
#11335 ทัวรอังกฤษ ลอนดอน บาธ 7 วัน 4 คืน เสาหินสโตน
เฮนจ อิสระเที่ยวลอนดอน 2 วันเต็ม บิน MH
ทัวรอังกฤษ ลอนดอน บาธ เสาหินสโตนเฮนจ(ส่ิงมหัศจรรยของโลก) หมูบานลา
คอด โรมันบาธ เชลเทินแฮม สแตรทฟอรด บานเช็คสเปยร(ดานนอก) เมืองออก
ฟอรด อาคารไครชเชิรทคอลเล็ท Bicester Village Outlet วันอิสระ พระรา
ชวังเวสมินเตอร ถายรูปกับลอนดอนอาย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร    -

2 ทาอากาศยานฮีทโธรว - สโตนเฮนจ - หมูบานลาคอค - เมืองบาธ - หองอาบน้ําแบบ
โรมันโบราณ (Roman Bath) - เมืองเชลเทินแฮล   

HOLIDAY INN
EXPRESS
CHELTENHAM
หรือระดับใกล
เคียง

3 สแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน - บานเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร - เมืองอ็อกฟอรด
(OXFORD) - วิทยาลัยไครสเชิรช - บิซสเตอร เอาทเลท วิลเลจ   

IBIS LONDON
HEATHROW
AIRPORT หรือ
ระดับใกลเคียง

4 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย   

IBIS LONDON
HEATHROW
AIRPORT หรือ
ระดับใกลเคียง

5 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย   

IBIS LONDON
HEATHROW
AIRPORT หรือ
ระดับใกลเคียง

6 มหาวิหารเวสตมินสเตอร - หอนาฬิกาบิก๊เบ็น - ชิงชาสวรรคลอนดอนอาย - พระรา
ชวังบัคกิง้แฮม - จัตุรัสทราฟัลการ - มหาวิหารเซนตปอล - ทาวเวอรบริดจ - ทาอากาศ
ยานฮีทโธรว - ทาอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร

   -

7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 ฿38,900 ฿38,900 ฿37,900 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติ
กัวลาลัมเปอร

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว - สโตนเฮนจ - หมูบานลาคอค
- เมืองบาธ - หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) -
เมืองเชลเทินแฮล

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย

15.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบิน มาเลเซีย
แอรไลน พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

17.15 น. ออกเดินทางสูกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายบิน มาเลเซีย แอรไลน เท่ียวบินท่ี MH783/MH002
(17.15-20.30/23.15-05.35(+1)) ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17.15 ชัว่โมง บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

แวะเปล่ียนเครื่องท่ีเมืองกัวลาลัมเปอร

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร คํ่า

ตัง้อยูท่ีเขตเซปัง รัฐสลังงอร ประเทศมาเลเซีย หางจากตัวเมืองกัวลาลัมเปอรประมาณ 50
กิโลเมตร เปิดดําเนินการเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เพ่ือใชเป็นทาอากาศยาน
หลัก แทน ทาอากาศยานสุลตาน อับดุล อาซิส ซาห(สูบัง) ซ่ึงตัง้หางอยูทางทิศเหนือ
(ปัจจุบันเปิดทําการในสายภายในประเทศ และเครื่องบินขนาดเล็ก) และเป็นทา
อากาศยานหลักของมาเลเซียแอรไลน, มาเลเซียแอรไลนคารโก และแอรเอเชีย



 กิจกรรม เชา

05.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานฮีทโทรว กรุงลอนดอน หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูเมืองอเมซ
เบอรรี่

นําทานสัมผัสหน่ึงในสิ่งมหัศจรรยของโลก กลุมหินสโตนเฮนจ กลุมหินท่ีมีลักษณะรูปทรงการจัดวางท่ีแปลกและไมทราบ
วัตถุประสงคท่ีแนชัดในยุค 3,500-4,000 ปีมาแลว ทานจะท่ึงกับความสามารถของมนุษยท่ีไดนํากอนหินขนาดใหญน้ําหนักบาง
กอนถึง 45 ตัน มาวางเรียงกันเป็นวงกลมไดอยางนามหัศจรรย

จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานลาคอค ท่ีไดชื่อวาเป็นบริเวณท่ีมีทิวทัศนแบบอังกฤษแทๆ ท่ีสวยงาม ชมบรรยากาศบาน
เรือนตัง้แตสมัยศตวรรษท่ี 13 ท่ีสรางดวยหินอยูกลมกลืนกับธรรมชาติ และไดรับการอนุรักษใหบรรยากาศเหมือนเมื่อเกือบ
พันปีท่ีแลว

