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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) – บาหเ์รน – ป้อมปราการบาหเ์รน – มสัยดิกลาง Al Fateh – ผ่านชม Bahrain World 

Trade Center – ตลาดพื้นเมือง Manama Souq – ท่าอากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน 

08.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูิ บริเวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร ์U เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ

สายการบนิ GULF AIR (GF) เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

เที่ยวบนิขาไปและขากลบั อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบนิ ท ัง้น้ีเป็นการารเปลี่ยนแปลงตามตารางบนิ 

ของแต่ละเดือนแต่ละซีซัน่  ก่อนท าการออกตัว๋ภายในทกุคร ัง้  กรุณาเชคกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิทั ตามวนัที่ ที่ลูกคา้เดินทาง 

11.50 น.  บนิลดัฟ้าสู่ บาหเ์รน โดยสายการบนิ GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF153 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 6 ช ัว่โมง 45 นาท ี

15.05 น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่าน

เป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงแลว้เดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง น าท่านชม มสัยิด

กลาง Al Fateh Mosque หนึ่งในมสัยดิทีข่ ึ้นชื่อว่ามขีนาดใหญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของโลก ตัง้ชื่อตามกษตัริยผู์ส้รา้งเมอืง 

‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปตัยกรรมทีถู่กสรา้งขึ้นในปี 1987 และเป็นมสัยดิทีถู่กตกแต่งดว้ยวสัดุช ัน้เลศิทีร่วบรวมมาจาก

ท ัว่โลก อาทเิช่น ลูกแกว้ตกแต่งบนพื้นจากอิตาลี โคมไฟจากออสเตรีย หรือแมแ้ต่ประตูไมสุ้ดอลงัการที่ท  าจากอินเดยี ซึ่ง

นอกจากจะเป็นมสัยิดที่เป็นจุดศูนยร์วมดวงใจของชาวบาหเ์รนแลว้ ในปี 2006 มสัยิดแห่งน้ียงัถูกประกาศใหเ้ป็นหอสมุด

แห่งชาตอิกีดว้ย หมายเหต ุ : หากวนัเวลาดงักลา่ว มสัยิดมีกจิกรรมทางศาสนาหรือมีประกาศหา้มเขา้ชมภายในมสัยิด ดว้ยเหตุผล

ใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเขา้ชม และทางคณะทวัรจ์ะใหท่้านไดฟ้ังบรรยายและการถ่ายรูปจากภายนอกมสัยิดเท่านั้น 

จากนัน้น าท่านไปชมและฟงัเรื่องราวประวตัศิาสตร ์5,000 ปี ที ่ป้อมปราการบาหเ์รน (Qal’at al – Bahrain) หรือทีรู่จ้กักนัอกี

ชื่อว่า ‘Bahr  ain Fort’ แหล่งอารยธรรมโบราณทีน่กัโบราณคดคีาดว่ามนัถูกสรา้งขึ้นมาต ัง้แต่ช่วง 2,300 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช 

ซึ่งในอดตีมนัเคยเป็นท ัง้ที่พ  านกัของกษตัริย ์ และป้อมปราการส  าหรบัป้องกนัเมืองจากขา้ศึก และยงัเป็นสถานที่ ๆ ชาวสุ

เมเรี่ยนเชื่อว่าเป็นจดุนดัพบเพื่อเขา้ถงึพระเจา้ และที่ป้อมปราการแห่งน้ีท่านจะไดเ้หน็ความน่ามหศัจรรยใ์จของภูมปิญัญาใน

การก่อสรา้งป้อมปราการขึ้นมาจากหนิจนมคีวามแขง็แกร่งมานานนบัพนัปีที่แมแ้ต่นกัโบราณคดกี็ยงัหาค าตอบที่แน่ชดัไม่ได ้

อีกท ัง้ยงัเป็นหน่ึงในสถานที่ที่ไดร้บัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในปี ค .ศ.200 

จากนัน้น าท่านสู่ ประตูสู่บาหเ์รน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจา้ผูค้รองรฐับาหเ์รน

เพื่อเป็นทางเขา้ไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่ส  าคญัและแหล่งจบัจ่ายของทอ้งถิ่น สรา้งเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1945 
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และไดร้บัการตกแต่งเพิม่เตมิในปี ค.ศ. 1986 เพื่อปรบัเปลี่ยนใหม้รูีปร่างเป็นสถาปตัยกรรมอิสลามมากขึ้น จากนั้นเราจะพา

ท่านไปเปิดประตูสู่วฒันธรรมวถิชีีวติการเป็นอยู่ของชาวบาหเ์รนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาดขนาดใหญ่ใจกลาง

เมอืงที่มคีวามส าคญัต่อวถิชีีวติของชาวเมอืง ซึ่งที่น่ีท่านจะไดส้มัผสักบัวถิีชีวติของคนทอ้งถิ่นอย่างเป็นกนัเอง พรอ้มชอ้ปป้ิง

