
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วนัทีห่น่ึง ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมือง

บันดารเ์สรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว ์เมืองลอนดอน 

ประเทศองักฤษ              (-/-/-) 

10.00 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U15-U19 สายการบิน Royal Brunei 

Airlines โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 

และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนออกเดินทาง 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตบิรูไน เมืองบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการ

บิน Royal Brunei Airlines เท่ียวบินท่ี BI514 

 ** ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน ** 

** ใชเ้ครือ่งบิน Airbus A320 ชั้นประหยดั 138 ทีน่ัง่ ชั้นธุรกิจ 12 ทีน่ัง่ ** 

17.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเ์สรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ** เพื่อเปลี่ยน

เครือ่ง ** 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮีทโธรว ์เมืองลอนดอน ประเทศองักฤษ - เมืองบาธ - มหาวิหาร

บาธ - โรงอาบน ้าโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรียเ์สาหินสโตนเฮนจ ์- เมืองลอนดอน 

               (-/-/-)      

00.10 น. น าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮีทโธรว ์เมืองลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสาย

การบิน Royal Brunei Airlines เท่ียวบินท่ี BI003 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 14 ชัว่โมง 35 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน ** 

** ใชเ้ครือ่งบิน B787 Dreamliner ชั้นประหยดั 236 ทีน่ัง่ ชั้นธุรกิจ 18 ทีน่ัง่ ** 

06.50 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮีทโธรว ์เมืองลอนดอน ประเทศองักฤษ 

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 6 

ชัว่โมง ** 



 

  
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาที) เป็นเมืองท่ีมีฐานะ

นครในมณฑลซอมเมอร์เซ็ทในภาคการปกครองตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ เมืองบาธไดร้ับ

พระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็น

เทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตวัเมืองบาธตั้งอยู่เนินหลายลูกในหุบเขาของแม่น ้าเอวอนในบริเวณท่ีมี

น ้าพุรอ้นธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของโรมนั ผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมนัโบราณ (Roman Baths) และวดั

โดยตั้งชื่อเมืองว่า “Aquae Sulis” เมืองบาธเป็นสถานท่ีท่ีสมเด็จพระเจา้เอ็ดการ์ดผูร้ักสงบท าพิธี

ราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริยอ์งักฤษท่ีมหาวิหารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมยัจอร์เจีย เมืองบาธก

ลายเป็นเมืองน ้ าแร่ท่ีไดร้ับความนิยมกันมาก ซ่ึงท าใหเ้มืองบาธขยายตวัมากขึ้ นและมีสถาปัตยกรรม

จอรเ์จียท่ีเด่นๆ จากสมยัน้ันท่ีสรา้งจากหินบาธท่ีเป็นหินสีเหลืองนวลสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ไดร้บัการ

ขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณดา้นหน้าของ โรงอาบน ้า

โรมนัโบราณ (Roman Baths) ถือเป็นโรงอาบน ้าโรมนัขนาดใหญ่ในสมยัโบราณท่ีไดร้ับการอนุรักษ์และ

ดูแลเป็นอย่างดี ซ่ึงโรงอาบน ้าของที่น่ีอยู่ต า่กว่าระดบัพื้ นถนนในปัจจุบนั ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ 4 

โซนดว้ยกนั ตั้งแต่โซน Sacred Spring , Roman Temple , Roman Bath House และ Museum ซ่ึงแหล่ง

น ้ าแร่แห่งน้ีถูกคน้พบตั้งแต่สมัยชาวโรมันบุกเขา้มายึดเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ทาง

ธรรมชาติของทางตะวนัตกอีกดว้ย ** ยงัไม่รวมค่าบัตรเขา้ชมส าหรบัเด็ก ท่านละ ประมาณ 14.00 

ปอนด ์หรือ ค านวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 560 บาท / ผูใ้หญ่ ท่านละ ประมาณ 15.00 

ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงินไทย ทา่นละ ประมาณ 525 บาท ขึ้ นอยู่กับประเภทของบัตร และ บาง

กรณีอาจจ  าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้ เพราะอาจจ  ากดัจ  านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาที) ประเทศ

องักฤษ เป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียอ์นัลึกลบั เสาหินสโตนเฮน้จ ์ 

น าท่าน เขา้ชม ในรั้วอาณาเขตที่ตั้งของ อนุสาวรียเ์สาหินสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) ไดร้ับการ

คดัเลือกจากองคก์ร New 7 Wonders ใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคก่อนประวัติศาสตร ์มี

อายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ในบริเวณตอนใตข้องเกาะ

องักฤษ ซ่ึงไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสรา้งอย่างชัดเจน ตวัอนุสรณ์สถานประกอบดว้ยแท่งหิน

ขนาดยกัษ์ 112 กอ้น ตั้งเรียงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แท่งหินบางอนัตั้งขึ้ น บางอนัวางนอนลง และ

บางอันก็ถูกวางซ้อนอยู่ขา้งบน นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินน้ีถูกสร้างขึ้ นจากท่ีไหนสักแห่งเมื่อ

ประมาณ 3000 - 2000 ปีก่อนคริสตกาล กล่าวคือ การหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสีเมื่อ พ .ศ. 

2551 เผยใหเ้ห็นว่าหินกอ้นแรกถูกวางตั้งเมื่อประมาณ 2400 - 2200 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะท่ี

ทฤษฎีอื่นๆ ระบุว่ากลุ่มหินท่ีถูกวางตั้งมาตั้งแต่ก่อนหน้าน้ันถึง 3000 ปีก่อนคริสตกาลนักวิทยาศาสตร์

และนักประวติัศาสตร์ต่างสงสยัว่า คนในสมยัก่อนสามารถยกแท่งหินท่ีมีน ้าหนักกว่า 30 ตนั ขึ้ นไปวาง

เรียงกนัไดอ้ย่างไร ทั้งๆท่ีปราศจากเคร่ืองทุ่นแรงอย่างท่ีเราใชอ้ยู่ในปัจจุบนั และบริเวณท่ีราบดงักล่าวไม่มี

กอ้นหินขนาดมหึมาน้ี ดงัน้ันจึงสนันิษฐานว่าผูส้รา้งตอ้งท าการชกัลากแท่งหินยกัษ์ทั้งหมดมาจากท่ีอื่น ซ่ึง

คาดว่าน่าจะมาจาก "ทุ่งมาร์ลโบโร" ท่ีอยู่ไกลออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1986 ** รอบของการเขา้ชม

อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหก้ับท่านไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเป็นการ

ช าระล่วงหนา้กับผูแ้ทนเรียบรอ้ยแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้ เป็น

ส าคญั ** 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองหลวง

ของประเทศองักฤษ ท่ีเป็นศูนยก์ลางส าคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก 



 

  
 
 
 