ชม โบสถลาคอคแอบเบ (ดานนอก) ถายรูปเป็นท่ีระลึกกับบานเรือนแบบอังกฤษโบราณแท ท่ีสวยงาม ท่ีทานไมสามารถพบ
ไดในท่ีอ่ืนอีกแลว

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ฟิชแอนดชิพ)

นําทานออกเดินทางตอสู เมืองบาธ (Bath) ตัง้อยูในหุบเขาของแมน้ําเอวอนในบริเวณท่ีมีน้ําพุรอนธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตัง้
ถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยท่ียังเรืองอํานาจ และเป็นผูสรางโรงอาบน้ําโรมัน (Roman Bath) และยังไดเป็นเมืองมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวัติการคนพบท่ีนาสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุม
อาคารสําคัญของเมือง คือ บริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้ของบอน้ําแรรอนคิงส (The Sacred Spring) สวนท่ีสอง คือ บริเวณวัด และสวนท่ี
สาม คือ บริเวณท่ีเปิดบริการใหนักทองเท่ียวหรือชาวเมืองใชบริการน้ําแรซ่ึงมีทัง้สระวายน้ํา, บอน้ําแรเย็น-รอน, หองอบไอน้ํา
และสวนท่ีเป็น Turkish Bath

นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองเชลเทินแฮม (Cheltenham) เมืองสปาในกลอสเตอรเชียรเคานตี ทางตะวันตก-ใตของ
อังกฤษ บนฝ่ังแมน้ําเชลต มีอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและพุน้ําแร

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตราคาร

พัก HOLIDAY INN EXPRESS CHELTENHAM หรือระดับใกลเคียง

ทาอากาศยานฮีทโธรว

สโตนเฮนจ

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ทาอากาศยาน
ลอนดอนฮีทโธรวตัง้อยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอน
ประมาณ 24 กิโลเมตร

เสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญ ตัง้อยูกลางท่ีราบซัลลิส
เบอรรี่ ในบริเวณตอนใตของอังกฤษ ประกอบไปดวยแทงหินขนาดยักษ 112 กอน ตัง้
เรียงกันเป็นวงกลมซอนกัน 3 วง แทงหินบางอันตัง้ขึน้ บางอันอยูในแนวนอน และบาง
อันก็ถูกวางซอนขึน้ไปขางบน สโตนเฮนจมีชื่อเสียงอยางมากในฐานะท่ีเป็นกลุมหิน
ประหลาดซ่ึงไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน



วันท่ี 3 สแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน - บานเกิดของยอดกวีเอกเชคส
เปยร - เมืองอ็อกฟอรด (OXFORD) - วิทยาลัยไครสเชิรช -
บิซสเตอร เอาทเลท วิลเลจ

หมูบานลาคอค
หมูบานลาคอค (Lacock Village) เป็นหมูบานเล็กๆ ท่ีเงียบสงบ มีทิวทัศนแบบอังกฤษ
แทๆท่ีสวยงาม ชมบรรยากาศบานเรือนตัง้แตสมัยศตวรรษท่ี 13 ท่ีสรางดวยหินอยู
กลมกลืนกับธรรมชาติและไดรับการอนุรักษใหบรรยากาศเหมือนเมื่อเกือบพันปีท่ีแลว ท่ี
สวยงามจนถูกใชเป็นฉากในภาพยนตรหลายเรื่อง อาทิ Harry Potter เป็นตน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูฟิชแอนดชิพ

เมืองบาธ

หองอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath)

เมืองเชลเทินแฮล

 บาย

เป็นเมืองเกาแกแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร ท่ีมีศิลปะยุคโรมันท่ีหลงเหลืออยูมากมาย
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงามและความย่ิงใหญทาง
ประวัติศาสตร จึงไมนาแปลกใจเลยท่ีบาธไดรับเลือกใหเป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก

เป็นหองอาบน้ําแบบโรมันโบราณในตุรกี ท่ียังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยู
จนถึงทุกวันน้ี

