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ทวัรอ์งักฤษ ลอนดอนสโตนเฮนจอ์อ๊กซฟอรด์6วนั 3คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES (MH) 

เสน้ทางระยะไกล  KUL- LHRพเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋า 30 KG 
ลอนดอนซาลสบ์วัร ีช่ม1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลกเสาหนิสโตนเฮนจ ์

เมอืงออ๊กซฟอรด์ 

ซติีท้วัรล์อนดอนทาวเวอรอ์อฟ ลอนดอนหอนาฬกิาบิก๊เบนเวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์
ถา่ยรปูพระราชวงับคักิง้แฮมจตัรุสัทราฟลัการช์อ้ปป้ิงถนนออ๊กซฟ์อรด์ 

อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 2 วนั 

 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก0-2ปี 

(พกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดีย่ว
เพ ิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

27 ก.ค. -1 ส.ค. 61 39,333  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 13,000 บาท) 

12,000 25  

11-16 ส.ค.61 39,333 12,000 25  

13-18 ต.ค. 61 39,333 12,000 25  

1-6 ธ.ค. 61 39,333 12,000 25  

8-13 ธ.ค. 61 41,333 12,000 25  

29 ธ.ค. –3ม.ค. 62 45,333 12,000 25  

 



 

ไฟลท์บนิ 

Departure MH783 BKK-KUL 17.05-20.20 // MH002KUL-LHR 23.30-05.35+1 

Return MH001 LHR-KUL 21.25-18.25+1 // MH796KUL-BKK 22.00-23.10 

วนัทีห่น ึง่    ทา่อากาศยานสวุรรณภมู–ิ  ทา่อากาศยานกวัลาลมัเปอร ์ 

 
14.00 น. พรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหวา่ง ประเทศช ัน้ 4โซน Gเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Malaysia 
Airlines (MH)เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น

เอกสาร 
17.05 น. เดนิทางสู ่สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ ประเทศมาเลเซยี เทีย่วบนิที ่

MH783 

20.20น. ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์ รอเปลีย่นเครือ่ง เพือ่นําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิฮทีโธรว ์กรงุลอนดอน
ประเทศองักฤษ 

23.30 น. นําทา่นเดนิทางสูก่รงุลอนดอนประเทศอังกฤษ เทีย่วบนิที ่MH 002  เครือ่งใหม ่A350  
วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานนานาชาตฮิทีโธรวก์รงุลอนดอนเอมสบ์วิร ี เสาหนิสโตนเฮนจ ์  เมอืงออ๊กซฟอรด์  
ลอนดอน    อาหารเชา้ ,เทีย่ง 

 
05.35น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ

(เวลาทอ้งถิน่จะชา้กวา่เวลาในประเทศไทย 6 ชัว่โมง)ผ่านพธิกีารประทบัตรา

หนังสอืเดนิทาง ตรวจคนเขา้เมอืง และรับสมัภาระ จากนัน้นําทา่นขึน้รถโคช้
ปรับอากาศ 

08.00 น. นําทา่น เดนิทางสูเ่มอืง เมอืงเอมสบ์วิร ี (Amesbury)เมอืงชนบทเล็กๆแบบ
อังกฤษ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องกรุงลอนดอนระหว่างทางทา่นสามารถชม
ทศันียภาพของชนบทอังกฤษ ทัง้ทุง่หญา้อันกวา้งใหญ่ทีส่วยงามตามเสน้ทาง

ผ่าน นําทา่นชม กองหนิประหลาดสโตนเฮนจ ์ (Stonehenge)1ใน7สิง่
มหศัจรรยข์องโลกกองหนิหรอืแนวแทง่หนิทีเ่ป็นความลบัดํามดืในชว่งหนึง่

ของประวัตศิาสตร ์แนวหนินี้มขีนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบ
ไปดว้ยกอ้นหนิทรงสงูขนาดใหญ่ประมาณ 112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยู่กลางทุง่
นา เป็นรูปวงกลมซอ้นกนัอยู่ 3วงมอีายุประมาณปลายยุคหนิถงึตน้ยุคบรอนซ์  

ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทีร่ะลกึถา่ยรูปตามอัธยาศยั 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)อาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย นําทา่น เดนิทาง สู่เมอืง ออ๊กซฟอรด์ (Oxford)เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้น

การศกึษา ถา่ยรูปมหาวทิยาลยัไครชเ์ชริท์ ทีเ่กา่แกอ่ายุกว่าพันปี และไครช์

เชริท์คอลเลจ ทีน่ี่บางหอ้งเคยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรแ์ฮรร์ีพ่อตเตอร ์
เป็นตน้นําทา่นเดนิชมเมอืงทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม แลว้ผ่านชมสถานทีส่าํคญั
ตา่งๆ เชน่ โบสถป์ระจําเมอืง จัตรุัสกลางเมอืง ศาลาว่าการประจําเมอืง อาคาร