ของฝากพื้นเมอืงอนัเป็นเอกลกัษณ์จากประเทศบาหเ์รน และลิ้มรสอาหารพื้นเมอืงขนานแทท้ีห่าชิมทีไ่หนไม่ไดใ้นโลกน้ี  

      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม 

22.30 น.  เดนิทางไปยงัสนามบนิ บาหเ์รน ท  าการเช็คอนิเพือ่ต่อเครื่องไปยงั ประเทศ สหราชอาณาจกัร 

วนัที่สอง บาหเ์รน – ท่าอากาศยาน ลอนดอน ฮทีโธรว ์– เมืองซาลสิเบอร ี– สโตนเฮนจ ์– โรงอาบน ้าโรมนั – กรุงลอนดอน 

02.10 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศ สหราชอาณาจกัร (องักฤษ) โดยสายการบนิ GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF007 (บรกิารเสริฟ์อาหาร) 

ใชเ้วลาเดนิทาง 6 ชัว่โมง 35 นาท ีโดยประมาณ 

06.55 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานลอนดอน ฮทีโธรว ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าไทย 7 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่

สะดวกในการนดัหมาย) ประเทศสหราชอาณาจกัร หรือทีเ่รียกเตม็ๆ ว่า สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ เป็น

รฐัเอกราชตัง้อยู่นอกชายฝัง่ตะวนัตกเฉียงเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีป ประเทศน้ีประกอบดว้ยเกาะบริเตนใหญ่ ส่วน

ตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะไอรแ์ลนด์ และเกาะที่เล็กกว่าจ านวนมาก ไอร์แลนดเ์หนือเป็นเพียงส่วนเดียวของสหราช

อาณาจกัรทีม่พีรมแดนทางบกตดิต่อกบัรฐัอื่น คอื ประเทศไอรแ์ลนด ์สหราชอาณาจกัรลอ้มรอบดว้ยมหาสมทุรแอตแลนตกิ มี

ขนาด 243,610 ตารางกิโลเมตร น าท่านผ่านข ัน้ตอนตรวจหนงัสอืเดนิทางและรบัสมัภาระเดนิทาง  

 จากนัน้ออกเดนิทางไปยงั เมืองซาลสิเบอร ีSalisbury ระยะทาง 90 ก.ม. โดยประมาณ เพือ่ชม สโตนเฮนจ ์ (Stonehenge) 

อนุสรณ์สถานยุคก่อนประวตัิศาสตร์ กลางทุ่งราบซอลสบ์รี ตวัอนุสรณ์สถานประกอบดว้ยแท่งหนิขนาดยกัษ์ 112 กอ้น ต ัง้

เรียงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แท่งหนิบางอนัต ัง้ขึ้น บางอนัวาง

นอนลง และบางอนัก็ถูก  วางซอ้นกนั นกัโบราณคดเีชื่อว่ากลุ่มกอง

หนิน้ีถูกสรา้งขึ้นจากที่ไหนสกัแห่งเมื่อประมาณ 3000 –2000 ปีก่อน

คริสตกาล สโตนเฮนจไ์ดถู้กขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 

1986 และยงัถูกจดัใหเ้ป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลกในยุค

กลาง  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัรบัประทานอาหารกลางวนัแลว้น าท่านเดนิทางไปยงั เมืองบาธ Bath เมอืงมรดกโลก 2,000 ปี ต ัง้อยู่บริเวณหุบเขาริม

แม่น า้เอวอน ทีเ่ลือ่งลอืในเรื่องแหล่งน า้แร่และน า้พรุอ้น ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมไปพกัผ่อนแช่น า้พรุอ้น รวมถงึราชวงศข์ององักฤษ

เองก็ใชเ้มอืงบาธเป็นเมอืงพกัผ่อนของราชวงศ ์ ต่อเน่ืองหลายรอ้ยปี และมอีตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นทางดา้นอาคารสิ ่  งปลูกสรา้งที่

เป็นศิลปะเก่าแก่ร่วมยุคสมยั ถ่ายรูปบริเวณหนา้ โบถเ์มืองบาธ (Bath Abbey) โบสถนิ์กายแองกลกินัและเป็นโบสถท์ี่มี

ประวตัศิาสตรย์าวนานหลายรอ้ยปี สรา้งขึ้นในสมยั ศตวรรษที ่7 เป็นสถาปตัยกรรมโกธกิแนวตัง้ฉากทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่ง ตวั

โบสถน้ี์สรา้งจากหนิ Bath จงึท  าใหภ้ายนอกเป็นสเีหลอืง น าท่านเยี่ยมชม โรงอาบน ้าโรมนั (The Roman Bath) ภายในแบ่ง

ออกเป็นโซนหลกั ๆ 4 โซนดว้ยกนั อาท ิเช่น Sacred Spring, Roman Temple, Roman Bath House และพพิธิภณัฑ ์
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ภายในจะมรูีปปัน้ โบราณวตัถุ ภาพแกะสลกั เหรียญและเงนิตรา 

