
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  MH93 AMAZING LONGDON 6D3N DEC18-MH-W21 

MH93 Amazing London ทวัรอ์งักฤษ ลอนดอนสโตนเฮนจอ์อ๊กซฟอรด์ 6

วนั 3คนื  
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ทวัรอ์งักฤษ ลอนดอนสโตนเฮนจอ์อ๊กซฟอรด์
6วนั 3คนืเดนิทางโดยสายการบนิ 
MALAYSIA AIRLINES (MH) 

เครือ่งรุน่ใหมล่า่สดุ  A350  ใหมเ่สน้ทางระยะไกล  KUL-
LHRพเิศษ!!! นํา้หนกักระเป๋า 30 KG 

◊ลอนดอนซาลสบ์วัร ีช่ม1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลกเสาหนิสโตนเฮนจ ์◊ เมอืงอ๊
อกซฟอรด์ ◊ ซติีท้วัรล์อนดอนทาวเวอรอ์อฟ ลอนดอนหอนาฬกิาบิก๊เบนเวสต์
มนิสเตอรแ์อบบยี ์ถา่ยรปูพระราชวงับคัก ิง้แฮมจตรุสัทราฟลัการช์อ้ปป้ิงถนนอ๊
อกซฟ์อรด์ ◊ อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 2 วนั 

  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์

2  ทา่อากาศยานนานาชาตฮิทีโธรวก์รงุลอนดอน เอมสบ์วิร ีเสาหนิสโตนเฮนจ ์เมอืงอ๊
อกซฟอรด์ ลอนดอน 

3  อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

4  อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

5  
ซติีท้วัรล์อนดอน ทาวเวอรอ์อฟ ลอนดอน หอนาฬกิาบิก๊เบน เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์
ถา่ยรปูพระราชวงับคักิง้แฮม จตรุสัทราฟลัการ ์ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กซฟ์อรด์ สนามบนิ
นานาชาตฮิทีโธรว ์

6  ทา่อากาศยานกรงุกวัลาลมัเปอร ์ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 
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กาํหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

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 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์

14.00  พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 
4 โซน G เคานเ์ตอรส์าย การบนิ Malaysia Airlines (MH) เจา้หนา้ทีใ่หก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

17.05  เดนิทางสู ่สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี เทีย่วบนิที ่MH783 

20.20  ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ
ฮทีโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 

23.30  นําทา่นเดนิทางสูก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ เทีย่วบนิที ่MH002 เครือ่งใหม ่
A350  

วนัที ่2 ทา่อากาศยานนานาชาตฮิทีโธรวก์รงุลอนดอน เอมสบ์วิร ีเสาหนิสโตนเฮนจ ์
เมอืงออ๊กซฟอรด์ ลอนดอน 

05.35  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ (เวลา
ทอ้งถิน่จะชา้กวา่เวลาในประเทศไทย 6 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารประทบัตราหนังสอืเดนิทาง ตรวจคนเขา้เมอืง
และรบัสมัภาระ จากนัน้นําทา่นขึน้รถโคช้ปรบัอากาศ 

