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MH77: LONDON Super Save ลอนดอน สโตนเฮน้จ ์บาธ วนิเซอร ์6วนั 3คนื 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LONDON Super Save ลอนดอน สโตนเฮน้จ ์บาธ วนิเซอร ์6วนั 3คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES (MH )  
เครือ่งล าใหญ ่A380 ใหม ่เสน้ทางระยะไกล  KUL-LHR  พเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋า 30 KG  

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-11 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

15-20 ม.ีค.  37,900  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(เด็กไมเ่กนิขวบ/Infant 7,000 

บาท)   

10,500 25  

5-10 เม.ย. * 37,900 10,500 25  

28 เม.ย. - 3 พ.ค. 38,900 10,500 26  

10-15 พ.ค. 38,900 10,500 25  

14-19 ม.ิย. 39,900  10,500 25  

9-14 ส.ค. 41,900  10,500 25  

16-21 ส.ค. 39,900  10,500 25  

20-25 ก.ย. 41,900   10,500 25  

18-23 ต.ค. 42,900  10,500 25  
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วนัทีห่นึง่       กรงุเทพ - สนามบนิสวุรรณภมู ิสนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ กรงุลอนดอน  

 
16.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิโซน M เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Malaysia Airlines (MH) 
  เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 
18.40 น. เดนิทางสู ่สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี เทีย่วบนิที ่MH775  
22.10 น. ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเครือ่งบนิเพือ่น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮทีโธรว ์กรงุ 
                      ลอนดอน ประเทศองักฤษ 
23.30 น. น าทา่นเดนิทางสูก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ เทีย่วบนิที ่MH 002   
*หมายเหต ุ: กรุป๊ทีเ่ดนิทางวนัที ่5-10 เม.ย. ไฟลท์ขาออกจากทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิจะเร็วขึน้เป็นไฟลท์ 
MH789 BKK-KUL  เวลา 14.15 – 17.25 จงึตอ้งนดัมาพรอ้มกนัที ่สวุรรณภมูเิวลา 11.30 น. และจะตอ่เครือ่งที่
สนามบนิ KLIA กวัลาลมัเปอร ์ไฟลท์ MH002   KUL-LHR เวลา 23.15 – 05.55+1 โดยใชเ้วลารอทีส่นามบนิที่
กวัลาลมัเปอร ์ประมาณ 5ช ัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่อง       กรงุลอนดอน – ซาลสบ์วัรี ่– เสาหนิสโตนเฮนจ ์– เมอืงบาธ – โรงอาบน า้โรมนั - ลอนดอน                                                                     
                   อาหารเทีย่ง,เย็น 

 
05.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิฮทีโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ (เวลาทอ้งถิน่ทีป่ระเทศองักฤษชา้

กว่าทีไ่ทย 7 ชัว่โมง) ผ่านพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทาง ตรวจคนเขา้
เมอืง และรับสัมภาระ  จากนัน้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสู่

เมอืง เมอืงซาลสบ์วัรี ่(Salisbury) เมอืงชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ อยู่
ทางตะวันตกเฉียงใตข้องกรุงลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชม  
ทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทัง้ทุ่งหญา้กวา้ง ล าธาร ที่สวยงามตาม
เสน้ทางผา่น น าทา่นชม กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 
1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลก  กองหนิหรอืแนวแท่งหนิทีเ่ป็นความลับด า
มดืในช่วงหนึ่งของประวัตศิาสตร ์แนวหนินี้มขีนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3
กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112กอ้น ตัง้
โดดเดีย่วอยูก่ลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซอ้นกันอยู3่วงมอีายุประมาณปลาย
ยุคหินถึงตน้ยุคบรอนซ์ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพเป็นที่ระลึกถ่ายรูปไดต้าม
อธัยาศัย จากน ัน้น าทา่นสูเ่มอืงบาธ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
บา่ย  เมืองบาธ เมืองเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี น าท่านชม โรง