รูปปัน้ศีรษะทองสมัฤทธิ์ของเทพเจา้ Sulis Minerva อสิระใหเ้ดนิ

ชมโรงอาบน า้ไดต้ามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางกลบั

สู่กรุ งลอนดอน มหานครอันยิ่ งใหญ่ที่ เ ป็นเมืองหลวงแห่ ง

เครือจกัรภพ ศูนยร์วมอ านาจการปกครองของสหราชอาณาจกัร 

และเป็นศูนยร์วมสถาปตัยกรรมที่สวยงามแห่งหน่ึงของโลก น า

ท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 

ค า่       อสิระ มื้ออาหารค า่ 

สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัเขา้ทีพ่กั Hotel Ibis London Heathrow Airport , London ระดบั 3* หรอืเทยีบเท่า 
 
 

วนัที่สาม เมืองลอนดอน – (อสิระท่องเที่ยวเต็มวนั ตามอธัยาศยั หรอืเลอืก Option เสรมิ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระท่องเที่ยว ตามอธัยาศยั แบบเตม็วนั (ไม่มบีริการรถโคช้รบัส่ง) 

โดยหวัหนา้ทวัรบ์รรยายแนะน า ใหค้ าปรึกษาถงึวธิกีารเดนิทาง ท่านควรมกีารวางแผนการเดนิทางล่วงหนา้ก่อนถงึวนัเดินทาง 

เพือ่ประโยชนสู์งสุดของท่านเอง 

 

หรือเลอืกซื้อ Option เสริม กบัทางบริษทั รายละเอยีดดงัน้ี 

Option A. ทวัรช์มสนามฟตุบอล สโมสรทมี เชลซ ี**ครึ่งวนั** 

* Chelsea FC Stadium tour & Museum Stamford Bridge 

เงื่อนไขและอตัราค่าบรกิาร ดงัน้ี 

A1. จ านวนผูส้นใจมากกว่า 20 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท (บรกิารรถรบัสง่ และไกดน์ าเทีย่ว) 

A2. จ านวนผูจ้องนอ้ยกว่า 20 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท (บรกิารรถรบัสง่ และไกดน์ าเทีย่ว)  

หมายเหต ุ: ไม่รวมมื้ออาหารกลางวนั และเยน็ 

 

Option B. ทวัรช์มสนามฟตุบอล สโมสรฟตุบอลอารเ์ซนอล และ สโมสรฟตุบอลเชลซี **เตม็วนั** 

* Chelsea FC Stadium tour & Museum Stamford Bridge 

* Arsenal Emirates Stadium tour & Museum 

เงื่อนไขและอตัราค่าบรกิาร ดงัน้ี 

B1. จ านวนผูส้นใจมากกว่า 20 ท่าน ท่านละ 4,000 บาท (บรกิารรถรบัสง่ และไกดน์ าเทีย่ว) 

B2. จ านวนผูจ้องนอ้ยกว่า 20 ท่าน ท่านละ 4,500 บาท (บรกิารรถรบัสง่ และไกดน์ าเทีย่ว)  

หมายเหต ุ: รวมมื้ออาหารกลางวนั และเยน็ 
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ทีพ่กั Hotel Ibis London Heathrow Airport , London ระดบั 3* หรอืเทยีบเท่า  

 

วนัที่สี ่ เมืองลอนดอน – (อสิระท่องเที่ยวเต็มวนั ตามอธัยาศยั หรอืเลอืก Option เสรมิ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  อสิระใหท้่านท่องเที่ยวตามอธัยาศยัเตม็วนั  

ใหท่้านชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวดว้ยตวัท่านเอง เช่น Warner Bros. Studio Tour London, Hyde 

Park, Notting Hill โดยใชร้ะบบขนส่งสาธารณะในการเดนิทางไปยงัจุดหมายของท่าน เช่นรถไฟฟ้า รถแทก็ซี่   

-   Warner Bros. Studio Tour London ส าหรบัสาวก Harry potter หา้มพลาด!! วอรเ์นอร ์บราเธอรส์ 

สตูดโิอ  ลฟีสเ์ดนตัง้อยู่ในเมอืงลฟีสเ์ดน ไม่ไกลจากลอนดอน เป็นสตูดโิอขนาดใหญ่ที่ใชถ่้ายท าภาพยนตรแ์ละละคร

หลายเรื่องรวมท ัง้แฮรร์ี่ พอตเตอร ์เมือ่การถ่ายท าภาพยนตรส์ิ้นสุดลงวอรเ์นอร ์บราเธอรส์กเ็ปิดสตูดโิอส่วนที่ใชใ้นการ

ถ่ายท าแฮรร์ี่ พอตเตอร ์ทางสตูดโิอยงัมวีดิโีอบอกเล่าเรื่องราวและเบื้องหลงัการถ่ายท าฉากนัน้ ๆ อย่างละเอยีด แถม

ยงัมกีจิกรรมพเิศษ เช่น การขีไ่มก้วาดชมเมอืงลอนดอน ทดลองใส่เครื่องแบบนกัเรยีนฮอกวอตส ์และการนัง่รถไฟ