08.00  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอมสบ์วิร ี(Amesbury)เมอืงชนบทเล็กๆแบบองักฤษ อยูท่าง
ตะวนัตกเฉยีงใตข้องกรงุลอนดอนระหวา่งทางทา่นสามารถชมทศันยีภาพของชนบท
อังกฤษ ทัง้ทุง่หญา้อันกวา้งใหญท่ีส่วยงามตามเสน้ทางผา่น นําทา่นชม กองหนิ
ประหลาดสโตนเฮนจ ์(Stonehenge)1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลกกองหนิ หรอื
แนวแทง่หนิทีเ่ป็นความลบัดํามดืในชว่งหนึง่ของประวตัศิาสตร ์แนวหนินีม้ขีนาดมหมึา
เรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสงูขนาดใหญป่ระมาณ112กอ้น 
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ตัง้โดดเดีย่วอยูก่ลางทุง่นา เป็นรปูวงกลมซอ้นกันอยู3่วงมอีายปุระมาณปลายยคุหนิถงึ
ตน้ยคุบรอนซ ์ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทีร่ะลกึถา่ยรปูตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1)อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงออ๊กซฟอรด์ (Oxford) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการศกึษา 
ถา่ยรปูมหาวทิยาลัยไครชเ์ชริท์ ทีเ่กา่แกอ่ายกุวา่พันปีและไครช์เชริท์คอลเลจ ทีน่ีบ่าง
หอ้งเคยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรแ์ฮรร์ีพ่อตเตอร ์เป็นตน้ นําทา่นเดนิชมเมอืงที่
เกา่แกแ่ละสวยงาม แลว้ผา่นชมสถานทีสํ่าคญัตา่งๆ เชน่ โบสถป์ระจําเมอืง จัตรุัสกลาง
เมอืง ศาลาวา่การประจําเมอืง อาคารพพิธิภณัฑต์า่งๆ และยา่นการคา้จนสมควรแกเ่วลา
นําทา่นเดนิทางกลบัสูล่อนดอน 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)อาหารจนี  หลงัอาหารนาํทา่นเดนิ
ทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Airport Bath Road หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั ไมม่รีถบสั หวัหนา้ทวัรแ์นะนาํการ
เดนิทาง ในกรงุลอนดอน หรอืรอบนอก ซึง่สามารถเดนิทางไดง้า่ย โดยรถไฟใตด้นิ 
Tube รถเมล ์ทีค่รอบคลมุการเดนิทางทั่วกรงลอนดอนและรอบนอก หรอืทา่นจะเลอืก
ไปเทีย่วชมบรเิวณรอบนอกกรงุลอนดอน เชน่ เมอืงแคมบรดิจ ์ซึง่เป็นเมอืงมหาวทิยาลยั
น่าเทีย่ว ซึง่ใชเ้วลาเดนิทางจากลอนดอนไมเ่กนิ1ชัว่โมงโดยรถไฟ หรอืจะไปเมอืงวนิ
เซอรเ์ทีย่วชมพระราชวงั Windsor ซึง่อยูท่างทศิตะวนัตก โดยสามารถเดนิทางไปกลบั
จากลอนดอนไดง้า่ยๆ ดว้ยรถไฟ กรณีทีท่า่นเลอืกเทีย่วในลอนดอน จะมมีวิเซีย่มสําคญั
มากมาย ซึง่มทีัง้เสยีคา่ เขา้ชม และ ไมเ่สยีคา่เขา้ชมอาท ิเชน่ บรติชิมวิเซีย่ม 
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National Museum ขึน้ลอนดอนอายน่ังเรอืลอ่งแมน้ํ่าเทมส ์น่ังรถบัสเปิดประทนุ Big 
Bus เป็นตน้หรอืไปชอ้ปป้ิงหา้งดงั Harrodsไดต้ามอัธยาศยั หรอืทา่นจะไปถา่ยรปูหนา้
สนามบอล สแตมฟอรด์บรดิจ ์(Stamford Bridge) ซึง่เป็นสนามฟตุบอลของ
สโมสรฟตุบอลเชลซ ีทีต่ัง้อยูท่ี ่ฟลูมั ลอนดอนก็สามารถไปได ้มไีกดแ์นะนาํการ
เดนิทางใหท้า่น 

- เมอืงแคมบรดิจ ์เป็นเมอืงมหาวทิยาลยัทีเ่กา่แกใ่นองักฤษเคมบรดิจ ์นับวา่เป็นเมอืงที่
มชี ือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก ชือ่ของเคมบรดิจทํ์าใหห้ลายคนนกึถงึภาพทีส่วยงามตระการตา
มากมาย ทัง้เทอืกเขาแบ็กส ์ซึง่ปลูาดดว้ยผนืพรมดอกไมข้องฤดใูบไมผ้ล ิคงิส ์คอลเลจ 
แชฟเพลิการน่ังเรอืค้ําถอ่ในแมน้ํ่าแคมและทีข่าดเสยีมไิดค้อืความเงยีบสงบของอาคาร
เรยีนโบราณรวมถงึสถานทีท่อ่งเทีย่ว พพิธิภัณฑ ์โรงแรม รา้น อาหารและผับซึง่มอียูเ่ป็น
จํานวนมาก 

