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MH88: Wonderful Grand UK องักฤษ สก๊อตแลนด ์เวลส ์8วนั 5คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wonderful Grand UK องักฤษ สก๊อตแลนด ์เวลส ์8วนั 5คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES (MH ) 

เครือ่งล าใหญ ่A380 ใหม ่เสน้ทางระยะไกล  KUL-LHR   พเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋า 30 KG 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-11ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

22 - 29 ม.ีค.  49,900 ไม่มรีาคาเด็ก 
(เด็กไม่เกนิขวบ/Infant 7,000 บาท)   

13,500 30  
27 เม.ย. - 4 พ.ค.  49,900 13,500 30  

>> ราคานีย้งัไมร่วมคา่วซี่าและคา่บรกิาร 6,000 บาท << 

*โปรโมช ัน่สุดพเิศษ เทีย่วสุดคุ้ม ในราคาพเิศษ โปรแกรม* Grand UK องักฤษ สกอ๊ตแลนด ์เวลส ์

สโตนเฮ้นจ ์บาธ เมอืงคารด์ฟิฟ์ ปราสาทคารด์ฟิฟ์ ล่องทะเลสาบวินเดอรเ์มยีร ์ เมอืงหลวงเอดินบะระ เมอืงสวยงาม 

เยอืนเมอืงยอรค์เมอืงเกา่ แมนเชสเตอรเ์ยอืนสนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์  สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน  บซิส์เตอร ์เอ้าท์

เลท วลิเลจ  ซิตีท้วัรล์อนดอน หอนาฬกิาบิก๊เบน ถา่ยรูปลานหน้าพระราชวงับคักิง้แฮม จตุัรสัทราฟัลการ ์ ช้อปป้ิง

ถนนอ๊อกฟอรด์ 
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วนัทีห่นึง่       สนามบนิสุวรรณภูม ิสนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ กรุงลอนดอน  
 
16.00 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิโซน M เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Malaysia Airlines (MH) 
  เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึน้เครือ่ง 
18.40 น. เดนิทางสู่ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซีย เทีย่วบนิที ่MH775 
22.10 น. ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเครือ่งบนิเพื่อน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิฮีทโธรว ์กรุง 
                      ลอนดอน ประเทศองักฤษ 
23.30 น. น าท่านเดนิทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เทีย่วบนิที ่MH 002   
 
 
 
 
 
วนัทีส่อง       กรุงลอนดอน – แอมส์เบอรี ่– เสาหนิสโตนเฮนจ ์– เมอืงบาธ – โรงอาบน า้โรมนั – เมอืงคารด์ฟิฟ์ -  
                    ปราสาทคารด์ฟิฟ์        อาหารเทีย่ง,เยน็ 

 
05.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิีทโธรว ์กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

(เวลาทอ้งถ ิ่นท ี่ประเทศอังกฤษชา้กว่าที่ไทย 7ช่ัวโมง) ผ่านพิธีการ
ประทับตราหนังสอืเดนิทาง ตรวจคนเขา้เมอืงและรับสัมภาระ  น าท่านขึน้รถ
โคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสู่ เมอืงซาลส์บวัร ี ่(salisbury city) เมอืง
ชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ อยู่ทางตะวันตกเฉยีงใตข้องกรุงลอนดอน ระหว่าง
ทางชม  ทัศนยีภาพของชนบทอังกฤษ ทัง้ทุ่งหญา้กวา้ง ป่าละเมาะ ล าธาร
ทีส่วยงามตามเสน้ทางทีผ่่าน น าท่านชม กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ์ 
(Stonehenge) 1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลก กองหนิหรอืแนวแทง่หนิ ท ี่
เป็นความลับด ามดืในช่วงหนึง่ของประวัตศิาสตร ์แนวหนินี้มขีนาดมหมึาหิน
เรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ
112กอ้น ตั้งโดดเดีย่วอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซอ้นกันอยู่3วง มอีายุ
ประมาณปลายยุคหนิถงึตน้ยุคบรอนซ ์ใหท้่านไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ จากน ัน้
น าทา่นเดนิทางสู่เมอืงบาธ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   