เป็นผูน้ าดา้นการเงิน การเมือง การส่ือสาร การบนัเทิง แฟชัน่ ศิลปะ และเป็นท่ียอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่

โลก และยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่และส าคญัของทวีปยุโรปอีกดว้ย 

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หค้  าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สู่ทีพ่กั Ibis London Heathrow Airport, London หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมืองลอนดอน - อิสระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผ่อน ทีเ่มืองลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเตม็วนั 

            (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผ่อน ทีเ่มืองลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเตม็วนั (ไม่มีบรกิารรถโคช้)  

หัวหนา้ทวัรแ์นะน าวิธีการเดินทางเบื้ องตน้ ทั้งน้ีท่านควรเตรียมความพรอ้ม วางแผนการเดินทาง

ล่วงหนา้ก่อนถึงวนัเดินทาง เพือ่ประโยชนสู์งสุดของทา่น 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

- ทดลองนัง่รถเมล ์2 ชั้น หรือลอนดอนแท็กซ่ี เพื่อเท่ียวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร ์

(Londoner) ** ค่าบัตรโดยสาร เริ่มตน้ ประมาณ 14 ปอนด ์หรือ ค านวณเป็นเงินไทย ประมาณ 

490 บาท ขึ้ นอยูก่บัประเภทของแพค็เกจ ** 

- พระราชวงัวินดเ์ซอร ์(Windsor Palace) พระราชวงัซ่ึงไดช้ื่อว่าเป็นบา้นของครอบครัวกษัตริยแ์ละพระ

ราชินีแห่งองักฤษมานานกว่า 1,000 ปี โดยพระราชวงัเก่าแก่ขนาด 5 ไร่แห่งน้ี ปัจจุบนัยงัถูกใชเ้ป็นท่ี

พ านักของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 ซ่ึงมกัจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาหอ์ยู่เสมอ ทั้งน้ี

ผูม้าเยือนควรเผ่ือเวลาในการเขา้ชมอย่างน้อยประมาณ 2-3 ชัว่โมง เพราะท่ีน่ีลว้นเต็มไปดว้ยส่ิงท่ีน่าต่ืน

ตาต่ืนใจ ทั้ง State Apartments ท่ีถูกตกแต่งอย่างสวยงามดว้ยผลงานศิลปะอนัทรงคุณค่า ซ่ึงเป็นของ

สะสมของเหล่าราชวงศ ์รวมถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคในโบสถ ์St. George ซ่ึงเป็นท่ีฝัง

พระศพของกษัตริยแ์ห่งประเทศองักฤษหลายพระองค ์และประหลาดใจไปกบั Queen Mary’s Dolls House 

บา้นตุก๊ตาแสนสวยและมีชื่อเสียงท่ีสุดโลกท่ีสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1920 โดยช่างฝีมือชั้นน าในสมยัน้ัน เป็น

ตน้ ** ค่าบัตรเขา้ชมส าหรบัเด็ก ท่านละ ประมาณ 13 ปอนด ์ หรือ ค านวณเป็นเงินไทย ท่านละ 



 

  
 
 
 

ประมาณ 455 บาท / ผูใ้หญ่ ท่านละ ประมาณ 22 ปอนด ์หรือ ค านวณเป็นเงินไทย ท่านละ 

ประมาณ 770 บาท ขึ้ นอยูก่บัประเภทของบัตร และ จ  าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้ เพราะอาจจ  ากัด

จ  านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- หอคอยแห่งเมืองลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวงั คุก สถานท่ีเก็บสมบติั สถานท่ีส ารวจ

ทางประวัติศาสตร์ ทั้งหมดรวมอยู่ในสถานท่ีเดียวกันซ่ึงก็คือหอคอยแห่ง เมืองลอนดอนน่ีเอง ภายในมี

อาคารส าคญัๆ มากมายท่ีลว้นแต่มีประวติัศาสตรท่ี์ค่อนขา้งโหดเห้ียม จึงไม่แปลกเท่าไรท่ีสถานท่ีแห่งน้ีจะ

ไดร้ับการกล่าวขานว่า “ผีดุ” ท่ีสุดแห่งหน่ึงโดยเฉพาะ White Tower หรือหอคอยสีขาว ท่ีสรา้งขึ้ นในปี 

1078 ในรชัสมยัของวิลเล่ียมผูพ้ิชิต นอกจากน้ีไม่ควรพลาดท่ีจะเขา้ชมพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรักษาของมีค่าของ

ราชวงศเ์อาไว ้ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎเพชร ชุดอศัวินสมยัโบราณ ** ค่าบัตรเขา้ชม ท่านละ ประมาณ 22 

ปอนด์ หรือ ค านวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 770 บาท ขึ้ นอยู่กับประเภทของบัตร และ 

จ  าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้ เพราะอาจจ  ากดัจ  านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หค้  าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สู่ทีพ่กั Ibis London Heathrow Airport, London หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วนัทีส่ี่ เมืองลอนดอน - อิสระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผ่อน ทีเ่มืองลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเตม็วนั 

            (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผ่อน ทีเ่มืองลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเตม็วนั (ไม่มีบรกิารรถโคช้)  

หัวหนา้ทวัรแ์นะน าวิธีการเดินทางเบื้ องตน้ ทั้งน้ีท่านควรเตรียมความพรอ้ม วางแผนการเดินทาง

ล่วงหนา้ก่อนถึงวนัเดินทาง เพือ่ประโยชนสู์งสุดของทา่น 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

- ทดลองใชร้ะบบขนส่งสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใตด้ิน หรือทูป (Tube) เท่ียวชม

เมือง และวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** ค่าบัตรโดยสาร เริ่มตน้ ประมาณ 10 ปอนด ์

หรอื ค านวณเป็นเงินไทย ประมาณ 400 บาท (ชนิด One Day Pass) ขึ้ นอยูก่บัประเภทของบตัร ** 

- ขึ้ นชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรือท่ีรูจ้กั

ในชื่อของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel) เป็นชิงชา้สวรรคท่ี์สงูท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสงู 135 

เมตร ** ค่าบตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 30 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงินไทย ทา่นละ ประมาณ 

1,200 บาท ขึ้ นอยูก่บัประเภทของบตัร และ จ  าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้ เพราะอาจจ  ากดัจ  านวนผู ้

เขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- โรงถ่ายภาพยนตร ์แฮรร์ี่ พอตเตอร ์(Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry 

Potter) สถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงสาวกเหล่าพ่อมดแม่มดน้อยไม่ควรพลาด ดว้ย Warner Bros ยงัคงเก็บรักษา

หลายๆ ฉากท่ีโดดเด่นจากภาพยนตร์ รวมถึงของประกอบฉาก กระทัง่เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย เพื่อให้

แฟนๆ แฮรร่ี์ พอตเตอรไ์ดเ้ขา้มาสมัผสักบัความมหศัจรรย ์และเก็บภาพความประทบัใจลงในบนัทึกความ