- King’s college Chapel เป็น 1 ใน 31 วทิยาลยัของมหาวทิยาลัยเคมบรดิจต์ัง้อยู่
ในเมอืงแคมบรดิจ ์มลีกัษณะโบสถเ์ล็กๆ วทิยาลัยแหง่นีถ้อืเป็นสดุยอดสิง่กอ่สรา้งของ
โลก โดยขา้งๆโบสถจ์ะมแีมน้ํ่าแคม (Cam river) ซึง่สามารถพายเรอืและถา่ยรปูกบั
บรรยากาศสวยงามได ้

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

  

- เมอืงวนิดเ์ซอร ์เมอืงสําหรบัการทอ่งเทีย่วในระยะเวลาสัน้ๆ แบบไปเชา้เย็นกลบั 
ผสมผสานกันระหวา่งประวตัศิาสตร ์แหลง่ชอ้ปป้ิงและรา้นอาหาร สถานทีอ่อกกําลงักาย 
กจิกรรมสนัท นาการ และกจิกรรมความบันเทงิตา่งๆ และยงัเป็นทีต่ัง้ของสถานที่
ทอ่งเทีย่ว13แหง่ เชน่ พระราชวงัวนิเซอร ์โรงเรยีนอตีันและลโีกแ้ลนด ์ทีน่ีม่ทีกุอยา่งที่
ตอ้งการ ไมว่า่จะเป็นการผสมผสานของประวตัศิาสตรอ์ันเกา่แกนั่บพันปี แหลง่ชอ็ปป้ิง
รว่มสมัยและรา้นอาหารรสอรอ่ย รวมไปถงึกจิกรรมกฬีา สนัทนาการและงานกจิกรรม
ตา่งๆ 

  

- พระราชวงั Winsor พระราชวงัทีพ่กัผอ่นของควนี ถา้เห็นธงองักฤษปักเหนอื
ปราสาท แปลวา่ควนีประทับอยูท่ีน่ี ่พระราชวงันีเ้ปิดใหเ้ขา้ชมบางสว่นรอบๆ มี
ศนูยก์ารคา้และเมอืงเล็กๆใหเ้ดนิชมและแวะถา่ยรปู สามารถเล่นตอ่ที ่Regent Street 
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ถนนสวยทีม่กัใชใ้นงานพระราชพธิตีา่งๆ สามารถเชา่จักยานป่ันเพือ่ชมววิได ้

วธิเีดนิทางไปเมอืงวนิดเ์ซอร ์สามารถเดนิทางโดยรถไฟฟ้า National Rail ไปลงที่
สถาน ีWindsor & Eton Riverside ใชเ้วลา 53 นาท ีคา่โดยสารประมาณ10.5ปอนด ์

(อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Airport Bath Roadหรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่4 อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่4) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั ไมม่รีถบสั หวัหนา้ทวัรแ์นะนาํการ
เดนิทาง 

ใหท้า่นชอ็ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ เชน่ Warner Bros. Studio Tour 
London, Hyde Park, Notting Hill และอืน่ๆ ทอ่งเทีย่วดว้ยตัวทา่นเอง การเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วสามารถเดนิทางไดง้า่ยและสะดวก มไีกดแ์นะนาํการเดนิทางใหท้า่น 
สามารถเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า สถานทีแ่นะนํามดีงันี ้

- Warner Bros. Studio Tour London สําหรบัสาวก Harry potter หา้มพลาด!! 
วอรเ์นอร ์บราเธอรส์ สตดูโิอ  ลฟีสเ์ดนตัง้อยูใ่นเมอืงลฟีสเ์ดน ไมไ่กลจากลอนดอน เป็น
สตดูโิอขนาดใหญท่ีใ่ชถ้า่ยทําภาพยนตรแ์ละละครหลายเรือ่งรวมทัง้แฮรร์ี ่พอตเตอร ์
เมือ่การถา่ยทําภาพยนตรส์ ิน้สดุลงวอรเ์นอร ์บราเธอรส์ก็เปิดสตดูโิอสว่นทีใ่ชใ้นการถา่ย
ทําแฮรร์ี ่พอตเตอร ์ทางสตดูโิอยงัมวีดิโีอบอกเลา่เรือ่งราวและเบือ้งหลังการถา่ยทําฉาก
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นัน้ๆ อยา่งละเอยีด แถมยังมกีจิ  กรรมพเิศษ เชน่ การขีไ่มก้วาดชมเมอืงลอนดอน 
ทดลองใสเ่ครือ่งแบบนักเรยีนฮอกวอตส ์และการน่ังรถไฟไปฮอกวอตสใ์หเ้หลา่แฟน
คลบัไดร้ว่มสนุกกันอกีดว้ย ทา่นสามารถจองตั่วผา่น 
https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets  (ตอ้งซือ้ตั๋วลว่งหนา้เทา่นัน้) 