พพิธิภณัฑต์า่งๆ และย่านการคา้ จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบัสู่

ลอนดอน 

เย็น   รบัประทานอาหาร เย็น  ณ ภตัตาคา ร (มือ้ที2่)อาหารจนีหลงัอาหาร
นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Airport Bath Road

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ามอสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

อาหารเชา้ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 



อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั เต็มวนั ไมม่รีถบสับรกิารในวนันี ้หวัหนา้ทวัรแ์นะน าการเดนิทาง  ใน
กรุงลอนดอน หรอืรอบนอก ซึง่สามารถเดนิทางไดง่้าย โดย รถไฟใตด้นิ Tube รถเมล์ ทีค่รอบคลมุการเดนิทาง

ทัว่กรงลอนดอนและรอบนอก หรอืทา่นจะ
เลอืกไปเทีย่วชมบรเิวณรอบนอกกรุง
ลอนดอน เชน่ เมอืงแคมบรดิจ ์ซ ึง่เป็น

เมอืงมหาวทิยาลยัน่าเทีย่ว ซึง่ใชเ้วลา
เดนิทางจากลอนดอนไม่เกนิ1ชัว่โมงโดย
รถไฟ  หรอืจะไปเมอืงวนิเซอรเ์ทีย่วชม

พระราชวัง Windsor ซึง่อยู่ทางทศิ
ตะวันตก โดยสามารถเดนิทางไปกลบัจาก

ลอนดอนไดง่้ายๆ ดว้ยรถไฟ กรณีทีท่า่นเลอืกเทีย่วในลอนดอน จะมมีวิเซีย่มสาํคญัมากมาย ซึง่มทีัง้เสยีคา่เขา้ชม 
และ ไม่เสยีคา่เขา้ชมอาท ิเชน่ บรติชิมวิเซีย่มNational Museumขึน้ลอนดอนอายน่ังเรอืลอ่งแม่น้ําเทมส ์น่ังรถ
บัสเปิดประทนุ Big Bus เป็นตน้หรอืไปชอ้ปป้ิงหา้งดงั Harrodsไดต้ามอัธยาศยั หรอืทา่นจะไปถา่ยรูปหนา้สนาม

บอล สแตมฟอรด์บรดิจ ์( Stamford Bridge)ซึง่เป็นสนามฟตุบอลของสโมสรฟตุบอลเชลซ ี ทีต่ัง้อยู่ที ่ฟลูมั 
ลอนดอนก็สามารถไปได ้มไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น 

- เมอืงแคมบรดิจเ์ป็นเมอืงมหาวทิยาลยัทีเ่กา่แกใ่นอังกฤษเคมบรดิจ ์นับว่าเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอย่างมาก ชือ่

ของเคมบรดิจทํ์าใหห้ลายคนนกึถงึภาพทีส่วยงามตระการตามากมาย ทัง้เทอืกเขาแบ็กส ์ซึง่ปูลาดดว้ยผนืพรม
ดอกไมข้องฤดใูบไมผ้ล ิคงิส ์คอลเลจ แชฟเพลิการน่ังเรอืคํ้าถอ่ในแม่น้ําแคมและทีข่าดเสยีมไิดค้อืความเงยีบสงบ

ของอาคารเรยีนโบราณรวมถงึสถานทีท่อ่งเทีย่ว พพิธิภณัฑ ์โรงแรม รา้น อาหารและผับซึง่มอียู่เป็นจํานวนมาก 
 

- King’s collegeChapelเป็น 1 ใน 31 วทิยาลยัของมหาวทิยาลยัเคมบรดิจ์ ตัง้อยู่ในเมอืงแคมบรดิจม์ลีกัษณะ

โบสถเ์ล็ก ๆ วทิยาลยัแห่งนี้ถอืเป็นสดุยอดสิง่กอ่สรา้งของโลก  โดยขา้งๆโบสถจ์ะมแีม่น้ําแคม (Cam river) ซึง่
สามารถพายเรอืและถา่ยรูปกบับรรยากาศสวยงามได ้

 วธิเีดนิทางไปเมอืงแคมบรดิจ ์ ทา่นสามารถเดนิทางโดย รถไฟ National Rail ลงที ่Cambridge ใชเ้วลา 1 
ชวัโมง คา่โดยสารประมาณ 22 ปอนด์(ทา่นสามารถแวะถา่ยรูปทีส่ถาณี London Kings Crossได ้ซ ึง่เป็นPlatform 
9 3 /4 ชานชาลาจากภาพยนตรเ์รือ่ง Harry Potter) 

 