อาบน า้โรมนั ทีส่รา้งขึน้มาตัง้แต่ยคุโรมันโบราณ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ี
คณุคา่ทางประวัตศิาสตรเ์ป็นอยา่งมาก ภายในมกีารตกแตง่อยา่งงดงามตาม
สถาปัตยกรรมแบบโรมัน ดว้ยหลักฐานการเป็นบ่อน ้าพุรอ้นและซากอาคาร

15-20 พ.ย. 41,900  10,500 25  
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เกา่แก่ทีห่ลงเหลอือยู่ท าใหเ้มอืงบาธไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปีค.ศ. 1987 
ตอ่มามกีารปรับปรงุซอ่มแซมตัวอาคารดว้ยเงนิลงทนุถงึ5.5ลา้นปอนดแ์ละเสร็จสิน้ในปี 2011 ชม พพิธิภณัฑ์
โรงอาบน า้โรมนั ซึง่ภายในมหีอ้งอาบน ้าขนาดใหญแ่ละสว่นส าคัญอืน่ๆ เพือ่เป็นสถานประกอบพธิทีางศาสนา 
รวมถงึสระน ้าศักดิส์ทิธิท์ีม่นี ้ารอ้นอณุหภมูสิงูถงึ 46 องศาเซลเซยีส และยงัมใีหท้า่นไดช้มิน ้าแร่ทีจั่ดไวบ้รกิาร
ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูล่อนดอน  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (2) หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  

ทีพ่กั: Ibis London Heathrow Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม       ซติ ีท้วัรล์อนดอน – ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน – หอนาฬกิาบิก๊เบน - เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์–
ถา่ยรปูพระราชวงับคักิง้แฮม - จตรุสัทราฟลัการ ์– จตัรุสัเลสเตอร ์– หา้งแฮรร์อดส ์- ชอ้ปป้ิง
ถนนออ๊กซฟ์อรด์                   อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 น าทา่นชม กรงุลอนดอน มหานครอนัยิง่ใหญท่ีเ่ต็ม

ไปดว้ยประวัตศิาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวง
แห่งเครอืจักรภพ และศูนยร์วมอ านาจการปกครอง
ของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนยร์วม
สถาปัตยกรรมทีส่วยงามแห่งหนึง่ของโลก  น าท่าน

เ ก็ บ ภ า พ ค ว า ม
ประทับใจสวยๆและ
เดนิชมววิโดยรอบของ ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน (Tower of London) 
(คา่ทัวรไ์มร่วมค่าเขา้ชมประมาณ14.50ปอนด)์ สรา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลยีมที่
1แห่งอังกฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เพื่อใชเ้ป็น
พระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน มกีารขุดคูคลองลอ้มรอบ
ปราสาทเพือ่ป้องกันระหว่างก าแพงชัน้ในและนอก ปัจจุบันใชเ้ก็บมหามงกุฎ
และเครื่องเพชรของพระราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่แห่งประวติศิาสตร์ที่
ยาวนานและมสีสีันทัง้สยดสยองและ
น่ากลัว เนื่องจากครัง้หนึง่ทีน่ี่เคยเป็น
คกุและทีป่ระหารมากอ่น ใกล ้ๆ กนัเป็น
ทีต่ัง้ของสะพาน Tower Bridge อกี
สัญลักษณ์หนึง่ของลอนดอน ปัจจุบัน