ไปฮอกวอตสใ์หเ้หล่าแฟนคลบัไดร่้วมสนุกกนัอกีดว้ย ท่านสามารถจองตัว๋ผ่านระบบออนไลน ์

https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets (ซื้อต ัว๋ลว่งหนา้เท่านัน้) 

-  Harrods หา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงัของลอนดอน สินคา้ถกูจดัแบ่งเป็นหอ้งๆ เช่น หอ้งน า้หอม หอ้งกระเป๋าแบรนดเ์นม 

หอ้งนาฬกิา หรอืหอ้งเครื่องประดบั หากท่านเดนิช็อปป้ิงที่นี่เหมอืนเดนิชอ็ปป้ิงอยู่ในพระราชวงั เพราะการตกแต่งแต่

ละหอ้งช่างหรูหราอลงัการ โดยเฉพาะโถงบนัไดเลือ่น ที่เป็นสถาปตัยกรรมโรมนัผสมบนัไดเลือ่นสไตลอ์ยีปิต ์บางคร ัง้มี

นกัรอ้งโอเปร่ามาเปล่งเสยีงขบักล่อม ท่านสามารถมาอยู่บรเิวณนี้ เพือ่เกบ็รูปถ่ายไวเ้ป็นความทรงจ า โซนอื่นๆของ 

Harrods ท่านสามารถเดนิไดส้บายไม่แออดั มอีนุสรณส์ถานร าลกึถงึเจา้หญงิไดอาน่าและโดดี้ไวเ้ป็นจุดถ่ายรูป หาก

เดนิอกีสกัพกักจ็ะถงึ Harvey Nichols บนถนน Knightsbridge ท่านสามาถเดินชอ็ปป้ิงที่นี่ซึ่งมบีรรยากาศราวกบั

เดนิบนแคทวอลก์ 

*** อตัราค่าบรกิาร Optional เสรมิ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หน้าที่ฝ่ายขาย *** 

(อสิระ มื้ออาหารกลางวนั และมื้อค า่) 

ทีพ่กั Hotel Ibis London Heathrow Airport , London ระดบั 3* หรอืเทยีบเท่า  
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วนัที่หา้  เมืองลอนดอน – จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์– จตัุรสัรฐัสภา – พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์– หอนาฬกิาบิ๊กเบน – ชิงชา้สวรรค์

ลอนดอน อาย – พระราชวงับคักิ้งแฮม – สะพานมิลเลนเนียม – โรงละครโกลบ – หอศิลป์แบงคไ์ซด ์– มหาวิหาร

เซนตพ์อล – ท่าอากาศลอนดอนฮทีโธรว ์– ท่าอากาศยานนานาชาติบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัรุสัทราฟลักา้ร ์(Trafalgar Square) จตรุสักลางเมอืงทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารราชการส  าคญัของเมอืง

ลอนดอน น าท่าน ถ่ายรูป กบั จตัรุสัรฐัสภา (Parliament Square) และ พระราชวงัเวสทม์ินสเ์ตอร ์(Westminster 

Palace) หรือ ตกึรฐัสภาเวสตม์นิสเตอร ์(Houses of Parliament) เป็นสถานทีท่ีส่ภาสองสภาของรฐัสภาแหง่สหราช

อาณาจกัร (สภาขนุนาง และสภาสามญัชน ) ประชุม พระราชวงัต ัง้อยู่บนฝัง่เหนือของแม่น า้เทมสใ์นนครเวสตม์นิสเตอรข์อง

ลอนดอนบะระหไ์ม่ไกลจากพระราชวงัไวทฮ์อลล ์

พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์สรา้งในปี ค.ศ. 1016 มี

หอ้งท ัง้หมดดว้ยกนัประมาณ 1,100 หอ้ง , 100 

บนัได และ ระเบยีงยาวรวมท ัง้หมดประมาณ 4.8 

กิโลเมตร ตวัสิง่ก่อสรา้งส่วนใหญ่สรา้งใน

คริสตศ์ตวรรษที ่19 แต่ก็ยงัมสี่วนก่อสรา้งเดมิ

เหลอือยู่บา้งเลก็นอ้ยรวมท ัง้ทอ้งพระโรงทีใ่น

ปจัจบุนัใชใ้นงานส าคญัๆ เช่น การตัง้ศพของบคุคล

ส าคญัก่อนทีจ่ะน าไปฝงั และหออญัมณี (Jewel 

Tower) การบริหารพระราชวงัแต่เดมิเป็นหนา้ที่

ของผูแ้ทนพระองค ์Lord Great Chamberlain 

แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปลีย่นมอืไปเป็นของรฐัสภา

นอกจากหอ้งพธิบีางหอ้งทีย่งัคงอยู่ภายใตก้าร

บริหารของผูแ้ทนพระองค ์หลงัจากเกิดเพลงิใหม ้

ในปี ค.ศ. 1834 ตกึรฐัสภาปจัจบุนัก็ไดร้บัการสรา้งใหม่โดยใชเ้วลาสรา้ง 30 ปี โดยมเีซอร ์ชารล์ส ์บารร์ยี ์(Charles Barry) 