- เมอืงวนิดเ์ซอรเ์มอืงสาํหรับการทอ่งเทีย่วในระยะเวลาสัน้ๆแบบไปเชา้

เย็นกลบั ผสมผสานกนัระหว่างประวัตศิาสตร ์แหลง่ชอ้ปป้ิงและรา้นอาหาร 
สถานทีอ่อกกําลงักาย กจิกรรมสนัทนาการ และกจิกรรมความบันเทงิตา่งๆ 
และยังเป็นทีต่ัง้ของสถานทีท่อ่งเทีย่ว13แห่ง เชน่ พระราชวังวนิเซอร ์

โรงเรยีนอตีนัและลโีกแ้ลนด ์ทีน่ี่มทีกุอย่างทีต่อ้งการ ไม่ว่าจะเป็นการ
ผสมผสานของประวัตศิาสตรอ์ันเกา่แกนั่บพันปี แหลง่ชอ็ปป้ิงร่วมสมัยและ

รา้นอาหารรสอร่อย รวมไปถงึกจิกรรมกฬีา สนัทนาการและงานกจิกรรม
ตา่งๆ 

 

- พระราชวงั Winsorพระราชวังทีพ่ักผ่อนของควนี ถา้เห็นธงอังกฤษปัก

เหนือปราสาท แปลว่าควนีประทบัอยู่ทีน่ี่ พระราชวังนี้เปิดใหเ้ขา้ชมบางสว่นรอบๆมศีนูยก์ารคา้และเมอืงเล็กๆใหเ้ดนิ

ชมและแวะถา่ยรูป สามารถเลน่ตอ่ที ่Regent Streetถนนสวยทีม่ักใชใ้นงานพระราชพธิตีา่งๆสามารถเชา่จักยานป่ัน
เพือ่ชมววิได ้

วธิเีดนิทางไปเมอืงวนิดเ์ซอร ์  สามารถเดนิทางโดย รถไฟฟ้า National Rail ไปลงทีส่ถานี Windsor & 

Eton Riverside ใชเ้วลา 53 นาท ีคา่โดยสารประมาณ10.5ปอนด ์
(อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Airport Bath Roadหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
วนัทีส่ ีอ่สิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

อาหารเชา้ 
 

เชา้รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที4่) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั ไมม่รีถบสั
บรกิารในวนันี ้หวัหนา้ทวัรแ์นะน าการเดนิทาง 

ใหท้า่นชอ็ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่ว
อืน่ๆ เชน่ Warner Bros. Studio Tour London, 
Hyde Park,Notting Hill และอืน่ๆ ทอ่งเทีย่วดว้ย

ตวัทา่นเองการเดนิทางทอ่งเทีย่วสามารถเดนิทาง
ไดง้่ายและสะดวก มไีกดแ์นะนําการเดนิทาง ให ้



ทา่นสามารถเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้าสถานทีแ่นะนํามดีงันี้ 
- Warner Bros. Studio Tour Londonสาํหรับสาวก Harry potter หา้มพลาด!!วอรเ์นอร ์บราเธอรส์ สตดูโิอ ลฟีส์

เดนตัง้อยู่ในเมอืงลฟีสเ์ดน ไม่ไกลจากลอนดอน เป็นสตดูโิอขนาดใหญ่ทีใ่ชถ้า่ยทําภาพยนตรแ์ละละครหลายเรือ่ง
รวมทัง้แฮรร์ี ่พอตเตอร ์เมือ่การถา่ยทําภาพยนตรส์ ิน้สดุลงวอรเ์นอร ์บราเธอรส์ก็เปิดสตดูโิอสว่นทีใ่ชใ้นการถา่ยทําแฮร์
รีพ่อตเตอรท์างสตดูโิอยังมวีดิโีอบอกเลา่เรือ่งราวและเบือ้งหลงัการถา่ยทําฉากนัน้ๆ อย่างละเอยีด แถมยังมกีจิกรรม

พเิศษ เชน่ การขีไ่มก้วาดชมเมอืงลอนดอน ทดลองใสเ่ครือ่งแบบนักเรยีนฮอกวอตส ์และการน่ังรถไฟไปฮอกวอตสใ์ห ้
เหลา่แฟนคลบัไดร้่วมสนุกกนัอกีดว้ย  ทา่นสามารถจองตัว่ผ่าน https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets(ตอ้ง
ซือ้ตัว๋ลว่งหนา้เทา่นัน้) 

วธิเีดนิทางไป  Warner Bros. Studio Tour Londonเดนิทางโดยรถไฟฟ้า National trainไปยังสถาณี
Watford Junction ใชเ้วลา 1ชัว่โมง 30นาท ีเปลีย่น 2สถาณี คา่โดยสาร