เป็นพพิธิภัณฑซ์ึง่เป็นกลุ่มอาคารและหอคอย น าท่านชม หอนาฬกิา
บิก๊เบน (BIG BEN) ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตัง้อยูบ่นหอ
สงู 180 ฟตุ หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟตุ ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิว้ ระฆังตี
หนักถงึ 14 ตัน สรา้งขึน้โดย เอ็ดมนัต ์เมคเกตต ์เดนสินั เป็นนาฬกิาที่
ใหญ่ทีส่ดุในโลกเป็นศูนยค์วบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรนีชิ ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทาง
วทิย ุBBC ลอนดอนในการถา่ยทอดเสยีงการตรีะฆงัไปทั่วโลกและยงัเป็นหอนาฬกิาประจ าพระราชวังเวสตม์นิส
เตอร ์ซึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษ ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬกิาถูกสรา้ง
หลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสต์มนิสเตอร์เดมิ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส์ แบร์รี เป็น
ผูอ้อกแบบ โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตัวนาฬกิาอยูส่งูจากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึง่แขวนไว ้
บรเิวณช่องลมเหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตัวอาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรีย 
(Victorian gothic) จากนัน้น าทา่นถา่ยรูป วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์(Westminster Abbey) เดมิ
เป็นส านักสงฆ ์(แอบบ)ี แต่ปัจจุบันเป็นวัดนกิายอังกลคิันทีต่ัง้อยูท่างตะวันตกของพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์
ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค นอกจากหอคอยที่เป็น
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สถาปัตยกรรมฟ้ืนฟกูอธคิ แอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการท าพระราชพธิบีรมราชาภเิษกและทีฝั่ง  
พระบรมศพของพระมหากษัตรยิอ์งักฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์ระหวา่งปี ค.ศ. 1546 ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบี
ไดรั้บเลื่อนฐานะขึน้เป็นมหาวหิาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที่ 1 แอบบกี็ไดรั้บ
แต่งตัง้ใหเ้ป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar) น าท่านชมมหานครลอนดอน และใหท้่านไดบ้ันทกึภาพกับ 
ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีสู่งทีส่ดุในทวปียุโรป มคีวามสูง 135 เมตร (443 ฟตุ) 
และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมและเป็นจุดดงึดูดนัก ท่องเทีย่วไดอ้ยา่งมาก มผีูม้าเยอืน
มากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
บา่ย น าทา่นชมและถา่ยรูปดา้นนอก พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) ซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน์” 

กอ่นจะไดรั้บการสถาปนาเป็นพระราชวัง ประจ าราชวงศอ์ังกฤษ 
น าท่านถ่ายรูปกับ จตัุรสัทราฟัลการ ์(Trafalgar Square) 
เป็นจตุรัสทีใ่หญ่ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน กลางจัตุรัสนัน้มี
อนุสาวรียล์อรด์เนลสัน วรีบุรุษคนส าคัญของอังกฤษ ตัง้อยู่บน
เสาสงูใกล ้ๆ กันเป็นทีต่ัง้ของพระบรมรปูทรงมา้ของพระเจา้ชาลส์