บา่ย  เมืองบาธ เมืองเก่าแก่ท ีม่ ีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปีเพื่อชม โรงอาบน ้า
โรมนั ทีส่รา้งขึน้มาตัง้แต่ยุคโรมันโบราณ เป็นสถานทีท่่องเท ีย่วท ีม่คุีณค่าทาง
ประวัติศาสตร์เป็นอย่ างมาก  ภาย ในมีการตกแต่งอย่ างงดงามตาม   
สถาปัตยกรรมแบบโรมัน ดว้ยหลักฐานการเป็นบ่อน ้าพุรอ้นและซากอาคาร
เก่าแก่ท ีห่ลงเหลอือยู่ท าใหเ้มอืง  บาธไดข้ึน้ทะเบยีนเป็น
เมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 
ต่อมามกีารปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารดว้ยเงนิลงทุนถ ึง 
5.5 ลา้ นปอ นด์และ เส ร็จสิ้ นใ น ปี 2011 น า ท่ า น
ชม พพิธิภณัฑโ์รงอาบน า้โรมนั ซึง่ภายในมหีอ้งอาบน า้
ขนาดใหญ่และส่วนส าคัญอืน่ๆ เพื่อเป็นสถานประกอบพิธี
ทางศาสนา รวมถงึสระน ้าศักดิส์ทิธิท์ ีม่นี ้ารอ้นอุณหภูมสูิง
ถงึ 46 องศาเซลเซยีส สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู่

เมอืงคารด์ฟิฟ์  Cardiff เมอืงหลวงของประเทศเวลส์ 
แวะใหท้่านถ่าย รูปบริเ วณดา้นนอกของปราสาท
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คารด์ฟิฟ์ อยู่ภายในของก าแพงโบราณ และเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของ ประเทศเวลส์ เพราะเดมิเป็นที่พักของ
บรรดาขุนนาง ผูป้กครองเมอืง  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (2) หลังอาหารน าท่านเดนิทางสู่ท ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Holiday Inn Express Cardiff Airport Hotel หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั  

(ช ือ่โรงแรมท ีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พร ้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม       คารด์ฟิฟ์ – แมนเชสเตอร ์– สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ – เขตเลคดสิทรคิ - ทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์
                     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (3) 
 หลังอาหารน าท่านเดนิทางสู่เมอืงแมนเชสเตอรเ์พื่อเขา้ชมสนามกฬีา

โอลด์แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD) สนามเหยา้ของสโมสร
ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทีเ่ริม่ก่อสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1909  พื้น
สนามมรีะบบระบายน ้า และระบบท าความรอ้น มีจ านวนที่น่ังทั ้งสิ้น 
67,000 ทีน่ั่ง ใชเ้ป็นสนามท าการแข่งขันในแมทซส์ าคัญๆ มาแลว้ อสิระ
ใหท้่านชมและชอ้ปป้ิงสนิคา้ท ีร่ะลึกของทมีตามอัธยาศัย (หมายเหตุ : 
ในช่วงก่อนทีจ่ะมกีารแข่งขัน 1 วัน และวันแข่งขันจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้
ชม โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม) 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(WINDERMERE) (ระยะทาง 
270 กิโลเมตร)เป็นเมืองธรรมชาติแสนสวย ริมทะเลสาบ ในเขต
เลคดสิทรคิ (LAKE DISTRICT) ทางฝ่ังตะวันตกของเกาะอังกฤษ 
ดนิแดนที่เชือ่มต่อกันดว้ยทะเลสาบและแม่น ้า อกีทัง้ยังมทีะเลสาบติด
ชายฝ่ังทะเลทีม่ ีทัศนยีภาพ และธรรมชาตอิันงดงาม เดินทางถึง เมอืง
วนิเดอรเ์มยีร ์น าท่านล่องเรอืชมความงดงามของหมู่บา้นรมิทะเลสาบ
วนิเดอร์เมยีร ์พรอ้มชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ยังคง
สภาพที่เป็นธรรมชาติไวอ้ย่างสมบรูณ์ ทะเลสาบวินเดอรเ์มียร์เป็น
ทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญ่พอสมควร  มคีวามยาวประมาณ 18 กโิลเมตร และส่วนกวา้งทีสุ่ดราวๆ 1 กโิลเมตรครึง่
คนอังกฤษเรยีกกันว่า “ทะเลสาบรบิบิน้” ซึง่เป็นทะเลสาบในลักษณะไม่กวา้งนักแต่ยาวเหยียดคลา้ยๆผา้รบิบิน้ท ี่
ใชผู้กของขวัญ และยังเป็น 1 ใน 16 ทะเลสาบในบรเิวณวนอุทยานแห่งชาตเิลคดสิ-ทรคิต ์(Lake District) ซึง่อยู่
ทางตะวันตกเฉยีงเหนอืของอังกฤษและเป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในละแวกนี ้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (5) หลังอาหารน าท่านเดนิทางสู่ท ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Windermere Manor Hotel หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั  