ประมาณ 38 ปอนด ์
 

- Harrodsหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัของลอนดอน

สนิคา้ถกูจัดแบ่งเป็นหอ้งๆ เชน่ หอ้งน้ําหอม หอ้ง
กระเป๋าแบรนดเ์นม หอ้งนาฬกิา หรอืหอ้ง

เครือ่งประดบัหากทา่นเดนิชอ็ปป้ิงทีน่ี่เหมอืนเดนิชอ็ป
ป้ิงอยู่ในพระราชวัง เพราะการตกแตง่แตล่ะหอ้งชา่ง
หรูหราอลงัการ โดยเฉพา ะโถงบันไดเลือ่น ทีเ่ป็น

สถาปัตยกรรมโรมันผสมบันไดเลือ่นสไตลอ์ยีปิต ์
บางครัง้มนัีกรอ้งโอเปร่ามาเปลง่เสยีงขบักลอ่ม  ทา่น
สามารถมา อยู่บรเิวณนี้เพือ่เก็บรูปถา่ยไวเ้ป็นความ

ทรงจํา  โซนอืน่ๆของ Harrods ทา่นสามารถ เดนิได ้
สบายไม่แออัดมอีนุสรณ์สถานรําลกึถงึเจา้หญงิไดอา

น่าและโดดีไ้วเ้ป็นจุดถา่ยรูปหากเดนิอกีสกัพักก็จะถงึ HarveyNicholsบนถนน Knightsbridgeทา่นสามาถ เดนิชอ็ปป้ิง
ทีน่ี่ซ ึง่มบีรรยากาศราวกบัเดนิบนแคทวอลก์ 

 

- Notting Hillชือ่นี้สะกดหัวใจเราใหล้ะลายไดเ้พราะหนังรักขา้มทศวรรษ 
Notting Hill ทําใหห้ลายคนอยากแวะไปชมรา้น The Travel Book Shop ณ 

จุดทีพ่ระเอกพบกบันางเอกสาว แตปั่จจุบันรา้นไดปิ้ดตวัไปแลว้ เหลอืแตร่า้น 
Notting Hill Bookshop และเกา้อีน่ั้งหนา้รา้นทีผู่ค้นยังแวะเวยีนมาถา่ยรูปกนั
อยู่ตลอดเวลา นอกจากรา้นหนังสอืชือ่ดงัแลว้ Notting Hill ยังมรีา้นรวงน่ารัก 

และบา้นสสีวยตลอดสองขา้งทางใหไ้ดเ้ลอืกชมสนิคา้และแวะถา่ยรูป 

วธิเีดนิทางไป Notting Hillสามารถเดนิทางโดยไฟฟ้าใตด้นิลงที่

สถานี Notting Hill Gate ใชเ้วลาเดนิทาง 45 นาท ีคา่โดยสาร
ประมาณ 25 ปอนด(์อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Airport Bath Roadหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้ซติ ีท้วัรล์อนดอน - ทาวเวอรอ์อฟ ลอนดอน - หอนาฬกิาบิก๊เบน - เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์- 

 ถา่ยรปูพระราชวงับคัก ิง้แฮม - จตรุสัทราฟลัการ ์- ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กซฟ์อรด์ -สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์                         
อาหารเชา้ ,เทีย่ง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ 
หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที5่)
นําทา่นชมกรงุลอนดอนมหานคร

อันยิง่ใหญ่ทีเ่ต็มไปดว้ย
ประวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน เป็นเมอืง
หลวงแห่งเครอืจักรภพ และศนูย์

รวมอํานาจการปกครองของสหราช
อาณาจักรในปัจจุบันและเป็นศนูย์

รวมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแห่งหนึง่ของโลกนําทา่นเก็บภาพความประทบัใจ
สวยๆและเดนิชมววิโดยรอบของ  

ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน (Tower of London)(คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่เขา้ชมประมาณ

14.50ปอนด์ )สรา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลยีมที่ 1แห่งอังกฤษในปีค .ศ.1078 
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสกเ์พือ่ใชเ้ป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกนั

กรุงลอนดอน มกีารขดุคคูลองลอ้มรอบปราสาทเพือ่ป้องกนัระหว่างกําแพง
ชัน้ในและนอก ปัจจุบันใชเ้ก็บมหามงกฎุและเครือ่งเพชรของพระราชวงศ์

https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets


อังกฤษ เป็นสถานทีแ่ห่งประวติศิาสตรท์ีย่าวนานและมสีสีนัทัง้สยดสยองและน่ากลวั เนื่องจากครัง้หนึง่ทีน่ี่เคยเป็น
คกุและทีป่ระหารมากอ่น ใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้ของสะพาน Tower Bridge อกีสญัลกัษณ์หนึง่ของลอนดอนปัจจุบันเป็น