เป็นเมืองสปาในกลอสเตอรเชียรเคานตี ทางตะวันตก-ใตของอังกฤษ บนฝ่ังแมน้ําเชลต
มีอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและพุน้ําแร เมืองเป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาลทางวัฒนธรรม
หลายเทศกาล เมืองมีศูนยการคาทองถิ่น หลายแหง รวมถึงคาเวนดิชเฮาส หางสรรพ
สินคาท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองท่ีสรางใน ค.ศ. 1823 และยังมีสถานบันเทิงกลางคืนหลาย
แหง ท่ีหลากหลาย ทัง้ผับ บารไวน คลับ และรานอาหาร

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 HOLIDAY INN EXPRESS CHELTENHAM หรือระดับใกลเคียง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองสแตรทฟอรด (Stratford Upon Avon) เมืองท่ีตัง้อยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอน อันเป็นบานเกิดของวิล
เล่ียม เช็คสเปียร (William Shakespeare) กวีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของอังกฤษ ชมเมืองแสตรทฟอรด ซ่ึง รมรื่นไปดวยสวน
สาธารณะ

้



นําทานชม บานเช็คสเปียร (ดานนอก) และชีวิตความเป็นอยูของกวีเอกในอดีต ชมโบสถเกาแก Holy Trinity แมน้ําเอวอน
อันเงียบสงบ และสถานท่ีในประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวของกับกวีเอกผูน้ี อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกจากรานคามากมาย

นําทานเขาสู เมืองออกฟอรด (Oxford) เมืองแหงการเรียนรู และเมืองสถานท่ีถายทําภาพยนตรเรื่อง Harry Potter
ภาพยนตรท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองออกซฟอรด เป็นเมืองท่ีคอนขางเล็กกะทัดรัด ตัง้อยูทาง
ตะวันออกเฉียงใตของประเทศอังกฤษ ใกลกับแมน้ําเทมส

จากน้ันนําทานชม อาคารไครชเชิรทคอลเล็ท (Christchurch College) จากทางดานนอก (ยังไมรวมคาเขาชม) เป็นสถาน
ท่ีถายทําหน่ึงในฉากหองอาหารของภาพยนตรแฮรี่ พ็อตเตอร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร อาหารจีน

นําทานเดินทางสู Bicester Village Outlet อิสระใหทานชอปป้ิงจุใจ มีหลากหลายแบรนดดังใหทานใหเลือกสรร

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พัก IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรือระดับใกลเคียง

สแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน

บานเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปยร

เมืองอ็อกฟอรด (OXFORD)

วิทยาลัยไครสเชิรช

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองท่ีตัง้อยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอนอันเป็นบานเกิดของวิลเล่ียมเช็คสเปียร กวีท่ีมีชื่อเสียง
ท่ีสุดของอังกฤษ

เมืองสแตรทฟอรดเพียง เมืองท่ีตัง้อยูริมฝ่ังแมน าเอวอน อันเป็นบานเกิดของวิลเลียมเช็ค
สเปียร กวีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของอังกฤษ

เมืองแหงประวัติศาสตรและเป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศท่ีโรแมนติกมากๆ อีกทัง้ยังมี
มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงท่ีทุกคนรูจักท่ัวโลก น่ันก็คือ มหาวิทยาลัยออกฟอรด บรรยากาศ
ในเมืองออกฟอรดน้ันดีมาก จึงเหมาะกับการมาเรียนควบคูไปกับการพักผอน อีกดวย

เป็นวิทยาลัยท่ีใหญ และงามสงาท่ีสุดในอ็อกซฟอรด มีชื่อเรียกกันงายๆวา เดอะเฮาส กอ
ตัง้ในปี 1525 ในชื่อ คารดินัล คอลเลจ โดยพระคารนัลวูลซีย คนเดียวกับผูท่ีสรางแฮมป
ตันคอรดในลอนดอน กอนท่ีพระเจาเฮนรีท่ี 8 จะเปล่ียนชื่นมาเป็นไครสตเชิรช แตตรา
วิทยาลัยก็ยังคงเป็นหมวกทรงแหลมของพระราชาคณะวูลซีย วิทยาลัยแหงน้ีอยูในเครือ
ของมหาวิทยาลัยแหงออกฟอรด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน



วันท่ี 4 อิสระเท่ียวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

บิซสเตอร เอาทเลท วิลเลจ บาย

เป็นสวรรคของนักชอป เอาทเล็ทช็อปป้ิงหรูหรากิบ๊เกขนาดใหญแหงหน่ึงของอังกฤษ ท่ีมี
สินคาหลากหลายแบรนด ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มท่ี