(ช ือ่โรงแรมท ีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พร ้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ี่       วนิเดอรเ์มยีร ์– เมอืงเอดนิบะระ - สก็อตแลนด ์– ปราสาทเอดนิบะระ - ชอ้ปป้ิงสตรที       
                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (6)  

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงเอดนิบะระ เมอืงหลวงของสก็อต
แลนด์ เมอืงท่าทางภาคตะวันออกของประเทศสก็อตแลนด์ 
หรอือกีนามหนึง่ว่า“กรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนอื”เป็นเมืองหลวง
แห่งแรกที่กษัตรยิ์ชาวสก็อตสรา้งขึ้น จนครัง้หนึ่งเคยมีอทิธพิล
ครอบคลุมไปทั่วเกาะอังกฤษ และไดเ้คยเป็นนครหลวงของ
ประเทศอังกฤษในอดตี 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทเอดนิบะระ โดยใชเ้สน้ทางรอยัลไมล ์
ซึง่เป็นถนนเก่าแก่ ชมอาคารบา้นเรือน และรา้นคา้แบบโบราณ 
และเดนิตามรอยเทา้ของบุคคลทีม่ ีชือ่เสียงในประวัตศิาสตรข์อง
สกอตแลนด์ อาทิเช่น พระราชินแีมรี่ แห่งสก๊อตแลนด์ และโร
เบริต์ หลุยส ์สตีเวนสัน ผา่นชมพระราชวงัโฮลี่รูด้ พระราชวัง
เก่าแก่ท ีม่คีวามงดงาม จากนัน้น าท่านเขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ 
(EDINBURGH CASTLE) ตัง้อยู่บนเนนิเขาอันสง่างาม ซึง่เริ่ม
สรา้งขึ้นในราวช่วงศตวรรษที1่1-16 พรอ้มชมนทิรรศการเกีย่วกับ
ประวัตศิาสตร์ ความเป็นมาของเมอืงเอดนิบะระ เป็นโบราณสถาน
อันล ้าค่าและหวงแหนของชาวสก็อตทุกคน ปัจจุบันภายใน
ปราสาทเป็นพิพิธภัณฑ ์และเป็นสถานทีเ่ก็บสมบัตลิ ้าค่ามากมาย 
ไดเ้วลาอันสมควร อสิระใหท้่านเดนิเล่น หรอืเลอืกซื้อสนิคา้ย่านชอ้ปป้ิง อาท ิปริน๊ซ์สตรที (Prince Street) 
ซึง่เป็นเสน้แบ่งเขตเมอืงเก่าและเมืองใหม่ แวดลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า  ท ีม่ ีสนิคา้แบรนด์เนมมากมาย 
และจอรจ์สตรที (George Street) ทีม่รีา้นบูตกิและบารม์ากมาย  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  (8) หลังอาหารน าท่านเดนิทางสู่ท ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Holiday Inn Express Edinburgh Water front   หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั  

(ช ือ่โรงแรมท ีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พร ้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัทีห่า้       เมอืงเอดนิบะระ – เมอืงยอรค์ - มหาวหิารยอรค์        อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (9) 

 จาก นั้นน าท่ านเดินทาง สู่ เมือ งยอร์ค  เมือ งมรดกดา้น
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษ มอีายุเก่าแก่กว่า
2,000ปี และเคยไดรั้บรางวัลเมอืงท่องเท ีย่วแห่งยุโรปเมือ่ปี2007 
มทีัง้ก าแพงเมอืงเก่าแก่และมหาวหิารศลิปะแบบกอธคิ  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

บา่ย  จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเท ีย่วชมเมอืงยอรค์ซึง่เป็น 
  ศูนย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักรมาตัง้แต่ ค.ศ. 