และผูช่้วยออกสัตสั พวิจนิเป็นสถาปนิก การออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสตม์นิสเตอรแ์ละชาเปลเซนตส์ตเีฟน (St Stephen's 

Chapel) ทีย่งัเหลอื ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 และยงั

เป็นทีต่ ัง้ของหอนาฬกิาทีโ่ด่งดงั คอื หอนาฬกิาบิ๊กเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) ทีก่ลายเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของ

ประเทศองักฤษ มคีวามสูง 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุหน่ึงชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปดัใหญ่ทีสุ่ดในโลก และฝัง่ตรงขา้มเป็น

ทีต่ ัง้ของ ชิงชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรือทีรู่จ้กัในชื่อของ มลิเลเนียม วลี (Millennium Wheel) เป็นชิงชา้
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สวรรคท์ีสู่งทีสุ่ดในทวปียุโรป มคีวามสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างมาก มผูีม้าเยอืน

มากกว่า 3 ลา้นคนต่อปี โดยมแีม่น า้เทมสก์ ั ้ นอยู่  

น าท่าน ถ่ายรูปบริเวณดา้นนอกเป็นทีร่ะลกึ กบั พระราชวงับคักิ้งแฮม (Buckingham Palace) เดมิชื่อ คฤหาสนบ์กักิ้งแฮม 

(Buckingham House)  เป็นพระราชวงัทีเ่ป็นทีป่ระทบัเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษตัง้อยู่ทีเ่มอืงลอนดอนในสหราช

อาณาจกัร เป็นสถานที ่ทีใ่ชส้  าหรบัการเลี้ยงรบัรองของรฐัและยงัเป็นสิง่ดงึดูดนกัท่องเทีย่วส  าคญัทีห่นึ่งของเมอืงลอนดอน 

เป็นทีร่วมพลงัใจท ัง้ในการฉลองและในยามคบัขนัของชาวองักฤษ สิง่ก่อสรา้งเดมิเป็นคฤหาสนท์ีส่รา้งส  าหรบัจอหน์ เชฟฟิลด ์

ยุคแห่งบกักิ้งแฮมในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 สมเดจ็พระเจา้จอรจ์ที ่3 ทรงซื้อเพือ่ใชเ้ป็นพระราชฐานส่วน

พระองค ์ทีรู่จ้กักนัในชื่อ “วงัพระราชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 ปีต่อมาเป็นเวลาทีม่กีารขยายต่อเตมิพระราชวงั

โดยสถาปนิกจอหน์ แนช (John Nash) และ เอด็เวริด์ บลอร ์(Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวงับกักิ้ง

แฮมกลายมาเป็นพระราชฐานทีป่ระทบัอย่างเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษเมือ่สมเดจ็พระราชินีนาถวกิตอเรยีขึ้นครองราชย์

เมือ่ปี ค.ศ. 1837 การต่อเตมิครัง้ใหญ่ครัง้สุดทา้ย ไดเ้ริ่มด าเนินขึ้นช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที ่19 และ ตน้คริสตศ์ตวรรษที ่

20 ซึ่งรวมท ัง้ดา้นหนา้ทีเ่หน็อยู่ในปจัจบุนั จากนัน้เดนิทางต่อไปยงั สะพานมิลเลนเนียม (Millennium Bridge) หรือเป็น

รูจ้กัในสะพานทางเทา้มลิเลนเนียม แห่งลอนดอน สะพานแขวนโครงสรา้งเหลก็ส  าหรบัคนเดนิทีส่รา้งขา้มแม่น า้เทมส ์เชื่อมต่อ

เขตแบงคไ์ซด ์(Bankside) กบัเขตตวัเมอืงลอนดอน ตัง้อยู่ระหว่างสะพานเซาทว์ารค์ (Southwark Bridge) และสะพาน

รถไฟแบลค็เฟรียร ์(Blackfriars) สะพานมลิเลนเนียม ถูกสรา้งขึ้นใน ค.ศ. 1998 และเปิดใชง้านเมือ่วนัที ่10 มถินุายน ค.ศ. 

2000 ชาวลอนดอนเรียกสะพานแห่งนี้ว่าสะพานเวม็เบล ้(Wobbly Bridge) หลงัจากมสี่วนร่วมในการเดนิการกุศล ซึ่งเป็น

ตวัแทนขององคก์รสทิธเิดก็ บริเวณตอนใตข้องสะพาน ผ่านชม โรงละครโกลบ (Globe Theater) และ หอศิลป์แบงคไ์ซด ์

(Bankside) ตอนเหนือของสะพาน ผ่านชม บริเวณดา้นล่างของสะพาน คอื มหาวหิารเซนตพ์อล (St. Paul's Cathedral) 

เป็นอาสนวหิารของคริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษ และเป็นโบสถป์ระจ าต าแหน่งบชิอปแห่งเมอืงลอนดอน สรา้งขึ้นเพือ่อทุศิแก่