ทรงจ าไปตลอดกาล ** ค่าบตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 85 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงินไทย ทา่นละ 

ประมาณ 3,400 บาท ขึ้ นอยู่กับประเภทของบัตร และ จ  าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้ เพราะอาจ

จ  ากดัจ  านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- พระราชวงัเคนซิงตนั (Kensington Palace) แรกเร่ิมท่ีเดียววงัเคนซิงตนัเป็นเพียงวิลล่าขนาดเล็กท่ีถูก

เรียกว่า “Nottingham House” สรา้งส าหรับเป็นบา้นของดยุคแห่งนอตติงแฮม เคยเป็นท่ีประทบัของพระ

เจา้วิลเลียมท่ี 3 และพระนางเมรีท่ี 2 (ค.ศ. 1689-1702) มาก่อน จนกระทั้งคริสต์ศตวรรษท่ี 17 

พระราชวังเคนซิงตันไดถู้กปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นท่ีประทับของราชวงศ์อังกฤษ โดยมีสมาชิกคน

ส าคญัของราชวงศอ์งักฤษหลายพระองคเ์คยประทบั ณ พระราชวงัแห่งน้ี อาทิ สมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย

ไดเ้ติบโตและใชเ้วลาในช่วงวยัเด็กท่ีน่ี ก่อนท่ีจะยา้ยไปประทบัท่ีพระราชวงับคักิงแฮมในปี ค.ศ. 1837 เจา้

หญิงมารก์าเร็ตและเจา้หญิงไดอาน่าก็เคยประทบัท่ีพระราชวงัแห่งน้ีเช่นกนั ปัจจุบนัพระราชวงัเคนซิงตนั

เป็นท่ีประทบัอย่างเป็นทางการของดยุคและดชัเชสแห่งเคมบริดจ ์ซ่ึงก็คือเจา้ชายวิลเล่ียมและเจา้หญิงเคท



 

  
 
 
 

น้ันเอง ทั้งยังเป็นบา้นของพระโอรส พระธิดาองค์น้อยของทั้งคู่อีกดว้ย ** ค่าบัตรเขา้ชม ท่านละ 

ประมาณ 16 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 640 บาท ขึ้ นอยู่กับประเภทของ

บตัร และ จ  าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้ เพราะอาจจ  ากดัจ  านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- ชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าที่ ถนนออกซฟ์อรด์ (Oxford Street) ที่มีหา้งสรรพสินคา้ใหญ่

มากมายอย่าง Mark & Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ย่านไนซบ์ริดจ ์(Knights 

Bridge) ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ หา้งสรรพสินคา้ชื่อดังอย่าง หา้งฮารว์ีย ์นิโคล (Harvey Nicole) และ หา้ง

แฮรร์อดส ์(Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ชั้นน าจากทัว่ทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋า

แฮรร์อดสท์ีนิ่ยมกนัทัว่โลก 

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หค้  าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สู่ทีพ่กั Ibis London Heathrow Airport, London หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วนัทีห่า้ เมืองลอนดอน - จตัุรัสทราฟัลกา้ร ์- จตัุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสทมิ์นสเ์ตอร ์- หอนาฬิกา

บิ๊กเบน - ชิงชา้สวรรคล์อนดอน อาย - พระราชวงับคัก้ิงแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโก

ลบ - หอศลิป์แบงคไ์ซด ์- โรงเรยีนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนตพ์อล - ย่านนีลส ์ยารด์ - 

ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ท่าอากาศยาน

นานาชาตบิรูไน เมืองบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน                    (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทราฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคาร

ราชการส าคญัของเมืองลอนดอน น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั จตัุรสัรฐัสภา (Parliament Square) 

และ พระราชวังเวสทมิ์นสเ์ตอร ์(Westminster Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสตม์ินสเตอร์ (Houses of 

Parliament) เป็นสถานท่ีท่ีสภาสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญ

ชน) ใชป้ระชุม พระราชวงัตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น ้าเทมสใ์นนครเวสตม์ินสเตอร์ของเมืองลอนดอนบะ

ระห์ไม่ไกลจากพระราชวังไวท์ฮอลล์ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ สรา้งในปี ค.ศ. 1016 มีหอ้งทั้งหมด

ดว้ยกนัประมาณ 1,100 หอ้ง, 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมทั้งหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัว

ส่ิงก่อสรา้งส่วนใหญ่สรา้งในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 แต่ก็ยงัมีส่วนก่อสรา้งเดิมเหลืออยู่บา้งเล็กน้อยรวมทั้ง

ทอ้งพระโรงท่ีในปัจจุบันใชใ้นงานส าคัญๆ เช่น การตั้งศพของบุคคลส าคัญก่อนท่ีจะน าไปฝัง และ

หออัญมณี (Jewel Tower) การบริหารพระราชวังแต่เดิมเป็นหน้าท่ีของผูแ้ทนพระองค์ Lord Great 

Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปล่ียนมือไปเป็นของรฐัสภานอกจากหอ้งพิธีบางหอ้งท่ียงัคงอยู่ภายใต้

การบริหารของผูแ้ทนพระองค์ หลังจากเกิดเพลิงใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาปัจจุบันก็ไดร้ับการ

สรา้งใหม่โดยใชเ้วลาสรา้ง 30 ปี โดยมีเซอร์ ชาร์ลส ์บาร์รีย ์(Charles Barry) และผูช้่วยออกสัตสั พิวจิน

เป็นสถาปนิก การออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสต์มินสเตอร์และชาเปลเซนต์สตีเฟน (St Stephen's 

Chapel) ไดร้ับการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี 

ค.ศ. 1987 และยงัเป็นท่ีตั้งของหอนาฬิกาท่ีรูจ้กักนัดีในนาม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben / Elizabeth 

Tower) อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ ท่ีมีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชัว่โมง เป็น

นาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสุดในโลก และ 

ฝัง่ตรงขา้มเป็นท่ีตั้งของ ชิงชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรือท่ีรูจ้กัในชื่อของ มิลเลเนียม วีล 

(Millennium Wheel) เป็นชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมอย่างมาก มีผูม้าเยือนมากกว่า 3 ลา้นคนต่อปี โดยมีแม่น ้าเทมสก์ั้นอยู่ 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั พระราชวังบัคก้ิงแฮม (Buckingham Palace) เดิมชื่อ คฤหาสน์บกักิ้ ง

แฮม (Buckingham House) เป็นพระราชวงัท่ีเป็นท่ีประทบัเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานท่ี ท่ี

ใชส้ าหรับการเล้ียงรับรองของรัฐและยงัเป็นส่ิงดึงดูดนักท่องเท่ียวส าคญัท่ีหน่ึงของเมืองลอนดอน เป็นท่ี



 

  
 
 
 

รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคบัขนัของชาวองักฤษ ส่ิงก่อสรา้งเดิมเป็นคฤหาสน์ท่ีสรา้งส าหรับ

จอหน์ เชฟฟิลด ์ยุคแห่งบกักิ้ งแฮมในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจา้จอร์จท่ี 3 ทรง

ซ้ือเพื่อใชเ้ป็นพระราชฐานส่วนพระองค ์ท่ีรูจ้กักนัในชื่อ “วงัพระราชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 

ปีต่อมาเป็นเวลาท่ีมีการขยายต่อเติมพระราชวังโดยสถาปนิกจอหน์ แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิร์ด 

บลอร์ (Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวังบกักิ้ งแฮมกลายมาเป็นพระราชฐานท่ี

ประทบัอย่างเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึ้ นครองราชยเ์มื่อปี ค.ศ. 

