ ลอนดอน 

05.35  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ (เวลาทอ้งถิ%นจะชา้กวา่
เวลาในประเทศไทย 6 ชั%วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพื%อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 



 
 
 
 

 

ผา่นพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทาง ตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ จากนัKนนําทา่นขึKนรถโคช้
ปรับอากาศ 

08.00  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอมสบ์วิร ี(Amesbury)เมอืงชนบทเล็กๆแบบองักฤษ อยูท่างตะวันตก
เฉียงใตข้องกรงุลอนดอนระหวา่งทางทา่นสามารถชมทัศนียภาพของชนบทองักฤษ ทั Kงทุง่หญา้อนั
กวา้งใหญท่ี%สวยงามตามเสน้ทางผา่น นําทา่นชม กองหนิประหลาดสโตนเฮนจ ์
(Stonehenge)1ใน7สิ,งมหศัจรรยข์องโลกกองหนิ หรอืแนวแทง่หนิที%เป็นความลบัดํามดืใน
ชว่งหนึ%งของประวัตศิาสตร ์แนวหนินีKมขีนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้น
หนิทรงสงูขนาดใหญป่ระมาณ112กอ้น ตั Kงโดดเดี%ยวอยูก่ลางทุง่นา เป็นรปูวงกลมซอ้นกนัอยู3่วงมี
อายปุระมาณปลายยคุหนิถงึตน้ยคุบรอนซ ์ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพที%ระลกึถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

เที%ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื>อที, 1)อาหารทอ้งถิ,น 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงออ๊กซฟอรด์ (Oxford) เมอืงที%มชีื%อเสยีงในดา้นการศกึษา ถา่ยรปู
มหาวทิยาลยัไครชเ์ชริท์ ที%เกา่แกอ่ายกุวา่พันปีและไครช์เชริท์คอลเลจ ที%นี%บางหอ้งเคยใชเ้ป็น
สถานที%ถา่ยทําภาพยนตรแ์ฮรร์ี%พอตเตอร ์เป็นตน้ นําทา่นเดนิชมเมอืงที%เกา่แกแ่ละสวยงาม แลว้
ผา่นชมสถานที%สาํคญัตา่งๆ เชน่ โบสถป์ระจําเมอืง จัตรัุสกลางเมอืง ศาลาวา่การประจําเมอืง 
อาคารพพิธิภัณฑต์า่งๆ และยา่นการคา้จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบัสูล่อนดอน 

คํ%า  รบัประทานอาหารคํ,า ณ ภตัตาคาร (มื>อที,2)อาหารจนี  หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี,
พกั 

ที,พกั: Premier Inn London Heathrow Airport Bath Road หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื%อโรงแรมที%ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

วนัที, 3 อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเที,ยวตามอธัยาศยั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื>อที, 3) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเที,ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั ไมม่รีถบสั หวัหนา้ทวัรแ์นะนําการเดนิทาง ใน
กรงุลอนดอน หรอืรอบนอก ซึ%งสามารถเดนิทางไดง้า่ย โดยรถไฟใตด้นิ Tube รถเมล ์ที%
ครอบคลมุการเดนิทางทั%วกรงลอนดอนและรอบนอก หรอืทา่นจะเลอืกไปเที%ยวชมบรเิวณรอบนอก
กรงุลอนดอน เชน่ เมอืงแคมบรดิจ ์ซึ%งเป็นเมอืงมหาวทิยาลยัน่าเที%ยว ซึ%งใชเ้วลาเดนิทางจาก
ลอนดอนไมเ่กนิ1ชั%วโมงโดยรถไฟ หรอืจะไปเมอืงวนิเซอรเ์ที%ยวชมพระราชวัง Windsor ซึ%งอยูท่าง
ทศิตะวันตก โดยสามารถเดนิทางไปกลบัจากลอนดอนไดง้า่ยๆ ดว้ยรถไฟ กรณีที%ทา่นเลอืกเที%ยวใน
ลอนดอน จะมมีวิเซี%ยมสาํคญัมากมาย ซึ%งมทีั Kงเสยีคา่ เขา้ชม และ ไมเ่สยีคา่เขา้ชมอาท ิเชน่ บรติชิ
มวิเซี,ยม National Museum ขึKนลอนดอนอายนั%งเรอืลอ่งแมนํ่Kาเทมส ์นั%งรถบสัเปิดประทนุ Big 
Bus เป็นตน้หรอืไปชอ้ปปิKงหา้งดงั Harrodsไดต้ามอธัยาศยั หรอืทา่นจะไปถา่ยรปูหนา้สนามบอล 
สแตมฟอรด์บรดิจ ์(Stamford Bridge) ซึ%งเป็นสนามฟตุบอลของสโมสรฟตุบอลเชลซ ีที%ตั Kงอยู่
ที% ฟลูมั ลอนดอนก็สามารถไปได ้มไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น 