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

- Harrods หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัของลอนดอน สนิคา้ถกูจัดแบง่เป็นหอ้งๆ เชน่ หอ้ง
น้ําหอม หอ้งกระเป๋าแบรนดเ์นม หอ้งนาฬกิา หรอืหอ้งเครือ่งประดบั หากทา่นเดนิชอ็ป
ป้ิงทีน่ีเ่หมอืนเดนิชอ็ปป้ิงอยูใ่นพระราชวงั เพราะการตกแตง่แตล่ะหอ้งชา่งหรหูรา
อลงัการ โดยเฉพาะโถงบันไดเลือ่น ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมโรมันผสมบันไดเลือ่นสไตล์
อยีปิต ์บางครัง้มนัีกรอ้งโอเปรา่มาเปลง่เสยีงขบักลอ่ม ทา่นสามารถมาอยูบ่รเิวณนีเ้พือ่
เก็บรปูถา่ยไวเ้ป็นความทรงจํา โซนอืน่ๆของ Harrods ทา่นสามารถเดนิไดส้บายไม่
แออัด มอีนุสรณ์สถานรําลกึถงึเจา้หญงิไดอาน่าและโดดีไ้วเ้ป็นจดุถา่ยรปู หากเดนิอกีสกั
พักก็จะถงึ Harvey Nichols บนถนน Knightsbridge ทา่นสามาถเดนิชอ็ปป้ิงทีน่ีซ่ ึง่มี
บรรยากาศราวกบัเดนิบนแคทวอลก์  

- Notting Hill ชือ่นีส้ะกดหัวใจเราใหล้ะลายได ้เพราะหนังรกัขา้มทศวรรษ Notting 
Hill ทําใหห้ลายคนอยากแวะไปชมรา้น The Travel Book Shop ณ จดุทีพ่ระเอกพบกบั
นางเอกสาว แตปั่จจบุันรา้นไดปิ้ดตัวไปแลว้ เหลอืแตร่า้น Notting Hill Bookshop และ
เกา้อีน่ั้งหนา้รา้นทีผู่ค้นยงัแวะเวยีนมาถา่ยรปูกันอยูต่ลอดเวลา นอกจากรา้นหนังสอืชือ่
ดังแลว้ Notting Hill ยังมรีา้นรวงน่ารกั และบา้นสสีวยตลอดสองขา้งทางใหไ้ดเ้ลอืกชม
สนิคา้และแวะถา่ยรปู 

วธิเีดนิทางไป Notting Hill สามารถเดนิทางโดยไฟฟ้าใตด้นิลงทีส่ถาน ีNotting Hill 
Gate ใชเ้วลาเดนิทาง 45 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 25 ปอนด ์(อาหารกลางวนัและ
เย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Airport Bath Roadหรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  MH93 AMAZING LONGDON 6D3N DEC18-MH-W21 

 

วนัที ่5 
ซติีท้วัรล์อนดอน ทาวเวอรอ์อฟ ลอนดอน หอนาฬกิาบิก๊เบน เวสตม์นิสเตอรแ์อบ
บยี ์ถา่ยรปูพระราชวงับคักิง้แฮม จตุรสัทราฟลัการ ์ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กซฟ์อรด์ 
สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 