1837 การต่อเติมครั้ งใหญ่ครั้งสุดทา้ย ไดเ้ร่ิมด าเนินขึ้ นช่วงปลายคริสต์ศตวร รษท่ี 19 และ ต้น

คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ซ่ึงรวมทั้งดา้นหน้าท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ สะพานมิลเลนเนียม (Millennium Bridge) หรือเป็นรูจ้กัในสะพานทางเทา้มิลเลน

เนียมแห่งเมืองลอนดอน คือ สะพานแขวนโครงสรา้งเหล็กส าหรบัคนเดินท่ีสรา้งขา้มแม่น ้าเทมส ์เชื่อมต่อ

เขตแบงคไ์ซด ์(Bankside) กบัเขตตวัเมืองลอนดอน ตั้งอยู่ระหว่างสะพานเซาทว์าร์ค (Southwark Bridge) 

และสะพานรถไฟแบล็คเฟรียร ์(Blackfriars) สะพานมิลเลนเนียม ถูกสรา้งขึ้ นใน ค.ศ. 1998 และเปิดใช้

งานเมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน ค.ศ. 2000 บริเวณตอนใตข้องสะพาน ผ่านชม โรงละครโกลบ (Globe 

Theater) และ หอศิลป์แบงค์ไซด์ (Bankside) ตอนเหนือของสะพาน ผ่านชม โรงเรียนแห่งเมือง

ลอนดอน (School of London) และ ผ่านชม ดา้นล่างของสะพาน คือ มหาวิหารเซนตพ์อล (St. Paul's 

Cathedral) เป็นอาสนวิหารของคริสตจักรแห่งประเทศองักฤษ และเป็นโบสถ์ประจ าต าแหน่งบิชอปแห่ง

เมืองลอนดอน สรา้งขึ้ นเพื่ออุทิศแก่นักบุญเปาโลอคัรทูต ตั้งอยู่ในเมืองลอนดอน ประเทศองักฤษ อาสน



 

  
 
 
 

วิหารท่ีเห็นในปัจจุบนัสรา้งเมื่อคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 และเชื่อกนัว่าเป็นอาสนวิหารท่ี 5 ตั้งแต่สรา้งอาสน

วิหารกนัมา ณ ท่ีตั้งน้ี แต่อาจจะสงูกว่าน้ันถา้นับการบูรณะเขา้ไปดว้ย แนวเชื่อมของสะพานมิลเลนเนียม

สามารถเห็นทิวทศัน์ดา้นหน้าของมหาวิหารเซนตพ์อลจากมุมไกลไดอ้ย่างชดัเจนสวยงาม 

น าท่านเดินทางสู่ ยา่นนีลส ์ยารด์ (Neal’s Yard) คือย่านท่ีน่าสนใจ ถือไดว้่าเป็น อัญมณีที่ซุกซ่อนอยู่ใจ

กลางเมืองลอนดอน (A gem hidden in the heart of London) พื้ นท่ีท่ีรายลอ้มดว้ยอาคารหลากสีสนัแห่ง

น้ี สรา้งขึ้ นเพื่อเป็นสถานท่ีอนัน่าจดจ าของเมืองลอนดอน โดยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติใหก้บั Thomas Neale 

สถาปนิกผู้พัฒนาพื้ นน้ีน้ีเมื่อศตวรรษท่ี 17 ภายใตพ้ื้ นท่ีรูปทรงสามเหล่ียมแห่งน้ี เต็มไปดว้ยร้านคา้ 

รา้นอาหาร และคาเฟ่เพื่อสุขภาพมากมาย อาทิ รา้น Neal’s Yard Salad Bar ซ่ึงเป็นท่ีนิยมส าหรับท่านท่ี

รกัสุขภาพ 

** อิสระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแก่การเดินทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว ์เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อให้

ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรือ 

รา้นอาหาร        

20.10 น. น าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตบิรูไน เมืองบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการ

บิน Royal Brunei Airlines เท่ียวบินท่ี BI004 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 13 ชัว่โมง 35 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน ** 

 

วนัทีห่ก ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเ์สรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                   

              (-/-/-) 

17.25 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตบิรูไน เมืองบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน  

18.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Royal 

Brunei Airlines เท่ียวบินท่ี BI519 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน ** 

20.15 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ

ประทบัใจ 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเทีย่วบิน 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มี

เตยีง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

2563 

04 - 09 กุมภาพนัธ ์

2563 

(08 ก.พ. มาฆบูชา) 

04FEB BI514 BKK-BWN 

13.30-17.15 

05FEB BI003 BWN-LHR 

00.10-06.50 

08FEB BI004 LHR-BWN 

20.10-17.25+1 

09FEB BI519 BWN-BKK 

30,999 30,999 30,999 7,999 20,999 



 

  
 
 
 

18.30-20.15 

29 ก.พ. - 05 มี.ค. 

2563 

29FEB BI514 BKK-BWN 

13.30-17.15 

01MAR BI003 BWN-LHR 

00.10-06.50 

04MAR BI004 LHR-BWN 

18.35-15.50+1 

05MAR BI519 BWN-BKK 

18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 7,999 19,999 

14 - 19 มีนาคม 

2563 

14MAR BI514 BKK-BWN 

13.30-17.15 

15MAR BI003 BWN-LHR 

00.10-06.50 

18MAR BI004 LHR-BWN 

18.35-15.50+1 

19MAR BI519 BWN-BKK 

18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 7,999 19,999 

28 มี.ค. - 02 เม.ย. 

2563 

28MAR BI514 BKK-BWN 

13.30-17.15 

29MAR BI003 BWN-LHR 

00.15-06.50 

01APR BI004 LHR-BWN 

18.00-15.35+1 

02APR BI519 BWN-BKK 

18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 7,999 19,999 

10 - 15 เมษายน 

2563 

(13 14 15 เม.ย. วนั

สงกรานต)์ 

10APR BI514 BKK-BWN 

13.30-17.15 

11APR BI003 BWN-LHR 

00.15-06.50 

43,999 43,999 43,999 8,999 28,999 



 

  
 
 
 

14APR BI004 LHR-BWN 

20.10-17.45+1 

15APR BI519 BWN-BKK 

18.30-20.15 

28 เม.ย. - 03 พ.ค. 