- เมอืงแคมบรดิจ ์เป็นเมอืงมหาวทิยาลยัที%เกา่แกใ่นองักฤษเคมบรดิจ ์นับวา่เป็นเมอืงที%มชีื%อเสยีง
เป็นอยา่งมาก ชื%อของเคมบรดิจทํ์าใหห้ลายคนนกึถงึภาพที%สวยงามตระการตามากมาย ทั Kงเทอืกเขา
แบ็กส ์ซึ%งปลูาดดว้ยผนืพรมดอกไมข้องฤดใูบไมผ้ล ิคงิส ์คอลเลจ แชฟเพลิการนั%งเรอืคํKาถอ่ใน



 
 
 
 

 

แมนํ่Kาแคมและที%ขาดเสยีมไิดค้อืความเงยีบสงบของอาคารเรยีนโบราณรวมถงึสถานที%ทอ่งเที%ยว 
พพิธิภัณฑ ์โรงแรม รา้น อาหารและผับซึ%งมอียูเ่ป็นจํานวนมาก 

- King’s college Chapel เป็น 1 ใน 31 วทิยาลยัของมหาวทิยาลยัเคมบรดิจต์ั Kงอยูใ่นเมอืงแคม
บรดิจ ์มลีกัษณะโบสถเ์ล็กๆ วทิยาลยัแหง่นีKถอืเป็นสดุยอดสิ%งกอ่สรา้งของโลก โดยขา้งๆโบสถจ์ะมี
แมนํ่Kาแคม (Cam river) ซึ%งสามารถพายเรอืและถา่ยรปูกบับรรยากาศสวยงามได ้

วธิเีดนิทางไปเมอืงแคมบรดิจ ์ทา่นสามารถเดนิทางโดยรถไฟ National Rail ลงที% Cambridge 
ใชเ้วลา 1 ชวัโมง คา่โดยสารประมาณ 22 ปอนด ์(ทา่นสามารถแวะถา่ยรปูที%สถาณี London Kings 
Crossได ้ซึ%งเป็น Platform 9 3 /4 ชานชาลาจากภาพยนตรเ์รื%อง Harry Potter) 

- เมอืงวนิดเ์ซอร ์เมอืงสาํหรับการทอ่งเที%ยวในระยะเวลาสั Kนๆ แบบไปเชา้เย็นกลบั ผสมผสานกนั
ระหวา่งประวัตศิาสตร ์แหลง่ชอ้ปปิKงและรา้นอาหาร สถานที%ออกกําลงักาย กจิกรรมสนัท นาการ และ
กจิกรรมความบนัเทงิตา่งๆ และยังเป็นที%ตั Kงของสถานที%ทอ่งเที%ยว13แหง่ เชน่ พระราชวังวนิเซอร ์
โรงเรยีนอตีนัและลโีกแ้ลนด ์ที%นี%มทีกุอยา่งที%ตอ้งการ ไมว่า่จะเป็นการผสมผสานของประวัตศิาสตร์
อนัเกา่แกนั่บพันปี แหลง่ชอ็ปปิKงรว่มสมัยและรา้นอาหารรสอรอ่ย รวมไปถงึกจิกรรมกฬีา สนัทนาการ
และงานกจิกรรมตา่งๆ 

- พระราชวงั Winsor พระราชวังที%พักผอ่นของควนี ถา้เห็นธงองักฤษปักเหนือปราสาท แปลวา่ค
วนีประทับอยูท่ี%นี% พระราชวงันีKเปิดใหเ้ขา้ชมบางสว่นรอบๆ มศีนูยก์ารคา้และเมอืงเล็กๆใหเ้ดนิชมและ
แวะถา่ยรปู สามารถเลน่ตอ่ที% Regent Street ถนนสวยที%มักใชใ้นงานพระราชพธิตีา่งๆ สามารถเชา่
จักยานปั%นเพื%อชมววิได ้