  19 และถ่ายรูปกับมหาวิหาร York Minsterที่ยิ่งใหญ่และ
สวยงาม นอกจากนียั้งมสีถาปัตยกรรมเก่าแก่ไดรั้บ อทิธมิาจากพวกโรมันไวกิง้ และยุโรปชาตอิ ืน่ๆท ีเ่คยเขา้มาตัง้รกรากทีน่ ี่
ดว้ย ท ีน่ ีม่บีรกิารรถมา้น่ังชมเมอืงสวยงาม  สัมผัสบรรยากาศดแีละเดนิเล่นในเขตเมอืงเก่าตามอัธยาศัย 
ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  (11) หลังอาหารน าท่านเดนิทางสู่ท ีพั่ก   

  ทีพ่กั: Holiday Inn Express York หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั  

  (ช ือ่โรงแรมท ีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พร ้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
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วนัทีห่ก       สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - บซิส์เตอร ์เอ้าทเ์ลท วลิเลจ - ลอนดอน   
                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

น าท่ านเดินทาง สู่ เมือ งสแตรทฟอร์ด-อ ัพพอน-เอ วอน 
(Stratford-upon-Avon) เมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมส ์เช็คสเปียร ์
นักเขยีนบทละครชาวอังกฤษและกวเีอกผูย้ิ่งใหญ่ของโลก เชญิสัมผัส
ชวีติความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดตี และเยี่ยมชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy 
Trinity สถานทีใ่นประวัติศาสตรท์ ี่เก ี่ยวขอ้งกับกวีเอกผูน้ี ้อสิระให ้
ท่านเดนิเล่นและถ่ายรูปย่านใจกลางเมอืง 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13) 

บา่ย   น าท่านเดนิทางสู่ บซิส์เตอร ์เอ้าทเ์ลท วลิเลจ (Bicester village 
shopping centre ) ก่อตั้งในปี1992 มรีา้นคา้มากกว่า900รา้นของ
แฟช่ันชัน้น าของโลกและแบรนดไ์ลฟ์สไตล์คอลเล็คชันทันสมัย อาทิ 
Bally , Burberrly , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi ,  
Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s 
, MaxMara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , 
Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ ได ้
เวลาอันควร จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ กรุงลอนดอน (London) 
เมอืงส าคัญของโลกและเป็นเมอืงหลวงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของยุโรป   

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  (14) อาหารน าท่าน

เดนิทางสู่ท ีพั่ก   

  ทีพ่กั: Quality Hotel Wembley หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 

  (ช ือ่โรงแรมท ีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พร ้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัทีเ่จ็ด       ซิตีท้วัรล์อนดอน – ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน – หอนาฬกิาบิก๊เบน – ถา่ยรูปลานหนา้พระราชวงับคักิง้
แฮม – จตุัรสัทราฟัลการ ์- ชอ้ปป้ิงถนนอ๊อกฟอรด์ – สนามบนิฮีทโธรว ์      อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (15)    

 จากนัน้น าท่านชมกรุงลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญ่ทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตร์
อันยาวนาน เป็นเมอืงหลวงแห่งเครอืจักรภพ และศูนย์รวมอ านาจการปกครอง
ของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแห่ง
หนึง่ของโลก  น าท่านเก็บภาพสวยๆและเดนิชมวิวโดยรอบของ ทาวเวอรอ์อ
ฟลอนดอน (Tower of London)(ค่าไม่รวมค่าเขา้ชมประมาณ14.50 ปอนด)์
ทีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลยีมที1่แห่งอังกฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบ
โรมาเนสก ์เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน มกีารขุด
คูคลองลอ้มรอบปราสาทเพื่อป้องกันระหว่างก าแพงชัน้ในและนอก ปัจจุบันใช ้