2563 

(01 พ.ค. วนัแรงงาน) 

28APR BI514 BKK-BWN 

13.30-17.15 

29APR BI003 BWN-LHR 

00.15-06.50 

02MAY BI004 LHR-BWN 

18.00-15.35+1 

03MAY BI519 BWN-BKK 

18.30-20.15 

33,999 33,999 33,999 8,999 23,999 

 

** อตัราน้ี ไม่รวม ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (หากมี) ** 

 

** อตัราน้ี ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารยืน่วีซ่าทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 6,000 บาท 

ส าหรบัการยืน่วีซ่าแบบหมู่คณะ จ  าเป็นตอ้งน าส่งหนังสือเดินทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 20-

25 วนัท  าการ (บางกรณีอาจไม่รวมวนัเสาร ์- อาทติย ์ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัจ  านวนของผูส้มคัรในแตล่ะช่วง) ในชว่งเวลา

ดงักล่าว ทา่นจะไม่สามารถขออนุญาตใชห้นังสือเดินทางเพือ่เดินทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม (ดึงเล่มออกมาใช้

ระหว่างกระบวนการพจิารณา) หากจ  าเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมคัรของทา่น และ ส่งหนังสือเดินทาง

คืนทา่นภายใน 3-5 วนัท  าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือก่อนวนัเดินทางไม่เพียงพอ

ส าหรบัยืน่วีซ่าครั้งใหม่ การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิัท

ด าเนินการขอวีซ่าให ้รวมไปถึง กรณีที่ทา่นขอเอกสารจากทางบรษิัทไปเพือ่ด าเนินการขอวีซ่าดว้ยตนเอง และทา่น

ไดร้บัวีซ่าเรยีบรอ้ย ทา่นจะไม่สามารถยกเลิกทวัรไ์ดทุ้กกรณี ไม่ว่าระยะเวลาคงเหลือ จะมากกว่า 45 หรอื 55 วนั 

ก็ตาม ** 

 

** อตัราค่าบรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 



 

  
 
 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋ เครือ่งบิน , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทุก

ครั้งก่อนท าการออกบตัรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ ** 

 

** อตัราค่าบรกิารน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทาง จ  านวน 10 ทา่น ขึ้ นไป ในแตล่ะคณะ กรณทีีมี่ผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จ  านวนทีก่  าหนด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคา

เพิม่ขึ้ น เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดินทางเป็นอิสลาม หรอื ไม่สามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไม่ว่าเหตผุลใดเหตผุล

หน่ึง และ ไม่ว่าม้ือใดม้ือหน่ึง ทางบรษิัทขอใหท้า่นผูเ้ดินทางกรุณาเตรยีมอาหารส่วนตวัของทา่นมาเพิ่มเตมิขณะม้ือ

อาหาร เน่ืองจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมีขอ้จ  ากดัเรือ่งของวตัถุดิบ โดยส่วนมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไข่ดาว 

หรอื ไข่เจยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหม่ีก่ึงส าเรจ็รูป เทา่นั้น กรณีทีท่่านมีความประสงคท์ีจ่ะสัง่เมนูนอกเหนือ

ขา้งตน้ ผูเ้ดินทางจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในส่วนน้ีดว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมีโปรแกรมทีส่ถานที่

ดงักล่าวตรงกบัวนัอาทติย ์ทางบรษิัทอาจจ  าเป็นตอ้งปรบัเปลี่ยนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไม่

สามารถปรบัเปลี่ยนได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิ่งใดเป็น

การทดแทนไดทุ้กกรณ ีเน่ืองจากเงื่อนไขของบตัรโดยสาร และ ช่วงวนัเดินทางทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการ

เทา่นั้น ** 

 

** การเดินทางทอ่งเที่ยวในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จ  าเป็นจะตอ้งเดินเทา้เพือ่เขา้ถึงสถานที่บางจดุ และ อาจเป็น

ระยะทางทีค่่อนขา้งไกลจากจดุทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรยีมร่างกาย และ อุปกรณ ์เช่น รองเทา้ที่

สามารถเดินไดส้ะดวกส่วนบุคคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการเดินทาง เพือ่ประโยชนสู์งสุดของผูเ้ดินทางเอง รวมถึงผู ้

เดินทางสูงอายุ และ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ท่านจ  าเป็นจะตอ้งมีผูร้ว่มเดินทางดว้ย เพือ่คอยดูแลเป็นพเิศษเอง และ

สถานทีบ่างจดุ ทา่นอาจไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ย 

หรอื ชดเชยสิ่งใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี ** 

 

** ทางบรษิัทขอความกรุณาใหท้า่นศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

 



 

  
 
 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเล่ือน เปล่ียนวัน

เดินทาง หรือ อพัเกรดได ้

 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 1 ชิ้ น โดยมีน ้าหนักรวมกนัไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้ น ควรหนักไม่เกิน 23 

ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้ น 7 ก.ก. 1 ชิ้ น รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที่ระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 

3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้ แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก หรือ ผ่าน

ชม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์ริงอีกครั้ง  

 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนั

เพิ่มเพื่อคุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้

ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 60 ปอนด ์ (GBP) หรือ ค านวณ เป็นเงินไทยประมาณ 

2,400 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ี

ทา่นสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ ท่านละ ประมาณ 6,000 บาท ขึ้ นอยู่กับอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตรา และ ค่าธรรมเนียมของแตล่ะประเทศ (ช าระพรอ้มมดัเงินจ  า) 



 

  
 
 
 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียว กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 60 วัน พรอ้มช าระเงินมัดจ  า ท่านละ 20,000 

บาท และ ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วีซ่าทอ่งเทีย่วประเทศองักฤษ ทา่นละ 6,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 

26,000 บาท (กรณีมีวีซ่าเรยีบรอ้ยแลว้ ช าระเฉพาะเงินมัดจ  า 20,000 บาท) ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 

กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ได้

รบัยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีว่าง

และท าจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้ราย

ถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่

ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเท่ียว กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตไ์ม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์

วีซ่า ท่ีท าใหท้างบริษัทไม่ไดร้บัเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั ให้

ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีนักท่องเท่ียว ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเย่นต ์(ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนาม

ในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน

ทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียว ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการ

ช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และ

หน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 



 

  
 
 
 

2.1 แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้ นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต

ฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 31-44 วนั ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใชจ้า่ยตาม

จรงิมากกว่าก าหนด ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กิดขึ้ นจรงิทั้งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 30 วนั ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้ นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคา

เพิ่มขึ้ น เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตท์ราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง

ส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบ้ริการและ

ด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริง

ทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ กรณีออกบตัรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบิน อาจไม่

สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหน่ึงได ้และ หากสามารถคืนได้ (Refunds) จ าเป็นไปตาม

กระบวนการของสายการบิน โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอย่างน้อย 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วัน

จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่

ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) 



 

  
 
 
 

และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงท่ี

เกิดขึ้ นจากนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมูิต า่  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้ นมากกว่าก าหนด หรือหอ้งพกัเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยท่ีพกัเป็นเมืองใกลเ้คียงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

แตกต่างกนั 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั การยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มคัรทุกทา่นจ  าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ สถานทูต หรือ ศูนยย์ื่นรบัค ารอ้งขอวีซ่า เพื่อสแกนลายน้ิวมือ และ

ถ่ายรูปทุกทา่น ทุกกรณี  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทัว่ไปคือ โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์-

อาทิตย ์ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัจ านวนของผูส้มคัรในแต่ละช่วงเป็นส าคญั ทั้งน้ี ขึ้ นอยู่กบัจ านวนผูส้มคัรในช่วง

น้ันๆ ซ่ึงหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว ที่มีผูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกติ) 

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนัดหมายวนัและ

เวลาจากทางสถานทตูหรือศนูยร์บัค ารอ้งขอวีซ่าเท่าน้ัน หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการยื่นวีซ่าวนัใดบา้ง รวมไปถึง

มีความจ าเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางเพื่อกิจธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบา้ง ซ่ึงอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการ

พิจารณาวีซ่า หรือ ซ่ึงอาจท าใหใ้หม้ีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาท่ี

สถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงินมดัจ า พรอ้มแจง้วนั และ 

เวลาท่ีท่านสะดวกจะยื่นวีซ่ามาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานใหอ้ีกครั้ง หากมีคิวยื่นว่างช่วงท่ีท่านสะดวก แผนกวีซ่า

จะด าเนินการใหดี้ท่ีสุดท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกใหท่้านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ

ต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซ้ือ 

3.1 คิวพเิศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึ้ น หรือ สามารถเลือกเวลาไดม้ากขึ้ น  

3.2 การยืน่แบบเรง่ด่วน (Fast Track) ใชเ้วลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ  

** การบรกิารพเิศษน้ียงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวีซ่าแบบเดิมทั้งหมด ** 

ประเทศท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษน้ีได ้ไดแ้ก่ อังกฤษ อิตาลี ฝรัง่เศส สวิสเซอรแ์ลนด์ เนเธอแลนด ์

เท่าน้ัน  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอีกครั้ง 

อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 



 

  
 
 
 

4. กรณีท่ีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยื่นก่อน หรือ หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสือเดินทางในช่วงท่ี

ทางบริษัทจะเร่ิมด าเนินการจดัเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วนั ก่อนเดินทางเป็นอย่างน้อย 

หรือ อาจเร็วกว่าน้ัน) และหากเกิดค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นตามจริง

ทั้งหมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วีซ่ายงัไม่ด าเนินการ หรือ วีซ่ายงัไม่ได้

รบัการอนุมติั (อยู่ในระหว่างการพิจารณา) เน่ืองจากท่านด าเนินการยื่นวีซ่าหลังคณะ และหรือ กรณีท่ีท่านตอ้งการ

ยื่นก่อนคณะ แต่คณะที่ท่านเดินทาง ยงัไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยงัไม่คอนเฟิรม์ออกเดินทาง หากสถานทตูตอ้งการ

ขอหลักฐานการพ านักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ

ท่องเท่ียวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนน้ี ท่านจ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยท่ีสุดคณะไม่

สามารถเดินทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายใหก้บัท่านไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหน่ึงทุกกรณี  

5. หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการยื่นขอวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้้สมคัรท าการยืมหนังสือเดินทางจาก

สถานทตูออกมาใชร้ะหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ดงัน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯ

เพื่อเดินทาง กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหน้า กรณีท่ีตอ้งการใชห้นังสือเดินทางกะทนัหนั ท า

ใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดินทางกลบัคืนด่วน ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า อาจท าใหส้ถานทตูปฏิเสธวีซ่า และ ท่าน

จ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นั่นหมายถึงจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทั้งหมด โดยค านึงถึง

ระยะเวลาท่ีเหลือก่อนเดินทางส าหรบัการพิจารณาเป็นส าคญัก่อนด าเนินการ 

6. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเกน้ชนิดเขา้ออกมากกว่า 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ท่ียงัไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยงัมี

วนัคงเหลือในกลุ่มประเทศเชงเกน้เพียงพอ และ ตอ้งการใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวตัถุประสงคท่ี์วีซ่าเชงเกน้

ฉบบัน้ันๆออก และตอ้งการใชเ้ดินทางท่องเท่ียวกบัคณะน้ี สามารถใชไ้ด ้หากวีซ่าน้ันถูกใชม้าแลว้ตามเงื่อนไขของ

กลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศน้ันๆมากท่ีสุด มาก่อนแลว้อย่างน้อยหน่ึงครั้ง หากไม่

เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกบัความเสียหาย และ 

ค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดขึ้ นในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง หรือ ถูกส่งกลบัจากประเทศปลายทาง  

7. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางท่ีสามารถเขา้ออกไดห้ลายครั้ง และยงัไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิด

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนัท่ีมีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลับ 

รวมถึงวีซ่าชนิดท่ีอนุมติัโดยระบุวนัท่ีสามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกินกว่าก าหนดท่ีอนุมติัในหน้าวีซ่า 

ทั้งน้ี ขึ้ นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าท่ีมีการประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับ

เจา้หน้าท่ีตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การไม่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัความเสียหาย และ ค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดขึ้ นในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอร์สายการบินไม่อนุญาต

ใหเ้ช็คอินไดเ้น่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง และ ถูก

ส่งกลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 



 

  
 
 
 

8. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ

ถาวร  

9. ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่

สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มี

นโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแลว้ ซ่ึงขอใหท่้านใหค้วามร่วมมือในส่วน

น้ีเพื่อใหก้ารยื่นค ารอ้งในครั้งต่อๆไปสะดวกมากขึ้ น ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัดุลยพินิจของเจา้หน้าท่ีสถานทตูเป็นส าคญั 

11. การที่วีซ่าจะออกใหท้นัวนัเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนวนัเดินทางเพียงไม่กี่วนั รวมไปถึงออกให ้ณ วนัเดินทาง เรา

ไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆไดท้ั้งส้ิน เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทตูคุม้ครองอยู่ 

12. เก่ียวกับเอกสารทางราชการที่จ  าเป็นตอ้งแปล เช่น หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจาก

ส านักงานเขต หรอื อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หยา่รา้ง , ใบส าคญัการหย่า กรณี

ศูนยร์บัยื่นค ารอ้งขอวีซ่า หรือ สถานทูตตอ้งการ เอกสารที่แปลเรียบรอ้ย จ  าเป็นจะตอ้งไดร้ับการรบัรอง (มี

ตราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่านั้น ซ่ึงจะมีค่าใชจ้า่ยเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี 

จ  าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต  า่กว่า 18 ปีบรบูิรณ ์ไม่ไดเ้ดินทางกบั มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกับมารดา 

และ บิดาไม่ไดเ้ดินทางดว้ย) ค่าใชจ้า่ยในส่วนน้ี ลูกคา้จ  าเป็นตอ้งรบัผิดชอบดว้ยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ไม่สามารถช าระค่าใชจ้่ายในส่วนน้ีใหท้่านได ้แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จ  าเป็นตอ้งมีตรา

ประทบั) ทางบรษิัทยนิดีอ  านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทวัรไ์ม่รวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแ์ลนดท์วัร์ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งเตรียมหลักฐานการจอง ตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ท่ีท่านพ านักก่อน หรือ หลังจากคณะ 

ประกนัการเดินทาง ใหค้รอบคลุมวนัท่ีท่านเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวีซ่าใหค้รบตาม

เงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัด

หมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรบัเงื่อนไข (ขอ้ 3) และ หากมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมเน่ืองจากไม่ใช่การนัด

หมายยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมส่วนน้ี หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงดว้ยตนเอง

ทั้งหมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวนันัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

ท าใหท่้านตอ้งยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

14. กรณีท่ีท่านมีแผนการเดินทางท่ีจะเดินทางไปยังประเทศอังกฤษต่อจากคณะน้ี และ ท่านมีความประสงค์ขอวีซ่า

องักฤษใหค้รอบคลุมวนัเดินทางในทริปสุดทา้ย ท่านจ าเป็นตอ้งแจง้กบัเจา้หน้าท่ีใหท้ราบตั้งแต่ขั้นตอนการจองทวัร ์

รวมไปถึงแผนกวีซ่าที่ช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านอีกครั้ง ก่อนตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสาร

การจองโรงแรม และ ตัว๋เคร่ืองบิน จ าเป็นจะตอ้งเรียบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียม

กรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมายของ



 

  
 
 
 

คณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรบัเงื่อนไข (ขอ้ 3) และ หากมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมเน่ืองจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอ

วีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมส่วนน้ี หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงดว้ยตนเองทั้งหมดไม่ว่า

กรณีไดก้็ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวนันัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท าใหท่้าน

ตอ้งยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั สายการบิน ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกี่ยวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

เลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามใหม้ากท่ีสุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกนั ไดนั้่งดว้ยกัน 

หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุดเท่าที่จะสามารถท าได ้

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ล่วงหน้า

ก่อนเดินทางกะทนัหนั อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเพื่อช าระกบัเมนูใหม่ท่ีตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิก

ได ้

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบ้ริการอาหารบนเคร่ืองแตกต่างกัน ขอใหท่้านท าความเขา้ใจถึง

วฒันธรรมประจ าชาติของแต่ละสายการบินที่ก าลงัใหบ้ริการท่านอยู่ 

 

เงื่อนไข และ ขอ้ควรทราบอื่นๆ ทัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีท่ีท่าน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไป

พรอ้มคณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการขอ

อนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาทเ์ตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝั่ง

ประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้ นในส่วนน้ี ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

3. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบรอ้ยแลว้ทั้งหมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส่้งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 



 

  
 
 
 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่า

ตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีน ้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าให้

ตน้ทุนสงูขึ้ น 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่

เหตุท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้ง

ช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ

รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจา้หน้าที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

12. คณะทวัรน้ี์ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณี

ท่ีท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้าย

เพิ่มเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ี์ขึ้ น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทวัร์ไม่รวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแ์ลนดท์วัร์ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ในวนัเร่ิม

ทวัร ์(วนัท่ีหน่ึง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

กรณีท่ีไฟลท์ของท่านถึงชา้กว่าคณะ และ ยืนยนัเดินทาง ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดินทางตามคณะไปยงัเมือง หรือ สถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีคณะอยู่ในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการเดินทางดว้ย



 

  
 
 
 

ตนเองทั้งหมดเท่าน้ัน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่าน

ไม่ไดท่้องเท่ียวเมือง หรือ สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ สถานท่ีหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับ

ตวัแทนแลว้ทั้งหมด 

14. รูปภาพในรายการทวัร ์ใชเ้พื่อประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน  

15. ด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่อนุญาตใหบุ้คคลท่ีมีคดีความ ค าสัง่ศาล เดินทางออกนอกประเทศ  

ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีตั้งครรภ ์จ าเป็นตอ้งปรึกษาแพทย ์เพื่อตรวจสอบอายุครรภท่ี์แน่นอน กบั วนัท่ีเดินทางจริง และ

หากเดินทางได ้ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรียมหนังสือรับรองจากแพทยย์ืนยนัใหเ้ดินทางได ้และแจง้รายละเอียดของอายุ

ครรภท่ี์ชดัเจน ตามกฎของสายการบิน ส่วนใหญ่ หากอายุครรภเ์กิน 28 สปัดาห ์จะไม่สามารถเดินทางโดยเคร่ืองบิน

ไดทุ้กกรณี หากท่านตั้งครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธ์ิปฏิเสธไม่ให้

ท่านเดินทาง 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่าทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 

1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจบุนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลับ และมีหน้า

ว่างไม่ต า่กว่า 2 หน้า (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเทา่นั้น) 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป 

ฉากหลังตอ้งเป็นพื้ นสีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ ้ากบัวีซ่าประเทศอื่นๆท่ี

เคยไดร้บั เท่าน้ัน หา้มใส่คอนแทคเลนส ์ทั้งชนิดมีสี และ ชนิดใส 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้ :  

หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) 

/ หรือใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วนัเร่ิมงาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชื่อ

ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) 

ท่ีอยู่ และเบอรติ์ดต่ออย่างชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : หนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกบัหน้าท่ีการงาน เป็นภาษาองักฤษ 

สามารถเขียนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทั้งน้ี อยู่ท่ีดุลยพินิจของเจา้หน้าท่ีรับยื่น

เท่าน้ัน  



 

  
 
 
 

3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรบัรองการศึกษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลว้ไม่เกิน 30 วนั ณ วนัทีน่ัดยืน่วีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชื่อ-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนังสือเดินทาง เทา่นั้น กรณีไม่ถูกตอ้งเจา้หนา้ที่

อาจปฏิเสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพิจารณา บญัชีออมทรพัย ์เทา่นั้น กรุณาจดัเตรียมดงัน้ี 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นั้น อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรด าเนินการมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ 