วธิเีดนิทางไปเมอืงวนิดเ์ซอร ์สามารถเดนิทางโดยรถไฟฟ้า National Rail ไปลงที%สถานี 
Windsor & Eton Riverside ใชเ้วลา 53 นาท ีคา่โดยสารประมาณ10.5ปอนด ์

(อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

ที,พกั: Premier Inn London Heathrow Airport Bath Roadหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื%อโรงแรมที%ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที, 4 อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเที,ยวตามอธัยาศยั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื>อที, 4) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเที,ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั ไมม่รีถบสั หวัหนา้ทวัรแ์นะนําการเดนิทาง 

ใหท้า่นชอ็ปปิKงหรอืเดนิทางสูส่ถานที%ทอ่งเที%ยวอื%นๆ เชน่ Warner Bros. Studio Tour London, 
Hyde Park, Notting Hill และอื%นๆ ทอ่งเที%ยวดว้ยตวัทา่นเอง การเดนิทางทอ่งเที%ยวสามารถ
เดนิทางไดง้า่ยและสะดวก มไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น สามารถเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า 
สถานที%แนะนํามดีงันีK 



 
 
 
 

 

- Warner Bros. Studio Tour London สาํหรับสาวก Harry potter หา้มพลาด!! วอรเ์นอร ์
บราเธอรส์ สตดูโิอ  ลฟีสเ์ดนตั Kงอยูใ่นเมอืงลฟีสเ์ดน ไมไ่กลจากลอนดอน เป็นสตดูโิอขนาดใหญท่ี%
ใชถ้า่ยทําภาพยนตรแ์ละละครหลายเรื%องรวมทั Kงแฮรร์ี% พอตเตอร ์เมื%อการถา่ยทําภาพยนตรส์ ิKนสดุ
ลงวอรเ์นอร ์บราเธอรส์ก็เปิดสตดูโิอสว่นที%ใชใ้นการถา่ยทําแฮรร์ี% พอตเตอร ์ทางสตดูโิอยังมวีดิโีอ
บอกเลา่เรื%องราวและเบืKองหลงัการถา่ยทําฉากนัKนๆ อยา่งละเอยีด แถมยังมกีจิ  กรรมพเิศษ เชน่ 
การขี%ไมก้วาดชมเมอืงลอนดอน ทดลองใสเ่ครื%องแบบนักเรยีนฮอกวอตส ์และการนั%งรถไฟไปฮอก
วอตสใ์หเ้หลา่แฟนคลบัไดร้ว่มสนุกกนัอกีดว้ย ทา่นสามารถจองตั%วผา่น 
https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets  (ตอ้งซืKอตัuวลว่งหนา้เทา่นัKน) 

วธิเีดนิทางไป Warner Bros. Studio Tour London เดนิทางโดยรถไฟฟ้า National train 
ไปยังสถาณี Watford Junction ใชเ้วลา 1ชั%วโมง 30นาท ีเปลี%ยน 2สถาณี คา่โดยสารประมาณ 38 
ปอนด ์ 

- Harrods หา้งสรรพสนิคา้ชื%อดงัของลอนดอน สนิคา้ถกูจัดแบง่เป็นหอ้งๆ เชน่ หอ้งนํKาหอม หอ้ง
กระเป๋าแบรนดเ์นม หอ้งนาฬกิา หรอืหอ้งเครื%องประดบั หากทา่นเดนิชอ็ปปิKงที%นี%เหมอืนเดนิชอ็ปปิKง
อยูใ่นพระราชวัง เพราะการตกแตง่แตล่ะหอ้งชา่งหรหูราอลงัการ โดยเฉพาะโถงบนัไดเลื%อน ที%เป็น
สถาปัตยกรรมโรมันผสมบนัไดเลื%อนสไตลอ์ยีปิต ์บางครั Kงมนัีกรอ้งโอเปรา่มาเปลง่เสยีงขบักลอ่ม 
ทา่นสามารถมาอยูบ่รเิวณนีKเพื%อเก็บรปูถา่ยไวเ้ป็นความทรงจํา โซนอื%นๆของ Harrods ทา่นสามารถ
เดนิไดส้บายไมแ่ออดั มอีนุสรณ์สถานรําลกึถงึเจา้หญงิไดอาน่าและโดดีKไวเ้ป็นจดุถา่ยรปู หากเดนิ
อกีสกัพักก็จะถงึ Harvey Nichols บนถนน Knightsbridge ทา่นสามาถเดนิชอ็ปปิKงที%นี%ซ ึ%งมี
บรรยากาศราวกบัเดนิบนแคทวอลก์  