ที ่1 และป้ายเริม่ตน้กโิลเมตรหรอืไมลท์ี ่0 ทราฟัลการส์แควสย์งั
เป็นจุดทีนั่กท่องเทีย่วนยิมมาถ่ายภาพ ในวันครสิตม์าสจะมกีาร
ประดับไฟ และตน้ครสิต์มาสอย่างสวยงาม และเป็นที่ตัง้ของ
พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิ(National  Gallery) พพิธิภณัฑภ์าพวาดบคุคลแหง่ชาต ิ(National Portrait Gallery) ซึง่
มภีาพเขยีนจากทั่วยโุรปแสดงอยูก่วา่ 2,300 ภาพ และรวมภาพวาด
ของราชวงศอ์ังกฤษและบคุลส าคัญในประวัตศิาสตรอ์ังกฤษ ตัง้แต่
ยคุโบราณจนถงึยคุปัจจบุนั ผา่นชมมหาวหิารเซนตป์อล ทีม่ยีอด
โดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใชจั้ดพระราชพธิอีภเิษก
สมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า  สเปนเซอร ์ผ่าน
ชม ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนยก์ลางการปกครองสว่น
ทอ้งถิน่มากกวา่ 800 ปี แลว้เขา้สู ่ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารทีท่ าการ
ของรัฐในปัจจุบัน , บา้นเลขที ่10 ถนนดาวนน์ิง่ บา้นพักของ
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ และเดินทางต่อไปยัง จตัุรสัเลสเตอร ์
(Leicester Square) อยูท่างถนนตะวันออกของวงเวยีนพคิคาดิ
ล ี เลสเตอรส์แควรร์ายลอ้มไปดว้ยโรงภาพยนตร ์ ภายในจัตรัุสมรีปู
ปัน้ “ชารล์ ี แชปปลนิ” ดาราตลกในยคุภาพยนตรข์าวด า  กลางจัตุรัส
มีน ้าพุเช็คสเปียร์สรา้งเป็นอนุสรณ์ไวใ้นศูนย์กลางการละครแห่งนี้  
ทางเดนิรอบๆจัตรัุสมรีอยประทับฝ่ามอืของดาราฮอลลวีดูหลายคนรวมทัง้ป้ายของบรษัิทสรา้งภาพยนตรย์ักษ์
ใหญข่องโลก น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที ่หา้งแฮรร์อดส ์(harrods) เป็นหา้งสรรพสนิคา้หรหูรา 
บนถนนบรอมพต์ันในเขตไนทส์บรดิจ ์ก่อตัง้ขึน้โดย ชารล์ส ์เฮนร ีแฮรร์อด เมือ่ พ.ศ. 2377 โดยตัง้เป็นรา้น
ขาย  ส่งในเขตสเตปนีย ์ย่านอสีตเ์อนด์ ต่อมาไดข้ยายกจิการใหญ่โต จนเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฮรรอดส ์ที่
หรหูรา มรีา้นคา้ 330 รา้นในหา้งมผีลติภณัฑแ์ละบรกิารหลากหลายประเภท เชน่ เครือ่งแตง่กายส าหรับลกูคา้
ทกุประเภท(สตร ีบรุษุ เด็ก และทารก) อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์เครือ่งเพชรพลอย อปุกรณ์กฬีา เครือ่งแตง่กาย
ส าหรับแตง่งาน สตัวเ์ลีย้งและอปุกรณ์ส าหรับสตัวเ์ลีย้ง จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ถนนออ๊กซฟ์อรด์ (Oxford 
Street) เป็นยา่นชือ่ดังในกรงุลอนดอน ประเทศอังกฤษ มคีวามยาวถงึ 1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชัน้
น าของอังกฤษ และชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรม์ารวมกันอยู่บนถนนเสน้เดยีวกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซ
ฟอรด์สตรที,หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลยุส,์หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แตล่ะหา้งก็ลว้นแลว้แต่
มชี ือ่เสยีงดว้ยกันทัง้ส ิน้ เช่น รา้น Balenciaga , Dolco&Gabbana และยังมหีา้งเซลฟรดิเจด รา้น Mark & 
Spencer  ขนาดใหญ ่สามารถเดนิเชือ่มไปยงัถนนนวิบอนดส์ตรที New Bond Street เป็นถนนชอ้ปป้ิงระดับไฮ
เอนดข์องลอนดอน พบกับสนิคา้แบรนเนมสห์ลากหลายยีห่อ้ ทีร่วบรวมเอาแฟชัน่ชือ่ดัง เชน่ Louis Vuiton , 
Longchamp , Miu Miu , DKNY , Bally , Aramani , Cartier , Chanel , Bulgari , Hermes , Polo Ralph 
Lauren , Mulberry เป็นตน้ 
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                    (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัยเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) ถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Ibis London Heathrow Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่            อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                   อาหารเชา้ 
 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 อสิระใหท้่านท่องเทีย่วตามอธัยาศยัดว้ยตวัท่านเองเต็มวนั (ไม่มีรถบัส