พพิธิภณัฑซ์ ึง่เป็นกลุม่อาคารและหอคอย นําทา่นชม หอนาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) ของกรุงลอนดอนประเทศ
อังกฤษ ตัง้อยู่บนหอสงู 180 ฟตุ หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟตุ ตวัเลขบอกเวลายาว 24 นิว้ ระฆงัตหีนักถงึ 14 ตนั สรา้งขึน้
โดย เอ็ดมันตเ์มคเกตต ์เดนสินั เป็นนาฬกิาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกเป็นศนูยค์วบคมุเวลามาตรฐานของโลกกรนี ิช ซึง่ใช ้

ในการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทางวทิยุ BBC ลอนดอน ในการถา่ยทอดเสยีงการตรีะฆงัไปทัว่โลกและยังเป็น
หอนาฬกิาประจําพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษ ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของ
พระราชวัง หอนาฬกิาถกูสรา้งหลงัจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วันที ่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 2377 โดย 

ชาลสแ์บรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตวันาฬกิาอยู่สงูจากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม 
ซึง่แขวนไวบ้รเิวณชอ่งลมเหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตวัอาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรยี 

(Victorian gothic) จากนัน้นําทา่นถา่ยรูป(ดา้นนอก)วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบี ย ์(Westminster Abbey) เดมิ
เป็นสาํนักสงฆ ์(แอบบ)ี แตปั่จจุบันเป็นวัดนกิายอังกลคินัทีต่ัง้อยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ในกรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่สถาปัตยกรรมสว่นใหญ่เป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟกูอธิ

คแอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการทําพระราชพธิบีรมราชาภเิษกและทีฝั่ง พระบรมศพของ
พระมหากษัตรยิอ์ังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบไีดร้ับเลือ่นฐานะขึน้

เป็นมหาวหิาร ตอ่มาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที ่1 แอบบกี็ไดร้ับแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพระอารามหลวง 
(Royal Peculiar) นําทา่นชม มหานครลอนดอน และใหท้า่นไดบ้ันทกึภาพกบั ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่
เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียุโรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับ

ความนยิมและเป็นจุดดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดอ้ย่างมาก มผีูม้าเยอืนมากกว่า 3 ลา้นคนตอ่ปี 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่6)อาหารจนี 

นําทา่น ชมและถา่ยรูปดา้นหนา้ พระราชวงับคัก ิง้แฮม 

(Buckingham Palace) ซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน์ ” กอ่นจะ
ไดร้ับการสถาปนาเป็นพระราชวังประจําราชวงศอ์ังกฤษนํา

ทา่นถา่ยรูปกบัจตัรุสัทราฟลัการ ์(Trafalgar Square) เป็น
จัตรุัสทีใ่หญ่ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน กลาง จัตรุัส นัน้มี
อนุสาวรยีล์อรด์เนลสนั วรีบุรุษคนสาํคญัของอังกฤษ ตัง้อยู่

บนเสาสงูใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้ของพระบรมรูปทรงมา้ของพระ
เจา้ชาลสท์ี ่1 และป้ายเริม่ตน้กโิลเมตรหรอืไมลท์ี ่0 ทราฟัล

การส์แควสย์ังเป็นจุดทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยภาพ ในวัน
ครสิตม์าสจะมกีารประดบัไฟ และตน้ครสิตม์าสอย่างสวยงาม 
และเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑแ์ห่งชาต ิ(National  Gallery) พพิธิภณัฑภ์าพวาดบุคคลแห่งชาต ิ( National Portrait 

Gallery) ซึง่มภีาพเขยีนจากทัว่ยุโรปแสดงอยู่กว่า 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศอ์ังกฤษและบุคล
สาํคญัในประวัตศิาสตรอ์ังกฤษ ตัง้แตยุ่คโบราณจนถงึยุคปัจจุบัน ผ่านชมมหาวหิารเซนตป์อลทีม่ยีอดโดมใหญ่เป็น

อันดบั 2 ของโลก สถานทีใ่ชจ้ัดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์และเลดีไ้ดอาน่าสเปนเซอร์ ผา่น
ชม ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศนูยก์ลางการปกครองสว่นทอ้งถิน่มากกวา่ 800 ปี แลว้เขา้สู ่ถนน
ไวทฮ์อลล ์อาคารทีท่ าการของรฐัในปจัจบุนั , บา้นเลขที ่10 ถนนดาวนน์ ิง่ บา้นพกัของนายกรฐัมนตรี

องักฤษ นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  ณ ถนนออ๊กซฟ์อรด์ (Oxford Street) เป็นย่านชือ่ดงัในกรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ มคีวามยาวถงึ 1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชัน้นําของอังกฤษ และชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์
มารวมกนัอยู่บนถนนเสน้เดยีวกนัมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที ,หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลยุส์ ,

หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟเฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แตล่ะหา้งก็ลว้นแลว้แตม่ชีือ่เสยีงดว้ยกนัทัง้ส ิน้  หลงัจากนัน้ นําทา่น
เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลบั 

21.25 น. เหนิฟ้าสูก่รุงกวัลาลมัเปอร ์โดยเทีย่วบนิที ่MH001 

 

18.25 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุกวัลาลมัเปอรร์อเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางสูป่ระเทศไทย 
 22.00 น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย เทีย่วบนิที ่MH796 
 23.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

*********************************** 

หมายเหต ุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สาย

การบนิ,การจราจรหรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน20ทา่นขึน้ไปกรณีไม่ถงึจํานวนดงักลา่ว 

วนัทีห่ก       ทา่อากาศยานกรงุกวัลาลมัเปอร ์- ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  

 



- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ2 0ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 

3.การช าระคา่บรกิาร 
- กรุณาชาํระมัดจําทา่นละ20,000 บาท 

(กรุณาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซีา่และสาํเนาหนา้พาสปอรต์พรอ้มกบัหลกัฐานโอนเงนิมัดจําคา่ทวัร)์ 
 - คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25วันกอ่นออกเดนิทาง 
**ส าคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั

และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทกุฉบับกอ่นสง่ให ้

บรษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบ** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัด
จําคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
(ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ 30 กโิลกรมั (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมัและคา่ประกนัวนิาศ
ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. การประกนัภยับรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภยั

แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคลซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การ

ทําประกนันี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะ
อบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้  แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์
Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหักณทีจ่่าย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7.คา่วซีา่ดว่น กรณีทา่นสง่เอกสารยืน่ไม่ทนัวซีา่ปกต ิประมาณ 6,900 บาท 

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBPตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ และน า้ใจจากทา่น  
9.ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  

 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหตุ  : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆท ัง้หมด 
1.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ25ทา่น 

2.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ ,การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 



5. บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิส ิง่ของสญูหายอันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม
และอุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆทัง้หมด 
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้
9.กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้10.มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด 
ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
11.ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12.การประกนัภยับรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภยั

แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคลซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การ

ทําประกนันี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุ

ในการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianzได ้กรณี

ทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
13.มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

14.ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 

** กรณุากรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆทีป่ระกอบการยืน่วซีา่ใหก้บับรษิทัหลงัจาก

จองทวัร ์ก าหนดไมเ่กนิ 10 วนั เนือ่งจากควิวซีา่จะไมส่ามารถล็อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น ** 

*อาจมบีางชว่งทีค่วิยืน่วซีา่มจี านวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นก าหนด  

 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาแสดงตนดว้ยตวัเอง ทีV่FS Global (เทรนดี ้ชัน้28)  เพราะตอ้งพมิพล์ายนิว้มอื และสแกนม่านตา

(เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และดําเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งดําเนนิการนัดควิยืน่วซีา่  ( ในการทําควิวซีา่ เอกสารทกุอย่าง ของผูเ้ดนิทาง ตอ้งพรอ้มหมดกอ่น และทางเราจะกรอก

ออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จ่ายคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ข ึน้อยู่กบัทางสถานฑตูและ ในระหว่างดําเนนิการ

ไม่สามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ืน่คําขอทกุคนตอ้งไปทีศ่นูยร์ับคําขอวซีา่ดว้ยตนเอง   เด็กเล็กทีม่อีายุตํา่กว่า  5 ปีตอ้งไปปรากฏตวัทีศ่นูยด์ว้ย 

แตไ่ม่ตอ้งใหข้อ้มูลชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)   เด็กทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่พาไปดว้ยและผูใ้หญ่นี้จะตอ้งไม่ใช่

เจา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport)เลม่ปัจจุบันทีม่อีายุมากกว่า 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลบั และหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่

ว่าจะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่ง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่ของทา่น 

2.เอกสารสว่นตวั  



   2.1 สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบัตรประชาชน 

   2.2 สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ -นามสกลุ, สาํเนาใบหย่า หรอื ทะเบยีนสมรส(ถา้ม)ี 

   2.3 สาํเนาสตูบิัตร(ในกรณีอายุตํา่กว่า 18 ปี) แปลภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

 

3.หลกัฐานการท างาน 

3.1หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท ทีท่า่นทํางานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้)ตอ้งระบุตําแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนปัจจุบัน , 

วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงั

ครบกําหนดลา(เอกสารมอีายุ 1 เดอืนกอ่นวันยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

    3.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการคา้ , ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอืหนังสอืรับรองบรษัิทฯ ทีค่ดัสาํเนาไว ้