นกับญุเปาโลอคัรทูต ต ัง้อยู่ในเมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ อาสนวหิารทีเ่หน็ในปจัจบุนัสรา้งเมือ่คริสตศ์ตวรรษที ่17 และ

เชื่อกนัว่าเป็นอาสนวหิารที ่5 ต ัง้แต่สรา้งอาสนวหิารกนัมา ณ ทีต่ ัง้น้ี แต่อาจจะสูงกว่านัน้ถา้นบัการบูรณะเขา้ไปดว้ย แนวเชื่อม

ของสะพานมลิเลนเนียมสามารถเหน็ทวิทศันด์า้นหนา้ของมหาวหิารเซนตพ์อลจากมมุไกลไดอ้ย่างชดัเจนสวยงา 

** อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ** 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิทีโธรว ์

22.05 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน โดยสายการบนิ GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF 006 (บรกิาร

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง 55 นาท ี

 

วนัที่หก  ประเทศบาหเ์รน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ กรุงเทพ ฯ 
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06.25 น.  น าท่านเดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน พกัผ่อนบริเวณภายในสนามบนิ เพือ่รอเปลีย่นเครื่อง 

09.00 น.  ออกเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ กลัฟ์แอร ์(GF) เทีย่วบนิที ่GF150 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

20.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงือ่นไขการใหบ้ริการ 

 

เที่ยวฟิน บาหเ์รน ลอนดอน สโตนเฮนจ ์

6 วนั 3 คืน โดย สายการบนิ กลัฟ์ แอร ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 – 3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ 

12 ปีเสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี 

ไม่เสริมเตียง 
ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน พกัเดี่ยว 

18 – 23 ก.ย. 2562 33,990 33,990 33,990 ไม่มีบรกิาร 8,990 

25 – 30 ก.ย. 2562 33,990 33,990 33,990 ไม่มีบรกิาร 8,990 

09 – 14 ต.ค. 2562 34,990 34,990 34,990 ไม่มีบรกิาร 8,990 

16 – 21 ต.ค. 2562 34,990 34,990 34,990 ไม่มีบรกิาร 8,990 

23 – 28 ต.ค. 2562 34,990 34,990 34,990 ไม่มีบรกิาร 8,990 

30 ต.ค – 04 พ.ย. 2562 34,990 34,990 34,990 ไม่มีบรกิาร 8,990 

06 – 11 พ.ย. 2562 29,990 29,990 29,990 ไม่มีบรกิาร 8,990 

13 – 18 พ.ย. 2562 29,990 29,990 29,990 ไม่มีบรกิาร 8,990 

20 – 25 พ.ย. 2562 34,990 34,990 34,990 ไม่มีบรกิาร 8,990 

27 พ.ย.– 02 ธ.ค. 2562 34,990 34,990 34,990 ไม่มีบรกิาร 8,990 

04 – 09 ธ.ค. 2562 36,990 36,990 36,990 ไม่มีบรกิาร 8,990 

11 – 16 ธ.ค. 2562 36,990 36,990 36,990 ไม่มีบรกิาร 8,990 

18 – 23 ธ.ค. 2562 38,990 38,990 38,990 ไม่มีบรกิาร 8,990 

25 – 30 ธ.ค. 2562 38,990 38,990 38,990 ไม่มีบรกิาร 9,990 
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** อตัราค่าบรกิาร ส าหรบัเด็กทารก (Infant) อายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั ท่านละ 18,000 บาท ** 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศองักฤษ ท่านละ 6,000 บาท ** 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด (สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

หอ้งพกั 3 ท่าน เป็นแบบเตยีงเสรมิหรอืเตยีงสปรงิ 

 อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 23 กก. ท่านละ 1 ใบ 

 ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 
อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

 ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ (Re – Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคมุของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้23 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 50 ปอนด ์ (GBP) /ทรปิ/ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) เด็กเกบ็เท่ากบัผูใ้หญ่ ยกเวน้เด็กทารก 

(Infant) ที่อายุไม่เกนิ 2 ขวบ  

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรข์ึ้นอยู่กบัความพงึพอใจในบรกิารที่ไดร้บั (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 
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 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศองักฤษ ท่านละ 6,000 บาท ขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา และ ธรรมเนียม

ของแต่ละประเทศ 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรอืก่อนหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท และ ช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวซ่ีาท่องเที่ยว ประเทศองักฤษ ท่านละ 

6,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 26,000 บาท (กรณีมีวซ่ีาเรยีบรอ้ยแลว้ ช าระเฉพาะเงนิมดัจ า 20,000 บาท เท่านั้น) 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ 

3.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่น ค่าธรรมเนียมวี

ซ่า ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท ัง้สิ้น 

2. ยกเลกิการเดินทาง 30 – 44 วนั ก่อนการเดินทาง เกบ็ 50% ของค่าทวัร ์

3. ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนัเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯ เป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้ง

เพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15 – 19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