นําทา่นชมกรงุลอนดอนมหานครอันยิง่ใหญท่ีเ่ต็มไปดว้ยประวตัศิาสตรอ์ันยาวนาน เป็น
เมอืงหลวงแหง่เครอืจักรภพ และศนูยร์วมอํานาจการปกครองของสหราชอาณาจักรใน
ปัจจบุันและเป็นศนูยร์วมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแหง่หนึง่ของโลกนําทา่นเก็บภาพความ
ประทบัใจสวยๆและเดนิชมววิโดยรอบของ ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน (Tower of 
London)(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ชมประมาณ14.50ปอนด)์สรา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลยีมที่
1แหง่อังกฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสกเ์พือ่ใชเ้ป็นพระราชวงัและ
ป้อมปราการป้องกันกรงุลอนดอน มกีารขดุคคูลองลอ้มรอบปราสาทเพือ่ป้องกันระหวา่ง
กําแพงชัน้ในและนอก ปัจจบุันใชเ้ก็บมหามงกฎุและเครือ่งเพชรของพระราชวงศอ์งักฤษ 
เป็นสถานทีแ่หง่ประวติศิาสตรท์ีย่าวนานและมสีสีนัทัง้สยดสยองและน่ากลัว เนือ่งจาก
ครัง้หนึง่ทีน่ีเ่คยเป็นคกุและทีป่ระหารมากอ่น ใกล ้ๆ กันเป็นทีต่ัง้ของสะพาน Tower 
Bridge อกีสญัลกัษณ์หนึง่ของลอนดอนปัจจบุันเป็นพพิธิภัณฑซ์ึง่เป็นกลุม่อาคารและ
หอคอยนําทา่นชม หอนาฬกิาบิก๊เบน(BIG BEN) ของกรงุลอนดอนประเทศองักฤษ 
ตัง้อยูบ่นหอสงู 180 ฟตุ หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟตุ ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิว้ ระฆงัตหีนัก
ถงึ 14 ตัน สรา้งขึน้โดย เอ็ดมันตเ์มคเกตต ์เดนสินั เป็นนาฬกิาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกเป็น
ศนูยค์วบคมุเวลามาตรฐานของโลกกรนี ิช ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโลก โดยผา่นทาง
วทิย ุBBC ลอนดอน ในการถา่ยทอดเสยีงการตรีะฆงัไปทั่วโลกและยงัเป็นหอนาฬกิา
ประจําพระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ในปัจจบุนัใชเ้ป็นรัฐสภาองักฤษ ตัง้อยูท่ศิ
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของพระราชวงั หอนาฬกิาถกูสรา้งหลงัจากไฟไหมพ้ระราชวงัเวสต์
มนิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วนัที ่16 ตลุาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลสแ์บรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ โดยมี
ความสงู 96.3 เมตร ตัวนาฬกิาอยูส่งูจากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึง่
แขวนไวบ้รเิวณชอ่งลมเหนอืหนา้ปัดนาฬกิา ตัวอาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัย
สมเด็จพระราชนินีาถวกิตอเรยี (Victorian gothic) จากนัน้นําทา่นถา่ยรปู(ดา้นนอก)
วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์(Westminster Abbey) เดมิเป็นสํานักสงฆ ์(แอบบ)ี 
แตปั่จจบุันเป็นวดันกิายองักลคิันทีต่ัง้อยูท่างตะวนัตกของพระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ใน
กรงุลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่สถาปัตยกรรมสว่นใหญเ่ป็นแบบกอธคิ นอกจาก
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หอคอยทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟกูอธคิแอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการทํา
พระราชพธิบีรมราชาภเิษกและทีฝั่ง พระบรมศพของพระมหากษัตรยิอ์ังกฤษและพระ
บรมวงศานุวงศ ์ระหวา่งปี ค.ศ.1546 ถงึปี ค.ศ.1556 แอบบไีดร้ับเลือ่นฐานะขึน้เป็นมหา
วหิาร ตอ่มาในรัชสมยัของสมเด็จพระราชนินีาถเอลซิาเบธที ่1 แอบบก็ีไดร้บัแตง่ตัง้ให ้
เป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar) นําทา่นชม มหานครลอนดอน และใหท้า่นได ้
บันทกึภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปี
ยโุรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความ
นยิมและเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่6)อาหารจนี 