เก็บมหามงกุฎและเครือ่งเพชรของพระราชวงศอ์ังกฤษ เป็นสถานทีแ่ห่งประวิติ
ศาสตร์ท ี่ ย าวนา นและมี สีสัน  ทั ้ ง
สยดสยองและน่ากลัว เนื่องจากครั้ง
หนึ่งท ี่นี่เคยเป็นคุกและที่ประหารมา
ก่อน ใกล ้ๆ กันเป็นที่ตั ้งของสะพาน 
Tower Bridge อกีสัญลักษณ์หนึง่ของ
ลอนดอน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่ง
เป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลัง น า
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ท่านชม หอนาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตัง้อยู่บนหอสูง 180 ฟุต หนา้ปัด
กวา้ง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิ้ว ระฆังตหีนักถงึ 14 ตัน สรา้งขึน้โดย เอ็ดมันต ์เมคเกตต์ เดนสัิน เป็น
นาฬิกาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เป็นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรนีชิ ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโลกโดยผ่าน
ทางวทิยุ BBC ลอนดอนในการถ่ายทอดเสยีงการตรีะฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬิกาประจ าพระราชวังเวสต์
มนิสเตอร์ ซึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษ ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉยีงเหนอืของพระราชวัง หอนาฬิกาถูกสรา้ง
หลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วันที ่16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส ์แบรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ 
โดยมคีวามสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึง่แขวนไวบ้รเิวณช่องลม
เหนือหนา้ปัดนาฬิกา ตัวอาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรีย (Victorian gothic) 
และใหท้่านไดบั้นทกึภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ ีสู่งท ีสุ่ดในทวปียุโรป มคีวาม
สูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเท ีย่วท ีไ่ดรั้บความนยิมและเป็นจุดดงึดูดนักท่องเท ีย่วได ้
อย่างมาก มผูีม้าเยือนมากกว่า 3 ลา้นคนต่อปี 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (16) 

บา่ย น าท่ านผ่านชมและถ่ายรูปหน้าพระราชว ังบ ัคกิ้งแฮม 
(Buckingham Palace) ซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน”์ ก่อนจะไดรั้บ
การสถาปนาเป็น “พระราชวัง” ประจ าราชวงศ์อังกฤษ จากนัน้น า
ท่านถ่ายรูปกับ จตุรสัทราฟัลการ ์(Tragalgar Square) เป็น
จัตุรัสทีใ่หญ่ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน กลางจัตุรัสนัน้มอีนุสาวรีย์
ลอรด์เนลสัน วรีบุรุษคนส าคัญของอังกฤษ ตัง้อยู่บนเสาสูงใกล ้ๆ กัน
เป็นทีตั่ ้งของพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้ชาลสท์ ี่ 1 และป้าย
เริ่มตน้กิโลเมตรหรือไมล์ท ี่0 ทราฟัลการ์สแควส์ยังเป็นจุดที่
นักท่องเท ีย่วนยิมมาถ่ายภาพ และเป็นทีตั่ง้ของพิพิธภัณฑแ์ห่งชาต ิ
(National  Gallery) พิพิธภัณฑภ์าพวาดบุคคลแห่งชาต ิ(National 
Portrait Gallery) ซึง่มภีาพเขยีนจากทั่วยุโรปแสดงอยู่กว่า 2,300 
ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศ์อังกฤษและบุคลส าคัญใน
ประวัติศาสตร์อังกฤษ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ผ่านชม 
มหาวิหารเซนต์ปอล ท ี่ม ียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก 
สถานที่ใชจั้ดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชาร์ล 
และเลดี้ไดอาน่า  สเปนเซอร์ ผ่านชมศาลากลางเทศบาลนคร
ลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนทอ้งถ ิน่มากกว่า 800 ปี แลว้เขา้
สู่ ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารทีท่ าการของรัฐในปัจจุบัน , บา้นเลขที ่10 
ถนนดาวนน์ิง่ บา้นพักของนายกรัฐมนตรอีังกฤษ และน าท่านอิสระช้

อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford Street) เป็นย่านชือ่ดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
มคีวามยาวถงึ 1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าของอังกฤษ 
และชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรม์ารวมกันอยู่บนถนนเสน้เดียวกันมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที ,หา้งสรรพสินคา้จอห์น
หลุยส,์ หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แต่ละหา้งก็
ลว้นแลว้แต่มชีือ่เสยีงดว้ยกันทัง้สิน้ และท่านไดช้อ้ปป้ิง หา้งแฮร์
รอดส์ (harrods) เป็นหา้งสรรพสินคา้หรูหรา บนถนนบรอมพ์
ตันในเขตไนทส์บรดิจ ์ก่อตัง้ขึน้โดย ชารล์ส ์เฮนร ีแฮร์รอด เมื่อ 
พ.ศ. 2377 โดยตั้งเป็นรา้นขาย  ส่งในเขตสเตปนีย์ ย่านอีสต์
เอนด์ ต่อมาไดข้ยายกิจการใหญ่โต จนเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฮรรอดส ์ท ีห่รูหรา มรีา้นคา้ 330 รา้นในหา้งมี
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารหลากหลายประเภท เช่น เครือ่งแต่งกายส าหรับลูกคา้ทุกประเภท(สตร ีบุรุษ เด็ก และทารก) 
อุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์เครือ่งเพชรพลอย อุปกรณ์กฬีา เครื่องแต่งกายส าหรับแต่งงาน สัตวเ์ลีย้งและอุปกรณ์
ส าหรับสัตวเ์ลีย้ง (อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 
จนถงึเวลานัดหมาย น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตฮิีทโธรว ์เพื่อเช็คอนิเดนิทางกลับ 
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 21.35 น. เหนิฟ้าสู่สนามบนิกรุงกวัลาลมัเปอร ์โดยเทีย่วบนิที ่MH001 