บรกิารในวันนี้) ในกรุงลอนดอน หรอืรอบนอก ซึง่สามารถเดนิทางเทีย่วไดง้่าย 
โดยรถไฟใตด้นิ Tube , รถเมล ์โดยใชบ้สั Oyster ทีค่รอบคลมุการเดนิทางทั่ว
กรุงลอนดอนและรอบนอก หรอืท่านจะเลอืก
ไปเทีย่วชมบรเิวณรอบนอกกรงุลอนดอน เชน่ 
เมอืงออ๊กฟอรด์ เมอืงแคมบรดิจ ์ซึง่เป็นเมอืง
รวมหลายวิทยาลัยที่น่าเที่ยว ซึง่ใชเ้วลา
เดินทางจากลอนดอนไม่เกนิ1ชั่วโมงโดย
รถไฟ กรณีทีท่่านเลอืกเทีย่วในลอนดอน จะ
มมีวิเซีย่มส าคัญมากมาย ซึง่มทีัง้เสยีค่าเขา้
ชม และ ไมเ่สยีคา่เขา้ชมอาท ิเชน่ บรติชิมวิเซยีม National Museum หรอืขึน้ลอนดอน
อาย ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป หรอืน่ังเรอืลอ่งแมน่ ้าเทมส ์น่ังรถบสัเปิด
ประทุน hop on hop bus london ชมเมอืง เป็นตน้ (อาหารเทีย่งและเย็นอสิระตาม
อธัยาศยั)  

 ทีพ่กั: Ibis London Heathrow Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนั

เดนิทาง) 

วนัทีห่า้           วนิเซอร ์- พระราชวงัวนิเซอร ์- Bicester  Village Outlet – สนามบนิฮทีโธรว ์ 
                         อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
                   น าท่านเดินทางสู่เมืองวนิเซอร  ์ไปทางตอน

เหนือของลอนดอน น าท่านเขา้ชมพระราชวงั
ว ินเซอร์ Winsor Castle ตั ้งอยู่ที่ เมืองวิน
เซอร์ ในบาร์คเชอร์ สรา้งโดยสมเด็จพระเจา้วิ
ลเลี่ยมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี  1070 เป็น
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์เป็นพระราชฐานที่
ยังมีผูอ้ยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเก่าแก่
ทีส่ดุ มเีนือ้ทีใ่ชส้อยดว้ยกนัประมาณ 45,000 ตะรางเมตร โดยเป็นหนาใน
สามพระราชฐานแห่งราชวงศอ์ังกฤษ อกีสองแห่งไดแ้ก ่พระราชวังบกักิง้
แฮมและพระราชวังโอลีรู่ด้ทีเ่อดนิเอระ  โดยสมเด็จพระราชนิีนาถอลซิา
เบ็ธที ่2 ทรงใชเ้วลาวันสดุสปัดาหม์าทีพ่ระราชวังวนิเซอรแ์หง่นี ้ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ (Bicester village 

shopping Centre ) ก่อตั ้งในปี1992 มีรา้นคา้มากกว่า900รา้นของ
แฟชั่นชัน้น าของโลกและแบรนด์ไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นทันสมัย อาท ิ
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Bally , Burberry , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi ,  Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , 
Kipling , L’Occitane , Levi’s , Max Mara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite 
, Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ ไดเ้วลาอันควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาติ
ฮทีโธรว ์เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลับ 

 21.35 น. เหนิฟ้าสูก่รงุกวัลาลมัเปอร ์โดยเทีย่วบนิที ่MH001 
 

วนัทีห่ก         สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์- สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 18.25 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุกวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางสูป่ระเทศไทย 
 21.55 น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย เทีย่วบนิที ่MH796  
 23.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ25ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  
 - กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท พรอ้มช าระคา่วซีา่ทา่นละ6,000บาท 
 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบัและ

จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้ม

หลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ  30 กโิลกรมั (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืข ึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกัน
วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
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6. คา่ประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่ รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์  **ในกรณีลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางเพือ่ให ้
ครอบคลมุในเรือ่งสขุภาพ ทา่นสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษัิท**  
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBP ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ และน า้ใจจากทา่น 
8.ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
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14. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองทีV่FS Global (เทรนดี ้ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิว้มอื และสแกนม่านตา 

(เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และด าเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งด าเนนิการนัดควิยืน่วซีา่ ( ในการท าควิวซีา่ เอกสารทุกอย่างของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดก่อน และทางเราจะกรอก

ออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยูก่บัทางสถานฑตูและในระหว่างด าเนนิการ

ไมส่ามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ ืน่ค าขอทุกคนตอ้งไปทีศู่นยรั์บค าขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายตุ ่ากว่า 5 ปีตอ้งไปปรากฏตัวทีศู่นยด์ว้ย 

แต่ไม่ตอ้งใหข้อ้มูลชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่พาไปดว้ย และผูใ้หญ่นี้จะตอ้งไม่ใช่

เจา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส  

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจุบนัทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลับ และหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่

วา่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่งา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ของทา่น  

2.รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว พืน้หลงัสขีาวเท่าน ัน้ จ านวน 2 รูป  ซึง่ควรเป็นรูปที่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดือน และ

เหมอืนกนัทัง้ 2 รปู  

3.เอกสารสว่นตวั ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ -นามสกลุ, ส าเนา

ใบหยา่ หรอื ทะเบยีนสมรส / ส าเนาสตูบิตัร ( ในกรณีทีเ่ป็นเด็ก ) 

4.หลกัฐานการท างาน 

   - หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท ที่ท่านท างานอยู่ ( เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) ตอ้งระบุต าแหน่ง, อัตราเงนิเดือน

ปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกับบรษัิทนี้ และช่วงเวลาทีข่อลางานเพื่อเดนิทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาท างาน

ตามปกตหิลังครบก าหนดลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าว่า “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

    - กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอื หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ทีค่ัดส าเนาไว ้ไม่

เกนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์ 
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    - กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

5. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษา เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 

พรอ้มถา่ยส าเนาบตัรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

*** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา หรอืเดนิทางไปกบับดิา 

หรอื มารดา ทา่นใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยทีบ่ดิา, และมารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความ

จ านงในการอนุญาตใหบุ้ตร เดนิทางไปต่างประเทศกับอกีท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมนีายอ าเภอ  หรือ

ผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และตราประทับจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

บดิาและมารดาพรอ้มเซน็รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

6.หลกัฐานการเงนิ  

6.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิหรอืส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ าส่วนตัว 

ยอ้นหลัง  6 เดอืน 1 ชดุ  (โดยปรับสมดุบัญชขีองทา่นใหถ้งึปัจจุบนัดว้ย) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และ

มจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลักเพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการ เงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่

กลับสูภ่มูลิ าเนา (กรณีนี้สถานทูตอาจจะขอสมดุบัญชตีัวจรงิเก็บไวใ้นระหว่างการพจิารณา (น าไปเผือ่ในวันยืน่วซีา่ดว้ย) และ

คนืใหก้บัทา่นในวันทีรั่บวซีา่)  

6.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึ่งในการยืน่ขอวีซา่ ตอ้งออก

หนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย ใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ย 

    - ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชือ่เจา้ของบัญช ี(บุคคลที่

ออกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกค่าใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้ง

สะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจาก ธนาคารลว่งหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใช ้

ยืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วัน หลังจากธนาคารออกให ้

    - ตอ้งท าหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั **** 

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

ศนูยย์ืน่วซีา่องักฤษ 

The Trendy Office Building, 28th Floor, Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110 
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แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

1. ชือ่ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   

............................................................................................ 

2. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานทีเ่กดิ ............................... 

3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี ................................................................................... 

4. ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 

........................................................................................................................ 

............................. ...................... รหัสไปรษณีย ์ ....................อเีมลแ์อดเดรส............................................. 