- Notting Hill ชื%อนีKสะกดหวัใจเราใหล้ะลายได ้เพราะหนังรักขา้มทศวรรษ Notting Hill ทําให ้
หลายคนอยากแวะไปชมรา้น The Travel Book Shop ณ จดุที%พระเอกพบกบันางเอกสาว แต่
ปัจจบุนัรา้นไดปิ้ดตวัไปแลว้ เหลอืแตร่า้น Notting Hill Bookshop และเกา้อีKนั%งหนา้รา้นที%ผูค้นยัง
แวะเวยีนมาถา่ยรปูกนัอยูต่ลอดเวลา นอกจากรา้นหนังสอืชื%อดงัแลว้ Notting Hill ยังมรีา้นรวงน่ารัก 
และบา้นสสีวยตลอดสองขา้งทางใหไ้ดเ้ลอืกชมสนิคา้และแวะถา่ยรปู 

วธิเีดนิทางไป Notting Hill สามารถเดนิทางโดยไฟฟ้าใตด้นิลงที%สถานี Notting Hill Gate ใช ้
เวลาเดนิทาง 45 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 25 ปอนด ์(อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตาม
อธัยาศยั) 

ที,พกั: Premier Inn London Heathrow Airport Bath Roadหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื%อโรงแรมที%ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที, 5 ซติ ี>ทวัรล์อนดอน ทาวเวอรอ์อฟ ลอนดอน หอนาฬกิาบิIกเบน เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์ถา่ยรปู
พระราชวงับคักิ>งแฮม จตรุสัทราฟลัการ ์ชอ้ปปิ> งถนนออ๊กซฟ์อรด์ สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื>อที, 5) 

นําทา่นชมกรงุลอนดอนมหานครอนัยิ%งใหญท่ี%เต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน เป็นเมอืงหลวง
แหง่เครอืจักรภพ และศนูยร์วมอํานาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบนัและเป็นศนูยร์วม
สถาปัตยกรรมที%สวยงามแหง่หนึ%งของโลกนําทา่นเก็บภาพความประทับใจสวยๆและเดนิชมววิโดยรอบ
ของ ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน (Tower of London)(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ชมประมาณ14.50ปอนด)์



 
 
 
 

 