วนัทีแ่ปด       สนามบนิกรุงกวัลาลมัเปอร ์- สนามบนิสุวรรณภูม ิ 
 17.50น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตกิรุงกวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพื่อเดนิทางสู่ประเทศไทย 
 22.15น. เดนิทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิประเทศไทย เทีย่วบนิที ่MH796  
 23.20น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

หมายเหตุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี่ยนโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วนั  

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่ม (ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ25ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มิฉะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น  
3.การช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาชาระมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท 
 - ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืช าระ 20 วันก่อนออกเดนิทาง  
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอน

เงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลิกและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี   
และ กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวันได)้  

2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน   
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ  30 กโิลกรมั (ไม่เกนิ2ชิน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศ
ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
6. คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ  1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเก ิด
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ  500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์  **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางเพื่อให ้
ครอบคลุมในเรือ่งสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ ีเ่จา้หนา้ของบรษัิท**  
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6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ  
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 GBP ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตค่วามประทบัใจ และน า้ใจจากทา่น 
8.ไมร่วมคา่วซี่าและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  
 
กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซี่าและคา่บรกิารยืน่วซี่า/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ จะถอืว่า
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีท ีม่ผูีร่้วมคณะไม่ถงึ 25ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั ้งสิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ  แลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอกีครั้งหนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ ีพั่ก ทัง้นีข้ ึ้นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อ านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การ
ถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ   
12. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 
13. การประกนัภยั ท ีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดนิทางท่องเท ีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเท ีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกันสุขภาพ 
ในระ ห ว่า งกา รเดิ นทา งได ้ จา กบริษั ท  ป ระกั นทั่ ว ไป และ ควร ศึกษ าเงื่อ นไข ควา ม คุ ม้ ครอ งให ้ละ เ อีย ด ) 
14. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  
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15. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การ
ถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  
 

 

กฎในการยืน่วซี่าองักฤษ 

1.ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองทีV่FS Global (เทรนดี ้ ชัน้28) เพราะตอ้งพิมพ์ลายนิว้มอื และสแกนม่านตา 

(เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกับท่าน และด าเนนิการแจง้ท่านอกีครัง้) 

2.ตอ้งด าเนินการนัดควิยื่นวีซ่า ( ในการท าคิววีซ่า เอกสารทุกอย่างของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดก่อน และทางเราจะกรอก

ออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จ่ายค่าวซ่ีาถงึจะสามารถทราบควิทีย่ื่นได ้

3.ระยะเวลาด าเนนิการพิจารณาของทางสถานฑูต ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยู่กับทางสถานฑูตและในระหว่างด าเนนิการไม่

สามารถขอดงึเล่มหนังสอืเดนิทางเพื่อใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหตุ: ผูย้ื่นค าขอทุกคนตอ้งไปทีศู่นย์รับค าขอวซ่ีาดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายุต ่ากว่า 5 ปีตอ้งไปปรากฏตัวทีศู่นย์ดว้ย แต่

ไม่ตอ้งใหข้อ้มูลชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 ปีตอ้งมผูีใ้หญ่พาไปดว้ย และผูใ้หญ่นีจ้ะตอ้งไม่ใช่เจา้หนา้ท ีข่อง

วเีอฟเอส  

เอกสารประกอบการยืน่วซี่าประเทศองักฤษ 

1.หนงัสือเดนิทาง (Passport) เล่มปัจจุบันทีม่อีายุมากกว่า 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลับ และหากมพีาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่า

จะเคยมวีซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อง่ายต่อการอนุมัตวิซ่ีาของท่าน  

2.รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเทา่น ัน้ จ านวน 2 รูป  ซึง่ควรเป็นรูปทีถ่่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน และเหมอืนกัน