นําทา่นชมและถา่ยรปูดา้นหนา้พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) ซึง่
เดมิเป็น “คฤหาสน”์ กอ่นจะไดร้บัการสถาปนาเป็นพระราชวงัประจําราชวงศอ์ังกฤษนํา
ทา่นถา่ยรปูกบัจตัรุสัทราฟลัการ(์Trafalgar Square) เป็นจัตรุัสทีใ่หญ ่ตัง้อยูใ่จ
กลางกรงุลอนดอน กลางจัตรุัสนัน้มอีนุสาวรยีล์อรด์เนลสนั วรีบรุษุคนสําคญัของอังกฤษ 
ตัง้อยูบ่นเสาสงูใกล ้ๆ กันเป็นทีต่ัง้ของพระบรมรปูทรงมา้ของพระเจา้ชาลสท์ี ่1 และป้าย
เริม่ตน้กโิลเมตรหรอืไมลท์ี ่0 ทราฟัลการส์แควสย์งัเป็นจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมา
ถา่ยภาพ ในวนัครสิตม์าสจะมกีารประดับไฟ และตน้ครสิตม์าสอยา่งสวยงาม และเป็น
ทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑแ์หง่ชาต ิ(National  Gallery) พพิธิภัณฑภ์าพวาดบคุคลแหง่ชาต ิ
(National Portrait Gallery) ซึง่มภีาพเขยีนจากทั่วยโุรปแสดงอยูก่วา่ 2,300 ภาพ และ
รวมภาพวาดของราชวงศอ์งักฤษและบคุลสําคัญในประวตัศิาสตรอ์ังกฤษ ตัง้แตย่คุ
โบราณจนถงึยคุปัจจบุัน ผา่นชมมหาวหิารเซนตป์อลทีม่ยีอดโดมใหญ่เป็นอันดบั 2 ของ
โลก สถานทีใ่ชจั้ดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์และเลดีไ้ดอาน่า
สเปนเซอรผ์า่นชม ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศนูยก์ลางการปกครองสว่น
ทอ้งถิน่มากกวา่ 800 ปี แลว้เขา้สู ่ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารทีท่าํการของรฐัใน
ปัจจบุนั, บา้นเลขที ่10 ถนนดาวนน์ ิง่ บา้นพกัของนายกรฐัมนตรอีงักฤษ นาํทา่น
อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนออ๊กซฟ์อรด์(Oxford Street) เป็นยา่นชือ่
ดังในกรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ มคีวามยาวถงึ 1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชัน้
นําขององักฤษ และชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรม์ารวมกนัอยูบ่นถนนเสน้เดยีวกันมากมาย ไมว่า่จะ
เป็นพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที,หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลยุส,์หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ
เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แตล่ะหา้งก็ลว้นแลว้แตม่ชี ือ่เสยีงดว้ยกันทัง้สิน้ หลังจากนัน้นําทา่น
เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลบั 

21.25  ออกเดนิทางสูก่รงุกวัลาลมัเปอร ์โดยเทีย่วบนิที ่MH001 
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วนัที ่6 ทา่อากาศยานกรงุกวัลาลมัเปอร ์ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

18.25  ถงึทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุกวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางสูป่ระเทศ
ไทย 

22.00  เดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย เทีย่วบนิที ่MH796 

23.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจาํนวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
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 2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรณุาชาํระมดัจําทา่นละ 20,000 บาท 

(กรณุาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่และสาํเนาหนา้พาสปอรต์พรอ้มกบัหลกัฐานโอนเงนิมดัจําคา่ทัวร)์ 

 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25วนักอ่นออกเดนิทาง 

**สําคัญ**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจาก
วนัเดนิทางไป-กลบัและจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3หนา้)**

กรณุาตรวจสอบเอกสารทกุฉบับกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบ** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

(ตั๋วกรุป๊ไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุป๊เทา่นัน้
ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกัน   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
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5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ 30 กโิลกรมั (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้7
กโิลกรมัและคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 
Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 
เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย โดยทัง้นีก้ารทําประกันนีจ้ากบรษัิท มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม 
พ.ร.บ. ธุรกจินาํเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันาํเทีย่ว ทาํประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ 
แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณี
ทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

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

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7.คา่วซีา่ดว่น กรณีทา่นสง่เอกสารยืน่ไมท่ันวซีา่ปกต ิประมาณ 6,900 บาท 

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBP ตอ่ทรปิ สาํหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและ
นํา้ใจจากทา่น 

9.ไมร่วมคา่วซี่าประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  

กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซี่า/คา่มดัจําต ัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้) 
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 7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 
20วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 
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11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ  