โทรศัพทบ์า้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 

5. อาชพีปัจจบุนั .............................................. ต าแหน่ง ...................................................................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน หรอืรา้นคา้ โรงเรยีน มหาวทิยาลัย  

.............................................................................................  

ทีอ่ยู ่...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์...............โทรศัพทท์ีท่ างาน /โรงเรยีน /มหาวทิยาลัย...................... อเีมล.์................................. 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่

7. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรณุาระบ ุ

 ชือ่-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

 ชือ่-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

 ชือ่-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 
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9.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุนั ทา่นอาศัยมากีปี่....................................... 

10.ชือ่-นามสกลุของบดิา................................................ และ วัน เดอืน ปี เกดิ..............สถานทีเ่กดิ................. 

11.ชือ่-นามสกลุของมารดา............................................. และ วัน เดอืน ปี เกดิ.............สถานทีเ่กดิ.................. 

12.รายไดต้อ่เดอืน............................................บาท  

13.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก......................................................................... 

      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้............................................................................................................  

14.คา่ใชจ้า่ยของทา่นตอ่เดอืน.........................บาท  

15.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่งๆ ตอ่เดอืน...................บาท 

16.ทา่นมหีลกัทรัพยส์ว่นตวันอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบตัร หุน้ หรอือืน่ๆ กรณุาระบุ

............................................................................................................................................... 

17.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอืน่ๆนอกเหนอืจากประเทศองักฤษหรอืไม ่

ถา้เคย โปรดระบปุระเทศนัน้และเพราะเหตใุด....................................................................................... 

18.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษหรอืไม.่..................................... 

ถา้เคย เพราะเหตใุด

............................................................................................................................................. 

19.ภายใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ หรอืไม…่……………………………………….………………… 

ถา้เคย ไดว้ซีา่ประเภทไหน....................................... 

วันออกวซีา่...........................................................วันหมดอายขูองวซีา่

................................................................... 

เดนิทางเขา้องักฤษกีค่รัง้..................เมือ่วันที.่....................................................ถงึวันที ่

......................................... 

20.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส รวมถงึบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่ – นามสกลุ / วันเดอืนปีเกดิ รวมถงึ 

สถานทีเ่กดิดว้ย 

-ชือ่-นามสกลุ.......................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง

................ 

-ชือ่-นามสกลุ.......................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง

................ 
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-ชือ่-นามสกลุ.......................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง

................ 

-ชือ่-นามสกลุ.......................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง

................ 

21.ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้

เลขพาสปอรต์..........................วันออก..........................วันหมดอาย.ุ......................ออกให ้ณ ประเทศ

............................. 

สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่....................... 

เลขพาสปอรต์..........................วันออก..........................วันหมดอาย.ุ......................ออกให ้ณ ประเทศ

...................... 

สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่..................... 

เลขพาสปอรต์..........................วันออก..........................วันหมดอาย.ุ......................ออกให ้ณ ประเทศ

....................... 

สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่...................... 

เลขพาสปอรต์..........................วันออก..........................วันหมดอาย.ุ......................ออกให ้ณ ประเทศ

......................... 

 

22. ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา  

1.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

2.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

3.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

4.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

5.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

6.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

7.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

8.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 
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9.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง...........................

10.ประเทศ......................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

23.วันเดนิทางไปองักฤษ วนัที ่..........................................ถงึวันที.่............................................... 

24.ทีพ่ักในองักฤษ........................................................................... 

ทีอ่ยู.่................................................................................................................................................ 

.................................................................................................เบอรโ์ทร.......................................... 

25.บรษัิททีค่ณุท างาน บรษัิทท าเกีย่วกบัอะไร

.......................................................................................................... 

26.มเีงนิคงเหลอืในบญัชทีัง้หมดเทา่ไหร ่

................................................................................................................. 

 

*** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น *** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เลา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการท างานของทา่นเป็น

ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 
 
 
 
หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตัวกลาง
และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  