สรา้งขึKนโดยพระเจา้วลิเลยีมที%1แหง่องักฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสกเ์พื%อใชเ้ป็น
พระราชวังและป้อมปราการป้องกนักรงุลอนดอน มกีารขดุคคูลองลอ้มรอบปราสาทเพื%อป้องกนัระหวา่ง
กําแพงชั Kนในและนอก ปัจจบุนัใชเ้ก็บมหามงกฎุและเครื%องเพชรของพระราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานที%
แหง่ประวติศิาสตรท์ี%ยาวนานและมสีสีนัทั Kงสยดสยองและน่ากลวั เนื%องจากครั Kงหนึ%งที%นี%เคยเป็นคกุและ
ที%ประหารมากอ่น ใกล ้ๆ กนัเป็นที%ตั Kงของสะพาน Tower Bridge อกีสญัลกัษณ์หนึ%งของลอนดอน
ปัจจบุนัเป็นพพิธิภัณฑซ์ึ%งเป็นกลุม่อาคารและหอคอยนําทา่นชม หอนาฬกิาบิIกเบน(BIG BEN) 
ของกรงุลอนดอนประเทศองักฤษ ตั Kงอยูบ่นหอสงู 180 ฟตุ หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟตุ ตวัเลขบอกเวลายาว 
24 นิKว ระฆังตหีนักถงึ 14 ตนั สรา้งขึKนโดย เอ็ดมนัตเ์มคเกตต ์เดนสินั เป็นนาฬกิาที%ใหญท่ี%สดุในโลก
เป็นศนูยค์วบคมุเวลามาตรฐานของโลกกรนี ิช ซึ%งใชใ้นการบอกเวลาของโลก โดยผา่นทางวทิย ุBBC 
ลอนดอน ในการถา่ยทอดเสยีงการตรีะฆังไปทั%วโลกและยังเป็นหอนาฬกิาประจําพระราชวังเวสตม์นิส
เตอร ์ซึ%งในปัจจบุนัใชเ้ป็นรัฐสภาองักฤษ ตั Kงอยูท่ศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬกิาถกู
สรา้งหลงัจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมื%อวันที% 16 ตลุาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลสแ์บรร์ ี
เป็นผูอ้อกแบบ โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตวันาฬกิาอยูส่งูจากพืKน 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม 
ซึ%งแขวนไวบ้รเิวณชอ่งลมเหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตวัอาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชนิี
นาถวกิตอเรยี (Victorian gothic) จากนัKนนําทา่นถา่ยรปู(ดา้นนอก)วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์
(Westminster Abbey) เดมิเป็นสาํนักสงฆ ์(แอบบ)ี แตปั่จจบุนัเป็นวัดนกิายองักลคินัที%ตั Kงอยูท่าง
ตะวันตกของพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ในกรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึ%งสถาปัตยกรรมสว่นใหญ่
เป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยที%เป็นสถาปัตยกรรมฟืKนฟกูอธคิแอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็นสถานที%ที%ใช ้
ในการทําพระราชพธิบีรมราชาภเิษกและที%ฝัง พระบรมศพของพระมหากษัตรยิอ์งักฤษและพระบรม
วงศานุวงศ ์ระหวา่งปี ค.ศ.1546 ถงึปี ค.ศ.1556 แอบบไีดรั้บเลื%อนฐานะขึKนเป็นมหาวหิาร ตอ่มาในรัช
สมัยของสมเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที% 1 แอบบก็ีไดรั้บแตง่ตั Kงใหเ้ป็นพระอารามหลวง (Royal 
Peculiar) นําทา่นชม มหานครลอนดอน และใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพกบั ลอนดอนอาย (London 
Eye) ซึ%งเป็นชงิชา้สวรรคท์ี%สงูที%สดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็น
สถานที%ทอ่งเที%ยวที%ไดรั้บความนยิมและเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเที%ยวไดอ้ยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 
ลา้นคนตอ่ปี 

เที%ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื>อที, 6)อาหารจนี 

นําทา่นชมและถา่ยรปูดา้นหนา้พระราชวงับคักิ>งแฮม (Buckingham Palace) ซึ%งเดมิเป็น 
“คฤหาสน”์ กอ่นจะไดรั้บการสถาปนาเป็นพระราชวังประจําราชวงศอ์งักฤษนําทา่นถา่ยรปูกบัจตัรุสัท
ราฟลัการ(์Trafalgar Square) เป็นจัตรัุสที%ใหญ ่ตั Kงอยูใ่จกลางกรงุลอนดอน กลางจัตรัุสนัKนมี
อนุสาวรยีล์อรด์เนลสนั วรีบรุษุคนสาํคญัขององักฤษ ตั Kงอยูบ่นเสาสงูใกล ้ๆ กนัเป็นที%ตั Kงของพระบรม
รปูทรงมา้ของพระเจา้ชาลสท์ี% 1 และป้ายเริ%มตน้กโิลเมตรหรอืไมลท์ี% 0 ทราฟัลการส์แควสย์ังเป็นจดุที%
นักทอ่งเที%ยวนยิมมาถา่ยภาพ ในวนัครสิตม์าสจะมกีารประดบัไฟ และตน้ครสิตม์าสอยา่งสวยงาม และ
เป็นที%ตั Kงของพพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิ(National  Gallery) พพิธิภัณฑภ์าพวาดบคุคลแหง่ชาต ิ(National 
Portrait Gallery) ซึ%งมภีาพเขยีนจากทั%วยโุรปแสดงอยูก่วา่ 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศ์
องักฤษและบคุลสาํคญัในประวัตศิาสตรอ์งักฤษ ตั Kงแตย่คุโบราณจนถงึยคุปัจจบุนั ผา่นชมมหาวหิาร
เซนตป์อลที%มยีอดโดมใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานที%ใชจั้ดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งเจา้
ฟ้าชายชารล์และเลดีKไดอาน่าสเปนเซอรผ์า่นชม ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศนูยก์ลาง
การปกครองสว่นทอ้งถิ,นมากกวา่ 800 ปี แลว้เขา้สู ่ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารที,ทําการของรฐัใน
ปจัจบุนั, บา้นเลขที, 10 ถนนดาวนน์ิ,ง บา้นพกัของนายกรฐัมนตรอีงักฤษ นําทา่นอสิระชอ้ปปิ> ง
สนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนออ๊กซฟ์อรด์(Oxford Street) เป็นยา่นชื%อดงัในกรงุลอนดอน ประเทศ
องักฤษ มคีวามยาวถงึ 1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชั Kนนําขององักฤษ และชอ้ปปิKงเซน็เตอรม์า
รวมกนัอยูบ่นถนนเสน้เดยีวกนัมากมาย ไมว่า่จะเป็นพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที,หา้งสรรพสนิคา้จอหน์
หลยุส,์หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟเฟรเซอร ์ฯลฯ ซึ%งแตล่ะหา้งก็ลว้นแลว้แตม่ชีื%อเสยีงดว้ยกนัทั KงสิKน 
หลงัจากนัKนนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์เพื%อเชค็อนิเดนิทางกลบั 