ไม่เกนิ 3เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค(์พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

    3.3 กจิการไม่จดทะเบยีน อาท ิFreelance, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลนต์อ้งเขยีนหนังสอืแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการ

ทํางาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ (เป็นภาษาอังกฤษ) 

 

4. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบันการศกึษา (เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้)

พรอ้มถา่ยสาํเนาบัตรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย(เอกสารมอีายุ 1 เดอืนกอ่นวันยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

* ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ และใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่ * 

** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18ปีบรบิรูณ์**และไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา หรอืเดนิทางไปกบั

บดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่จะตอ้งทําจดหมายยนิยอมจากทางอําเภอ โดยทีบ่ดิา , และมารดาจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดง

ความจํานงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอหรอื

ผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และตราประทบัจากทางราชการอย่างถกูตอ้งพรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

บดิาและมารดาพรอ้มเซ็นรับรองสาํเนาถกูตอ้งถา้กรณีบดิาและหรอืมารดาเสยีชวีติตอ้งมสีาํเนาใบมรณะบัตรดว้ย 

(พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

 

5.หลกัฐานการเงนิ 

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง สาํเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์วัจรงิหรอื สาํเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจําสว่นตวั 

ยอ้นหลงั 6 เดอืน 1 ชดุ(โดยปรับสมุดบัญชขีองทา่นใหถ้งึปัจจุบันดว้ย)ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมี

จํานวนไม่ตํา่กว่า 6 หลกัเพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสู่

ภมูลิําเนา 

** กรณีไม่มกีารอัพเดตสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยภ์ายในระยะเวลา 6 เดอืน ตอ้งขอ Statement จากธนาคารเทา่นัน้ ** 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ตอ้งเขยีนหนังสอืรับชีแ้จงความสมัพันธ ์( Sponsot Letter) และขอหนังสอื รับรอง

คา่ใชจ้่าย โดยใหบุ้คคลทีอ่อกคา่ใชจ้่ายให ้ เป็นผูข้อหนังสอืรับรอง BANK SPONSOR หรอื BANK GUARANTEEทีอ่อก

จากทางธนาคารเทา่นัน้ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชือ่เจา้ของบัญช ีบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย สะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ และระบุชือ่ผูเ้ดนิทางสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์กรุณายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแห่งอาจใ ช ้

เวลาดําเนนิการประมาณ 3 วัน  วัน 

 

(เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวันยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 
 

**กรณุาปรบัอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์กอ่นแสดงตวัยืน่ขอวซีา่ 7 วนั ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชเีงนิฝากประจ า** 

 

 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศอังกฤษ 

ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาวซีา่ 15 วันทําการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วั สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซีา่ ตามวันเวลาทีนั่ดหมาย ** 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 



1. ชือ่ - นามสกลุ (MISTER , MRS , MISS , MASTER)   .............................................................................. 

2. ชือ่ - นามสกลุเดมิ (หากม ีโปรดระบ)ุ .................................................................................................... 

  เหตผุลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) ...............................  เปลีย่นเมือ่วันที ่(วัน/เดอืน/ปี) .......................  

3. วัน/เดอืน/ปีเกดิ ..........................................  อายุ ............... ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 

4. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  .................................................................................................................................... 

                     ตาํบล .................... อําเภอ .................... จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย ์

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

5.บา้นทีอ่ยู่ ปัจจุบัน ทา่นอาศยัมากีปี่....................................... 

6. สถานภาพ  โสด สมรส(จดทะเบยีน)  สมรส(ไม่จดทะเบยีน)  หย่ารา้ง  ม่าย 

7.ชือ่-สกลุ บดิา ................................................ และ วัน/เดอืน/ปีเกดิ..............สถานทีเ่กดิ................. 

8.ชือ่-สกลุ มารดา ............................................. และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ..............สถานทีเ่กดิ.................. 

9.ในกรณีสมรส โปรดระบุขอ้มูลของคูส่มรส และบุตรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่-สกลุ,วัน/เดอืน/ปีเกดิ เลขทีพ่าสปอรต์ 
สถานทีเ่กดิ 

    1.ชือ่-นามสกลุ.....................................วัน/เดอืน/ปีเกดิ .........................สถานทีเ่กดิ......................... 

เลขหนังสอืเดนิทาง...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

    2.ชือ่-นามสกลุ.....................................วัน/เดอืน/ปีเกดิ .........................สถานทีเ่กดิ......................... 

เลขหนังสอืเดนิทาง...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

    3.ชือ่-นามสกลุ.....................................วัน/เดอืน/ปีเกดิ .........................สถานทีเ่กดิ......................... 