2.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

3.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

4.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท  าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 
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5.อตัราค่าบริการคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

6.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบริการได ้

7.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้

8.ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้

9.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 

10.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

11.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

12.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่ก

เหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

13.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

15.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท  ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

18.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

19.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 



                                                                         
                        

                                           แอดไลน์สอบถามทนัที 

FT- LHR GF01V                     Page 12 of 15 
 

20.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณีถา้ทา่นออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

21. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯ ไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 

 
ขอ้มูลที่ส าคญัในการการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา 

ขอ้มลูส  าคญัเกี่ยวกบั การยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา ทีท่า่นควรทราบ 

1.ผูส้มคัรทกุท่าน จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ื่นรบัค ารอ้งขอวซ่ีา เพือ่สแกนลายน้ิวมอืทกุท่าน  

2.ระยะเวลาในการพจิารณาวซ่ีาของสถานทูต โดยประมาณ 30 ท  าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) ท ัง้น้ีขึ้นอยู่

กบัจ านวนของผูส้มคัรในแต่ละช่วงเป็นส  าคญั  

3.ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการยื่นวซ่ีาแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซ่ีาจะเป็นผูไ้ดร้บัก าหนดการนดัหมายวนัและเวลาจากทางสถานทูต

หรือศูนยร์บัค ารอ้งขอวซ่ีาเท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการยื่นวซ่ีาวนัใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางเพือ่กิจธุระส่วนตวั

ของท่านในช่วงใดบา้ง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีา หรือ ซึ่งอาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซ่ีา (เล่มหนงัสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ต ัง้แต่ข ัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงนิมดัจ า พรอ้มแจง้วนั และ เวลาทีท่่าน

สะดวกจะยื่นวซ่ีามาก่อน แผนกวซ่ีาจะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยื่นว่างช่วงทีท่่านสะดวก แผนกวซ่ีาจะด าเนินการใหด้ทีีสุ่ดทีจ่ะช่วยอ านวย

ความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แต่ท ัง้น้ี การนดัหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิ ท่านสามารถเลอืกซื้อ 

2.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนดัหมายทีเ่ร็วขึ้น หรือ สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึ้น  

2.2 การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษน้ียงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซ่ีาแบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่่านสามารถเลอืกซื้อบริการพเิศษน้ีได ้ไดแ้ก่ องักฤษ อติาล ีฝรัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เท่านัน้  

** ส  าหรบัค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีครัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยื่นวซ่ีาพรอ้มคณะได ้ จะตอ้งยื่นก่อน หรือ หลงั คณะ และหากเกิดค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็น

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นตามจริงท ัง้หมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ต ัว๋) จะตอ้งออกก่อนแต่วซ่ีายงัไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลงัคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซ่ีาแบบปกตทิ ัว่ไปคอื 15 วนัท  าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ท ัง้น้ี ขึ้นอยู่กบัจ านวนผูส้มคัรในช่วงนัน้ๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วง

ฤดูกาลท่องเทีย่ว ทีม่ผูีส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

6. หลงัจากทีผู่ส้มคัรไดท้  าการยื่นขอวซ่ีาเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรท  าการยมืหนงัสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใช ้

ระหว่างข ัน้ตอนการพจิารณาวซ่ีาไม่ว่ากรณีใดๆท ัง้สิ้น ดงันัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

เพือ่วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางกะทนัหนั ท  าใหต้อ้งรอ้งขอหนงัสอืเดนิทางกลบัคนืด่วน ระหว่างข ัน้ตอนการพจิารณาวซ่ีา อาจ

ท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซ่ีา และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมคัรเขา้ไปใหม่ นัน่หมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ท ัง้หมด โดยค านึงถงึ

ระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคญัก่อนด าเนินการ 
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7. กรณีทีท่่านมวีซ่ีาท่องเทีย่วเชงเกน้ชนิดทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยงัไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกบั

คณะน้ี สามารถใชไ้ด ้หากวซ่ีานัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซ่ีาออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านกัประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยนัเดนิทาง ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัความเสยีหาย และ 

ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกิดขึ้นในทกุกรณี เช่น กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรือ ถกูส่งกลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซ่ีาประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยงัไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซ่ีาชนิดท่องเทีย่วเท่านัน้ โดย

จะตอ้งอยู่ในหนงัสอืเดนิทางเล่มปจัจบุนัที่มอีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั รวมถงึวซ่ีาชนิดทีอ่นุมตัโิดยระบวุนัทีส่ามารถพ านกั

ในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกินกว่าก าหนดทีอ่นุมตัใินหนา้วซ่ีา ท ัง้น้ี ขึ้นอยู่กบัประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาส่งหนา้วซ่ีาและหนา้ทีม่กีาร

ประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้บัเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยนัเดนิทาง ทางบริษทัขอสงวน

สทิธิ์ในการไม่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกิดขึ้นในทกุกรณี เช่น เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจาก

อายุหนงัสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูส่งกลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงหรือใหข้อ้มลูเทจ็แก่สถานทูตฯ อาจถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูก

ปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงหรือใหข้อ้มลูเทจ็แก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้

ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแลว้ ซึ่งขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในส่วนน้ีเพือ่ใหก้ารยื่น

ค ารอ้งในครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึ้น ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเป็นส  าคญั 

11. การทีว่ซ่ีาจะออกใหท้นัวนัเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กี่วนั เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ ได ้

ท ัง้สิ้น เพราะเน่ืองจากมเีอกสทิธิ์ทางการทูตคุม้ครองอยู่ 

 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อย่ืนค ารอ้งขอวีซ่าทอ่งเที่ยว ประเทศองักฤษ 

1.  หนังสอืเดินทางเล่มปจัจุบนั ฉบบัจริง มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีนา้ว่างไม่ต า่กว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดินทางธรรมดา เล่มสเีลอืดหมูเท่านั้น) 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นสขีาวเท่านัน้ รูปถ่ายจะตอ้งไม่

เกิน 6 เดอืน ไม่ซ า้กบัวซ่ีาประเทศอื่น ๆ ทีเ่คยไดร้บั เท่านัน้ (หา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดบั ไม่ใส่

คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ หรือ มรีอยขูดขดี)  

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษทั / รา้นคา้ :  

หนงัสอืรบัรองบริษทัฯ ประทบัตราฯ และเซน็รบัรองทกุหนา้ (มอีายุไม่เกิน 3 เดอืน) / หรือใบจดทะเบยีนพาณิชยห์รือใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนกังาน : จดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วนัเริ่มงาน เงนิเดอืน  
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โดยจดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชื่อประเทศ

ปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษทัฯ ที่มีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้ม)ี ที่อยู่ และเบอรต์ิดต่ออย่าง

ชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนงัสอืรบัรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษยีณอายุราชการ : จดหมายเกษยีณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส  าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบยีน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกบัหนา้ที่การงาน เป็นภาษาองักฤษ สามารถเขยีนแนะน า

ตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แต่ท ัง้น้ี อยู่ทีดุ่ลยพนิิจของเจา้หนา้ทีร่บัยื่นเท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา : จดหมายรบัรองการศึกษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมีอายุออกมาแลว้ไม่เกนิ 30 วนั ณ วนัที่นดัยื่นวซ่ีา จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด 

ช่ือ – นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดินทาง เท่านั้น กรณีไม่ถกูตอ้งเจา้หนา้ที่อาจปฏเิสธการรบัยื่นได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรบัพจิารณา บญัชีออมทรพัย ์เท่านั้น กรุณาจดัเตรียมดงัน้ี 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเท่านั้น อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสดุทา้ยควรด าเนินการมาแลว้ ไม่เกนิ 20 วนั ณ วนัที่นดัยื่นวซ่ีา ** 

** ผูท้ี่ประกอบอาชีพ มีหนา้ที่การงาน จ าเป็นจะตอ้งมีบญัชีสว่นตวัเสมอ บญัชีบรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แต่ไม่สามารถใชย้ื่น

แทนบญัชีสว่นตวัได ้ซึ่งหากมีแต่บญัชีบรษิทั เจา้หนา้ที่อาจปฏเิสธการรบัยื่นได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส  าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ - เปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสูตบิตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์และ ไม่เดินทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดินทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยินยอมใหบ้ตุรเดินทาง ไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรือ

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ท ัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส  าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนงัสอืรบัรองค่าใช่

จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส  าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา 

และ มารดา หนงัสอืรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
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- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส  าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา 

และ มารดา หนงัสอืรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

- ส  าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส  าเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกี่ยวขอ้งกนัทางสายเลือดเท่านั้น บดิา , มารดา , บตุร , พี ่, นอ้ง , สามี , ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารส าคญัดงัน้ี ** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเท่านั้น โดยระบช่ืุอเจา้ของบญัชี (ผูร้บัรอง) ยนืยนัรบัรอง

ใหก้บัผูถ้กูรบัรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ วนัที่นดัยื่นวซ่ีา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตาม

หนา้หนงัสอืเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเท่านั้น อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสดุทา้ยควรด าเนินการมาแลว้ ไม่เกนิ 20 วนั ณ วนัที่นดัยื่นวซ่ีา ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไม่ว่ากรณีใดกต็าม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจา้หนา้ที่อาจปฏเิสธการรบัยื่นได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั้น เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชีเดียวกนั ** 

 

 

ค ารอ้งขอวีซ่าประเทศองักฤษ ใชเ้วลาท าการอนุมตัิวีซ่านับจากวนัย่ืนประมาณ 1 เดือน 

*** ยื่นวซ่ีาแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้  ชัน้ 28) เมื่อยื่นวซ่ีาเขา้สถานทูตแลว้ ท่านไม่สามารถดึงเล่มพาสปอรต์ออกมาได ้*** 

 