21.25  ออกเดนิทางสูก่รงุกวัลาลมัเปอร ์โดยเที,ยวบนิที, MH001 



 
 
 
 

 

 

วนัที, 6 ทา่อากาศยานกรงุกวัลาลมัเปอร ์ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

18.25  ถงึทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุกวัลาลมัเปอร ์รอเปลี%ยนเครื%องเพื%อเดนิทางสูป่ระเทศไทย 

22.00  เดนิทางสูท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทย เที,ยวบนิที, MH796 

23.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี,ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื,องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผู ้
จดัจะปรบัเปลี,ยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื,อใหท้า่นทอ่งเที,ยวไดค้รบถว้นตาม
โปรแกรม 

เง ื,อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ั>งนี>จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึ>นไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที%มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื%อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ%ม (ในกรณีที%ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที,ลูกคา้ตอ้งออกต ั|วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที,ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั>ง 
มฉิะน ั>นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั>งส ิ>น 

3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรณุาชาํระมัดจําทา่นละ 20,000 บาท 

(กรณุาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่และสาํเนาหนา้พาสปอรต์พรอ้มกบัหลกัฐานโอนเงนิมัดจําคา่ทัวร)์ 

 - คา่ทวัรส์ว่นที%เหลอืชาํระ 25วันกอ่นออกเดนิทาง 

**สาํคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-
กลบัและจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่%ากวา่ 3หนา้)**กรณุาตรวจสอบเอกสารทกุ

ฉบบักอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัKนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ** 



 
 
 
 

 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื%องจากเป็นราคาตัuวเครื%องบนิโปรโมชั%น เมื,อจองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื,อน ขอ
คนืเงนิไดท้กุกรณี และ กรณีที%กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Kงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 
หรอื เขา้ประเทศที%ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี,จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั>งส ิ>น 
รวมถงึเมื%อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ%ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้ม
คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั KงสิKน 

5.อตัราคา่บรกิารนี>รวม 

1. คา่ตัuวโดยสารเครื%องบนิไป-กลบั ชั Kนประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

(ตัuวกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeที%นั%งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัuวกรุ๊ปเทา่นัKนไม่
สามารถเลื%อนวนัได)้ 

2. คา่ที%พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที%ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที%ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที%บรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ >าหนกักระเป๋า สมัภาระที,สายการบนิ 30 กโิลกรมั (ไมเ่กนิ2ชิ>น) ถอืขึ>นเครื,องได ้7กโิลกรมั
และคา่ประกนัวนิาศภัยเครื%องบนิตามเงื%อนไขของแตล่ะสายการบนิที%มกีารเรยีกเก็บ 

6. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz 
แบบแผนประกนัภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึ%งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื%อนไข
กรมธรรมป์ระกนัภยั โดยทั KงนีKการทําประกนันีKจากบรษัิท มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเที,ยว ที,บงัคบัให้
บรษิทันําเที,ยว ทําประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ั>น แตท่ั KงนีK ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความ
คุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซืKอความคุม้ครองเพิ%มเตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าที%บรษัิทฯ 

6.อตัราคา่บรกิารนี>ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอื%นๆ ที%นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื%องดื%ม คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํKามนั ที%สายการบนิเรยีกเก็บเพิ%มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัuวเครื%องบนิ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ที%จา่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าที%โรงแรม 

7.คา่วซีา่ดว่น กรณีทา่นสง่เอกสารยื%นไมท่ันวซีา่ปกต ิประมาณ 6,900 บาท 

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBP ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํ >าใจจาก
ทา่น 

9.ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  



 
 
 
 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที,เกดิขึ>นจรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื,นวซีา่/คา่มดัจําต ั|วเครื,องบนิ (กรณีออกต ั|วแลว้) 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั>งหมดกอ่นทําการจอง เพื,อความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื,อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั>งหมดกบัทางบรษิทัฯ 
แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื,อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั>งหมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที%จะเลื%อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึKนในกรณีที%มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ%ม หากสายการบนิมกีารปรับขึKนกอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี%ยนเที%ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื%องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั KงสิKน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ%งของผดิกฎหมาย ซึ%งอยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั KงสิKน หากเกดิสิ%งของสญูหาย อนัเนื%องเกดิจากความประมาทของทา่น, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที%ยวเอง 

6. เมื%อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั Kงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงื%อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Kงหมด 

7. รายการนีKเป็นเพยีงขอ้เสนอที%ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั Kงหนึ%ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที%พกั
ในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ%งอาจจะปรับเปลี%ยนตามที%ระบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรื%องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที%เขา้พัก โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บู
บหุรี% / ปลอดบหุรี%ได ้โดยอาจจะขอเปลี%ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี%พัก ทั KงนีKข ึKนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 20วัน
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัKน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั KงสิKนแทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัKน 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื%องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีที%ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื
กรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที%ยว อนัเนื%องมาจากการกระทําที%สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื%นๆ  

12. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz 
แบบแผนประกนัภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึ%งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื%อนไข
กรมธรรมป์ระกนัภยั โดยทั KงนีKการทําประกนันีKจากบรษัิท มากกวา่ขอ้บงัคบัตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเที,ยว  ที,บงัคบัให้
บรษิทันําเที,ยว ทําประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ั>น แตท่ั KงนีK ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความ
คุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซืKอความคุม้ครองเพิ%มเตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าที%บรษัิทฯ  

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั KงสิKนแทนผูจั้ด  นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัKน 



 
 
 
 

 

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั KงสิKนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัKน 

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื%องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีที%ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื
กรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที%ยว อนัเนื%องมาจากการกระทําที%สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื%นๆ 

  

** กรณุากรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอื,นๆที,ประกอบการยื,นวี
ซา่ใหก้บับรษิทั หลงัจากจองทวัร ์กาํหนดไมเ่กนิ 10 วนั เนื,องจากควิวซีา่จะไมส่ามารถล็
อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น ** 

*อาจมบีางชว่งที,ควิย ื,นวซีา่มจีํานวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นกาํหนด 

 

กฎในการยื,นวซีา่องักฤษ  
1.ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาแสดงตนดว้ยตวัเองที%VFS Global (เทรนดีK ชั Kน28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิKวมอื และสแกน
มา่นตา (เจา้หนา้ที%ของบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และดําเนนิการแจง้ทา่นอกีครั Kง) 

2.ตอ้งดําเนนิการนัดควิยื%นวซีา่ ( ในการทําควิวซีา่ เอกสารทกุอยา่งของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดกอ่น และทางเราจะ
กรอกออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทั Kงจา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิที%ยื%นได ้