ทัง้ 2 รูป  

3.เอกสารส่วนตวั ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาบัตรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ -นามสกุล, ส าเนาใบ

หย่า หรอื ทะเบยีนสมรส / ส าเนาสูตบัิตร ( ในกรณีท ีเ่ป็นเด็ก ) 

4.หลกัฐานการท างาน 

   - หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท ทีท่่านท างานอยู่ ( เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) ตอ้งระบุต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนปัจจุบัน, 

วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกับบรษัิทนี ้และช่วงเวลาทีข่อลางานเพื่อเดนิทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบ

ก าหนดลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” 

แทนชือ่สถานทูตทีย่ื่น) 

    - กรณีท ีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย์ หรอื หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ทีคั่ดส าเนาไว ้ไม่เกนิ 

6 เดอืน พรอ้มวัตถุประสงค ์ 

    - กจิการไม่จดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สัญญาเช่าที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 
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5. กรณีที่เป็นนกัเรยีน หรือ นกัศกึษา จะตอ้งมีหนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรือสถาบันการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั ้น 

พรอ้มถ่ายส าเนาบัตรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใช ้

ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ื่น)  

*** ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางเป็นเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปีบรบูิรณ์ และไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา หรอืเดนิทางไปกับบดิา 

หรอื มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมจากทางอ าเภอ โดยทีบ่ดิา , และมารดา จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความ

จ านงในการอนุญาตใหบุ้ตร เดนิทางไปต่างประเทศกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ

ผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอร์ต

บดิาและมารดาพรอ้มเซน็รับรองส าเนาถูกตอ้ง  

6.หลกัฐานการเงนิ  

6.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ตัวจรงิหรอืส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ าส่วนตัว ยอ้นหลัง  

6 เดอืน 1 ชุด  (โดยปรับสมุดบัญชขีองท่านใหถ้งึปัจจุบันดว้ย) ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่า

กว่า 6 หลักเพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการ เงนิเพียงพอ  ทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้น เมือ่กลับสู่ภูมิล าเนา 

(กรณีนีส้ถานทูตอาจจะขอสมุดบัญชตัีวจรงิเก็บไวใ้นระหว่างการพิจารณา (น าไปเผือ่ในวันยื่นวซ่ีาดว้ย) และคนืใหก้ับท่านในวันที่

รับวซ่ีา)  

6.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบั้ญชใีดบัญชหีนึง่ในการยื่นขอวซ่ีา ตอ้งออกหนังสือ

รับรองค่าใชจ่้าย ใหบุ้คคลในครอบครัวดว้ย 

    - ตอ้งท า BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชือ่เจา้ของบัญช ี(บุคคลทีอ่อก

ค่าใชจ่้าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกค่าใชจ่้ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ 

– สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายื่นขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ื่นไดไ้ม่เก ิน 

30 วัน หลังจากธนาคารออกให ้

    - ตอ้งท าหนงัสือรบัรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสัมพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั **** 

**** เอกสารทางการเงนิ สามารถใชบ้ญัชเีงนิฝากประเภท กองทุน พนัธบตัรรฐับาล และสลากออมสินได ้**** 
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ศูนย์ย่ืนวซีา่องักฤษ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกขอ้มลูย่ืนวซีา่ประเทศองักฤษ 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชนใ์นการยื่นวซ่ีาของท่าน (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

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

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

3. ชือ่ / นามสกุลเดมิ (หากม)ี ................................................................................... 

4. ท ีอ่ยู่ปัจจุบัน (ท ีต่ดิต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................ 

............................. ...................... รหัสไปรษณีย์  ....................อเีมลแ์อดเดรส............................................. 
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โทรศัพทบ์า้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 

5. อาชพีปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ...................................................................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน หรอืรา้นคา้ โรงเรยีน มหาวทิยาลัย  .............................................................................................  

ทีอ่ยู่ ...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............โทรศัพทท์ ีท่ างาน /โรงเรยีน /มหาวทิยาลัย...................... อเีมล.์................................. 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา   (.....) แยกกันอยู่ 

7. บุคคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกัน   กรุณาระบุ 

 ชือ่-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ์...................................... 

 ชือ่-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ์..................................... 

 ชือ่-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ์..................................... 

9.บา้นทีอ่ยู่ ปัจจุบัน ท่านอาศัยมากีปี่....................................... 

10.วัน เดอืน ปี เกดิของบดิา.......................................................................สถานทีเ่กดิ................................. 