เลขหนังสอืเดนิทาง...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

10.ทา่นม ีPassportหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่หรอืไม่ (ถา้มกีรุณาระบุรายละเอยีด) 

  - เลขพาสปอรต์ ..................วันออก...........วันหมดอายุ............สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม่........... 

11.ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่่านมา  

1.ประเทศ........................วัน/เดอืน/ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง.................. 

    2.ประเทศ........................วัน/เดอืน/ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง.................. 

    3.ประเทศ........................วัน/เดอืน/ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง.................. 

    4.ประเทศ........................วัน/เดอืน/ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง.................. 

    5.ประเทศ........................วัน/เดอืน/ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง.................. 

12. บุคคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบ ุ

 ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์..............................  

 ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์..............................  

 ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์..............................  



ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

13.ทา่นเคยทํางานเหลา่นี้หรอืไม่ (ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ) .................... 

14.อาชพีปัจจุบัน (กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นสมบูรณ์) ...........................................................  

ตําแหน่งงาน/คณะ สาขาวชิาทีเ่รยีน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองทีท่า่นใชย้ืน่สถานทตู) ....................................... 

 ลกัษณะ/รายละเอยีดของงานทีป่ฏบิัต ิ.................................................................................................... 

ชือ่บรษัิท/ทีทํ่างาน/ชือ่รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั ..........................................................................  

ทีอ่ยู่เลขที ่........................ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน ........................................... 

     ตําบล/แขวง ..................................อําเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................. 

รหัสไปรษณีย ์.................โทรศพัทท์ีทํ่างาน................................ อเีมล.์............................................... 

15.วันทีเ่ร ิม่ตน้ทํางาน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองการงาน โปรดระบุ วัน/เดอืน/ปี)  .................................................. 

16.รายไดต้อ่เดอืน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองการงาน) ............................................บาท  

17.อาชพี/รายไดเ้สรมิ นอกเหนือจากอาชพีหลกั ถา้ม ี(กรุณาระบุรายละเอยีด)  .................................................... 

18.คา่ใชข้องทา่นทัง้หมด ตอ่เดอืน  ....................................บาท 

19.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้่ายตา่งๆ ตอ่เดอืน..........................  บาท 

20.ทา่นมหีลกัทรัพยส์ว่นตวันอกเหนือจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบัตร, สลาก, หุน้, ใหเ้ชา่ ฯลฯ(ถา้มกีรุณาระบ)ุ 

     .................................................................   รวมเป็นจํานวนเงนิ  ............................................. บาท 

21.มเีงนิยอดคงเหลอืในบัญชเีงนิฝากออมทรัพย/์สะสมทรัพย ์เป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร่ ……………………………….. บาท 

    (กรุณาระบุใหส้อดคลอ้งกบัยอดทีท่า่นใชย้ืน่เอกสารใหก้บัทางสถานทตู) 

 

22.ภายใน 10 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยไดร้บัวซีา่องักฤษหรอืไม่ 

  ไม่เคย   เคย โปรดระบปุระเภทวซีา่ ...................  วัน/เดอืน/ปี ทีไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่ ........................ 

23.ภายใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ ........คร ัง้(โปรดระบุ) 

     ประเภทวซีา่ทีไ่ดร้ับ .................วัน/เดอืน/ปี ทีอ่นุมัตวิซีา่ .................วัน/เดอืน/ปี หมดอายุวซีา่ ...................... 

     ทา่นเดนิทางออกจากประเทศไทยในวันที ่....................... และเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษในวันที ่....................... 

 

24.ภายใน 10 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษหรอืไม่ 

  ไม่เคย   เคย โปรดระบเุหตผุล .......................................................................................... 

                                      พรอ้ม วนั/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ ..................................................................... 

25.ภายใน 10 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอืน่ๆ(นอกเหนือจากประเทศอังกฤษ) หรอืไม ่

  ไม่เคย   เคย โปรดระบเุหตผุล ........................................................................................... 

                                      วนั/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ .............................................................................. 

26. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพํานักอยู่ของผูร้อ้งขอ 



  ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให(้บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

   เชค็เดนิทาง    กรุณาระบุชือ่ .......................................................... 

 บัตรเครดติ    ความสมัพันธ ์.........................................................    

   เงนิสด 

เพือ่ความสะดวกและรวดเร็ว กรุณาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิส าหรบัยืน่วซีา่และ Passport 

ใหก้บัเจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของบรษิทัทวัร ์1-2 สปัดาห ์กอ่นถงึวนันดัหมายสแกนลายนิว้มอื 

 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เลา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 

- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการท างานของทา่นเป็น
ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 

 
หมายเหต ุการอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีงตวักลาง
และคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 

ศนูยย์ืน่วซีา่อังกฤษ 

 

 

 