3.ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึKนอยูก่บัทางสถานฑตูและในระหวา่ง
ดําเนนิการไมส่ามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพื%อใชเ้ดนิทางไปประเทศอื%นได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ื%นคําขอทกุคนตอ้งไปที%ศนูยรั์บคําขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กที%มอีายตํุ%ากวา่ 5 ปีตอ้งไปปรากฏตวัที%
ศนูยด์ว้ย แตไ่มต่อ้งใหข้อ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ) เด็กที%มอีายนุอ้ยกวา่ 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญพ่าไปดว้ย และผูใ้หญน่ีK
จะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ที%ของวเีอฟเอส 

เอกสารประกอบการยื,นวซีา่ประเทศองักฤษ 
1.  หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุนัที%มอีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลบั และหากมี
พาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก็่ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพื%องา่ยตอ่การอนุมัตวิี
ซา่ของทา่น 

2.  เอกสารสว่นตวั สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปลี%ยนชื%อ -
นามสกลุ, สาํเนาใบหยา่ หรอื ทะเบยีนสมรส / สาํเนาสตูบิตัร (ในกรณีที%เป็นเด็ก) 

3. หลกัฐานการทํางาน  

- หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท ที%ทา่นทํางานอยู ่(เป็นภาษาองักฤษเทา่นัKน) ตอ้งระบตํุาแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนปัจจบุนั, วันเดอืนปีที%เร ิ%มทํางานกบับรษัิทนีK และชว่งเวลาที%ขอลางานเพื%อเดนิทางไปยโุรป หลงัจากนัKน จะ
กลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนดลา (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื%อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื%อสถานทตูที%ยื%น) 



 
 
 
 

 

- กรณีที%เป็นเจา้ของกจิการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอื หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ที%คดั
สาํเนาไว ้ไมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีKแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที% โฉนดที%ดนิ 
เป็นตน้ 

4. กรณีที,เป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษา เป็น
ภาษาองักฤษเทา่นัKน พรอ้มถา่ยสาํเนาบตัรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื%อ-
สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื%อสถานทตูที%ยื%น) 

*** ในกรณีที,ผูเ้ดนิทางเป็นเด็กอายตํุ,ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา หรอืเดนิทาง
ไปกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึ%ง จะตอ้งทําจดหมายยนิยอมจากทางอําเภอ โดยที%บดิา, และมารดา จะตอ้ง
ไปยื%นเรื%องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบ้ตุร เดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหนึ%งได ้ณ ที%วา่การอําเภอหรอื
เขต โดยมนีายอําเภอ หรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชื%อ และตราประทับจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง พรอ้มแนบ
สาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดาพรอ้มเซน็รับรองสาํเนาถกูตอ้ง ถา้กรณีบดิาและหรอืมารดา
เสยีชวีติตอ้งมสีาํเนาใบมรณะบตัรดว้ย 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยต์วัจรงิหรอืสาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก
ประจําสว่นตวั ยอ้นหลงั 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบญัชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุันดว้ย) ควรเลอืกเลม่ที%มกีารเขา้ออก
ของเงนิสมํ%าเสมอ และมจํีานวนไมตํ่%ากวา่ 6 หลกัเพื%อแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการ เงนิเพยีงพอ ที%จะครอบคลมุกบั
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมื%อกลบัสูภ่มูลํิาเนา (กรณีนีKสถานทตูอาจจะขอสมดุบญัชตีวัจรงิเก็บไวใ้นระหวา่งการ
พจิารณา (นําไปเผื%อในวันยื%นวซีา่ดว้ย) และคนืใหก้บัทา่นในวันที%รับวซีา่) 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ%งในการยื%นขอ
วซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย ใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ย 

     - ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ที%ออกจากทางธนาคารเทา่นัKน ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุื%อเจา้ของ
บญัช ี(บคุคลที%ออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชื%อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที%เจา้ของบญัชอีอก
คา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื%อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายื%นขอจาก ธนาคารลว่งหนา้ โดยใช ้
เวลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ื%นไดไ้มเ่กนิ 30 วัน หลงัจากธนาคารออกให ้

    - ตอ้งทําหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยที%มกีารชีKแจงความสมัพันธอ์กีหนึ%งฉบบั (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั **** 

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

 ระหวา่งเลม่ดาํเนนิการยื,นวซีา่จะไมส่ามารถทาํการดงึเลม่ออกได ้

  



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

  

  

  

  

 

 