11.วัน เดอืน ปี เกดิของมารดา...................................................................สถานทีเ่กดิ..... ............................. 

12.รายไดต่้อเดอืน............................................บาท  

13.รายไดอ้ ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก.........................................................................  

      แหล่งทีม่าของรายไดนั้น้............................................................................................................  

14.ค่าใชจ่้ายของท่านต่อเดอืน.........................บาท  

15.รายไดท้ ีท่่านใหแ้ก่ครอบครัวในการใชจ่้ายต่างๆ ต่อเดอืน...................บาท 

16.ท่านมหีลักทรัพย์ส่วนตัวนอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เช่น พันธบัตร หุน้ หรอือืน่ๆ กรุณาระบุ

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

 

17.ภายใน 10 ปีท ีผ่่านมา ท่านเคยโดนปฏเิสธวซ่ีาเขา้ประเทศอืน่ๆนอกเหนอืจากประเทศอังกฤษหรอืไม่ 

ถา้เคย โปรดระบุประเทศนัน้และเพราะเหตุใด....................................................................................... 

18.ภายใน 10 ปีท ีผ่่านมา ท่านเคยโดนปฏเิสธวซ่ีาอังกฤษหรอืไม่...................................... 
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ถา้เคย เพราะเหตุใด............................................................................................................................................. 

19.ภายใน 10 ปี ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษ หรอืไม่………………………………………….………………… 

ถา้เคย ไดว้ซ่ีาประเภทไหน....................................... 

วันออกวซ่ีา...........................................................วันหมดอายูของวซ่ีา................................................................... 

เดนิทางเขา้อังกฤษกีค่รัง้..................เมือ่วันที.่....................................................ถงึวันที ่. ........................................ 

20.ในกรณีสมรส โปรดระบุขอ้มูลของคู่สมรส รวมถงึบุตรของท่าน ไดแ้ก่ ชือ่ – นามสกุล / วันเดอืนปีเกดิ รวมถงึ 

สถานทีเ่กดิดว้ย 

-ชือ่-นามสกุล.......................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกุล.......................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกุล.......................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกุล.......................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ................ ..เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

21.ท่านม ีPassport เล่มเก่าหรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้

เลขพาสปอรต์..........................วันออก..........................วันหมดอายุ.......................ออกให ้ณ ประเทศ

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

สามารถถอืมาวันยื่นวซ่ีาไดห้รอืไม่........................ 

เลขพาสปอรต์..........................วันออก..........................วันหมดอายุ.......................ออกให ้ณ ประเทศ...................... 

สามารถถอืมาวันยื่นวซ่ีาไดห้รอืไม่...................... 

เลขพาสปอรต์..........................วันออก..........................วันหมดอายุ.......................ออกให ้ณ ประเทศ....................... 

สามารถถอืมาวันยื่นวซ่ีาไดห้รอืไม่....................... 

เลขพาสปอรต์..........................วันออก..........................วันหมดอายุ.......................ออกให ้ณ ประเทศ

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

 

22. ประวัตกิารเดนิทางไปต่างประเทศภายใน 10 ปีท ีผ่่านมา  

1.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีท ีเ่ดนิทางไป.................................. จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

2.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีท ีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 
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3.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีท ีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

4.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีท ีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

5.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีท ีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

6.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีท ีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

7.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีท ีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

8.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีท ีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

9.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีท ีเ่ดนิทางไป................ ..................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง...........................

10.ประเทศ......................วัน เดอืน ปีท ีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

23.วันเดนิทางไปอังกฤษ วันที ่..........................................ถงึวันที.่............................................... 

24.ทีพั่กในอังกฤษ...........................................................................  

ทีอ่ยู่............................................................................. .................................................................... 

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

25.บรษัิททีคุ่ณท างาน บรษัิทท าเกีย่วกับอะไร.......................................................................................................... 

26.มเีงนิคงเหลอืในบัญชทีัง้หมดเท่าไหร่ ................................................................................................................. 

*** กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น *** 

- หนงัสือเดนิทางเล่มเลา่ จ าเป็นตอ้งส่งมาเพือ่ดูประวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มูลการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษ 

ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 
-  

หมายเหตุ การอนุมัตวิซ่ีาเป็นดุลพินจิของทางสถานทูต ทางบรษัิทไม่มส่ีวนเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพียงตัวกลางและ
คอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้  