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 
Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 
เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย โดยทัง้นีก้ารทําประกันนีจ้ากบรษัิท มากกวา่ขอ้บงัคบัตาม 
พ.ร.บ. ธุรกจินาํเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันาํเทีย่ว ทาํประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง
เทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็ไซด ์Allianz 
ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 

  

** กรณุากรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆที่
ประกอบการยืน่วซีา่ใหก้บับรษิทั หลงัจากจองทวัร ์กําหนดไมเ่กนิ 10 วนั 
เนือ่งจากควิวซีา่จะไมส่ามารถล็อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น ** 

*อาจมบีางช่วงทีค่วิยืน่วซีา่มจีาํนวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่น
กําหนด 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ  

1.ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองทีV่FS Global (เทรนดี ้ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิว้มอื 
และสแกนมา่นตา (เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวนักบัทา่น และดําเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 
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2.ตอ้งดําเนนิการนัดควิยืน่วซีา่ ( ในการทําควิวซีา่ เอกสารทกุอยา่งของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดกอ่น 
และทางเราจะกรอกออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วนั ขึน้อยูก่บัทางสถานฑตูและ
ในระหวา่งดําเนนิการไมส่ามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ืน่คําขอทกุคนตอ้งไปทีศ่นูยร์บัคําขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายตํุ่ากวา่ 5 ปีตอ้งไป
ปรากฏตัวทีศ่นูยด์ว้ย แตไ่มต่อ้งใหข้อ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ) เด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่
พาไปดว้ย และผูใ้หญน่ีจ้ะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

1.  หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุันทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวนัเดนิทางกลบั และ
หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก็่ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่
งา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ของทา่น 

2.  เอกสารสว่นตวั สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขา้ราชการ / สําเนาใบ
เปลีย่นชือ่ -นามสกลุ, สําเนาใบหยา่ หรอื ทะเบยีนสมรส / สําเนาสตูบิัตร (ในกรณีทีเ่ป็นเด็ก) 

3. หลกัฐานการทาํงาน  

- หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท ทีท่า่นทํางานอยู ่(เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) ตอ้งระบตํุาแหน่ง, 
อัตราเงนิเดอืนปัจจบุัน, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกับบรษัิทนี ้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป 
หลงัจากนัน้ จะกลบัมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดลา (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-
สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอสําเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอื หนังสอืรบัรองบรษัิท
ฯ ทีค่ดัสําเนาไว ้ไมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวตัถปุระสงค ์

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่
โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

4. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบันการศกึษา เป็น
ภาษาอังกฤษเทา่นัน้ พรอ้มถา่ยสําเนาบตัรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ
1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถานทตูทีย่ืน่) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  MH93 AMAZING LONGDON 6D3N DEC18-MH-W21 

*** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปีบรบิูรณ ์และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา 
หรอืเดนิทางไปกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอมจากทางอําเภอ โดยที่
บดิา, และมารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบ้ตุร เดนิทางไปตา่งประเทศกบั
อกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และตรา
ประทบัจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา
พรอ้มเซ็นรบัรองสําเนาถกูตอ้ง ถา้กรณีบดิาและหรอืมารดาเสยีชวีติตอ้งมสํีาเนาใบมรณะบตัรดว้ย 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรพัยต์ัวจรงิหรอืสําเนาสมดุบัญชเีงนิ
ฝากประจําสว่นตัว ยอ้นหลงั 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรบัสมดุบัญชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุันดว้ย) ควรเลอืก
เลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมจํีานวนไมตํ่่ากวา่ 6 หลักเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการ เงนิ
เพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลํิาเนา (กรณีนีส้ถานทตูอาจจะ
ขอสมดุบัญชตีัวจรงิเก็บไวใ้นระหวา่งการพจิารณา (นําไปเผือ่ในวนัยืน่วซีา่ดว้ย) และคนืใหก้บัทา่นใน
วนัทีร่บัวซีา่) 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการ
ยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ย ใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ย 

    - ตอ้งทาํ BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุือ่
เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที่
เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่
ขอจาก ธนาคารลว่งหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วนั หลงัจาก
ธนาคารออกให ้

    - ตอ้งทาํหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั 
**** 

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

 ระหวา่งเลม่ดําเนนิการยืน่วซีา่จะไมส่ามารถทําการดงึเลม่
ออกได ้
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