วนัทีน่ัดยืน่วีซ่า ** 

** ผูท้ีป่ระกอบอาชีพ มีหนา้ทีก่ารงาน จ  าเป็นจะตอ้งมีบญัชีส่วนตวัเสมอ บญัชีบรษิัท สามาถใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้แตไ่ม่สามารถใชย้ืน่แทนบญัชีส่วนตวัได ้ซึ่งหากมีแตบ่ญัชีบรษิัท เจา้หนา้ทีอ่าจปฏิเสธการรบัยืน่

ได ้** 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถา้มี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

8. ส าเนาสติูบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปีบรบูิรณ)์ 

** เอกสารเพิม่เติมกรณีเป็นเด็กอายุต  า่กว่า 18 ปีบรบูิรณแ์ละ ไม่เดินทางพรอ้มบิดามารดา  

หรอืเดินทางพรอ้มบิดา หรอื มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ ท่ี

ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบา้น ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนังสือ

เดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดา จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) 

ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ (ของบิดา) 

ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบิดาและมารดา 



 

  
 
 
 

- ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั จ  าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือดเท่านั้น บิดา , มารดา , บุตร , พี่ 

, นอ้ง , สามี , ภรรยา สามารถอา้งอิงไดจ้ากทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส จ  าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และ

จ  าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงัน้ี ** 

- หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อเจา้ของบญัชี (ผู ้

รบัรอง) ยืนยนัรบัรองใหก้บัผูถู้กรบัรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ วนัทีน่ัดยืน่วีซ่า ** โดยสะกด 

ชื่อ-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นั้น อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรด าเนินการมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ 

วนัทีน่ัดยืน่วีซ่า ** 

** จ  าเป็นตอ้งใชท้ั้งผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏิเสธ

การรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเทา่นั้น เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบญัชี

เดียวกนั ** 

- เอกสารเพื่ออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ ส าเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สติูบตัร 

แผนทีก่ารเดินทาง เพือ่ยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่าทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 

สถานทีย่ืน่ค  ารอ้งวีซ่า : ศนูยย์ืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า VFS ประเทศองักฤษ อาคารเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ชั้น 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทบัตราจอดรถไดฟ้รี 1 ชัว่โมง  

การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงท่ี สถานีนานา ทางออกที ่3 เป็นการเดินทางท่ีสะดวกท่ีสุด 

ซอย สุขุมวิท 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางดา้น 

ขวามือ สงัเกตไดง้่าย จุดนับพบบริเวณชั้น 1 ของอาคาร (บริเวณรา้นกาแฟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบื้ องตน้ เพือ่ยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ 

1. ชื่อ - นามสกุล ปัจจุบนั .............................................................................................................. 

2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปล่ียน)...................................................................................... 

3. ท่ีอยู่ปัจจุบนั (ติดต่อไดส้ะดวก) ................................................................................................... 

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

อาศยัในท่ีอยู่น้ีมาเป็นเวลา (ระบุช่วงเวลาเป็นเดือน/ปี ดูไดจ้ากทะเบียนบา้น) .........................................  

4. สถานะการเป็นเจา้ของบา้น 

         เจา้ของ   อาศยัอยู่กบัครอบครวัของฉนั 

         เช่าผูอ้ื่นอยู่   อื่น ๆ 

5. เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ ................................................... อีเมลล ์........................................................ 

6. เพศ       ชาย         หญิง 

7. สถานภาพสมรส            โสด       สมรส           หย่า          หมา้ย           แยกกนัอยู ่

8. วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................................................................................................ 

9. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................. 

10. หมายเลขพาสปอรต์........................................................................................................................ 

วนัท่ีออก ............................... วนัหมดอายุ ............................ สถานท่ีออก .................................. 

พาสปอรต์เล่มเก่า (ถา้มี) หมายเลข .............................................................................................. 

วนัท่ีออก ............................... วนัหมดอายุ ............................ สถานท่ีออก .................................. 

11. อาชีพปัจจบุนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ , ต าแหน่ง , หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณา

ระบุ............................................................................................................................................. 

ชื่อสถานทีท่  างาน/สถานศึกษา และที่

อยู่............................................................................................................................................. 

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

 เบอรโ์ทร ................................................ เบอรแ์ฟกซ ์............................................................... 

 วนัท่ีท่านเร่ิมตน้ท างานกบันายจา้งน้ีหรือเร่ิมธุรกิจน้ี (วนั/เดือน/ปี) ....................................................... 

1. รายไดห้ลงัจากหกัภาษีแลว้ต่อเดือน .................................... บาท/เดือน 

รายไดป้ระจ าอย่างอื่น    บ านาญ          เบี้ ยเล้ียงหรือเงินประจ าจากครอบครวั       

                                     การลงทุน       รายไดอ้ื่น 

      เป็นจ านวนเงิน ................................................................................................... บาท/เดือน 

      เงนิออม (ถา้มี) เป็นจ านวนเงิน ................................ บาท/เดือน 

2. ท่านวางแผนจะใชจ่้ายเงินเท่าไหร่ตอนอยู่สหราชอาณาจกัร ........................................................ บาท 



 

  
 
 
 

3. ท่านใชจ่้ายเงินเท่าไรต่อเดือน(รวมภาระค่าใชจ่้ายทั้งหมด) ......................................................... บาท 

4. ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

ตวัผูส้มคัรเอง 

มีผูอ้ื่นออกค่าใชจ่้ายให ้ระบุ ....................................... ความสมัพนัธ ์........................................ 

5. ท่านมีบุคคลท่ีตอ้งการใหท่้านช่วยเหลือทางดา้นการเงินหรือไม่ 

ไม่มี 

มี ออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ .. .......... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .......... .......... .......... ........ .. .......... .......... . 

ความสมัพนัธ ์......................................... 

6. ชื่อ-นามสกุล บิดา .................................................................................................................... 

สญัชาติ ................................................. วนั - เดือน – ปีเกิด ..................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา ................................................................................................................ 

สญัชาติ ................................................................................................................................. 

วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................................................................................................... 

7. วีซ่า (องักฤษ) ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

   ไม่เคย 

เคยไดร้บั    ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .............................. ถึงวนัท่ี .............................................. 

   ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .............................. ถึงวนัท่ี ........................................................................ 

ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .............................. ถึงวนัท่ี ........................................................................ 

วีซ่ายุโรป (เชงเกน้) หรือวซ่ีาประเทศต่างๆ ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่เคย. 

   เคยไดร้บั 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 

8. ประเทศอื่น ๆ ท่ีเคยเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 



 

  
 
 
 

ไม่เคย   เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) .................................................................. 

10. ชื่อบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน .............................................. ความสมัพนัธ.์.................................. 

      

** ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอียด และชดัเจนที่สุดเพือ่ ประโยชนข์องตวั

ทา่นเอง การพิจารณาอนุมตัวิีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเทา่นั้น ทางบรษิัทเป็นเพยีงตวักลางในการอ านวย

ความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเทา่นั้น ** 

 

 

 

 