 คํ่า  IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรือระดับใกลเคียง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไมมีรถบริการสง คาใชจายทัง้หมดเป็นความรับผิดชอบ
ของตัวทานเอง

ทานสามารออกแบบการทองเท่ียวไดดวยตัวทานเอง อาทิเชน เลือกเขาชมพิพิธภัณฑบริติช (British Museum) ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
พิพิธภัณฑดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของมนุษยท่ีสําคัญท่ีสุดและใหญท่ีสุดในโลก มีการกอตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ.
1753) ในเบื้องตนวัตถุท่ีเก็บรวบรวมไวสวนใหญเป็นของสะสมของเซอร แฮนส สโลน (Hans Sloane) ซ่ึงเป็นแพทยและนัก
วิทยาศาสตร พิพิธภัณฑแหงน้ีเปิดใหบริการแกสาธารณะเป็นครัง้แรกในวันท่ี15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากู
เฮาส เมือง บลูมสเบอรรี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานท่ีตัง้ของอาคารพิพิธภัณฑในปัจจุบัน  
หรือเลือกเดินทางสูเมืองวินดเซอร (Windsor) เพ่ือเขาชมพระราชวังวินดเซอร (Windsor Castle) เป็นพระราชวังตัง้อยูท่ีวินด
เซอร สรางโดยสมเด็จพระเจาวิลเลียมท่ี 1 แหงอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1070สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก พระราชวังวินดเซอร
เป็นพระราชฐานท่ียังมีผูอยูอาศัยท่ีใหญท่ีสุดในโลกและเป็นพระราชฐานท่ีเกาท่ีสุดท่ีมีผูอยูอาศัยท่ีตอเน่ืองกันมาตัง้แตเริ่มสราง
ใหทานไดเขาชม พิพิธภัณฑตางๆ อาทิ พิพิธภัณฑอาวุธ ชุดอัศวินนักรบ โลห ตราประจําตระกูลขุนนาง ภาพวาดฝีพระหัตถปริ
นซพิลลิป พระฉายาลักษณสวนพระองค ของใชสวนพระองค ในวาระเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษา เป็นตน

อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

ค่ํา

พัก IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรือระดับใกลเคียง 

อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเท่ียวชมกรุงลอนดอน สถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวไมควรพลาด เชน หอคอยแหง
ลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตัง้อยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอน
ในอังกฤษเป็นพระราชวังท่ีเดิมสรางโดยพระเจาวิลเลียมท่ี 1 แหงอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ.
1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก พระราชวังเป็นรูจักกันในนามวา “หอคอยแหง
ลอนดอน หรือจะเป็น ถนนออกฟอรด ยังมีถนนสายชอปป้ิงชื่อดังเชื่อมตออยาง ถนนคาร
นาบี ้(Canaby Street) แหลงแฟชัน่สุดฮิตของวัยรุนท่ีมีราน G - Star Raw, Diesel,
Replay, Vans หรือ ถนนนิว บอนด (New Bond Street) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของรานซุปเปอร
แบรนด พระราชวังวินเซอร (Windsor Castle) เป็นพระราชวังท่ีประทับสําหรับการพัก
ผอนสุดสัปดาหของพระราชินีอังกฤษ พระราชวังน้ีเป็นพระราชวังท่ีใหญท่ีสุดในโลกและ

้



วันท่ี 5 อิสระเท่ียวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

๊

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ

อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

สรางมามากกวา 900 ปี หรือสําหรับนักชอปป้ิง หางแฮรรอดส (Harrods) ในยานไนซ
บริดจ (Knights Bridge) บริเวณถนนออกฟอรด (Oxford Street) ซ่ึงเรียกไดวาเป็น
ศูนยกลางการชอปป้ิงในกรุงลอนดอน

 คํ่า  IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรือระดับใกลเคียง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไมมีรถบริการสง คาใชจายทัง้หมดเป็นความรับผิดชอบ
ของตัวทานเอง

ทานสามารออกแบบการทองเท่ียวไดดวยตัวทานเอง เชน เลือกซ้ือสิน้คาในยานไนซบริดจ (Knights Bridge) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของ
หางสรรพสินคาชื่อดังอยาง ฮารวีย นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮรรอดส (Harrods) ท่ีทานสามารถเลือกซ้ือสินคาแฟชัน่ชัน้
นําจากท่ัวทุกมุมโลก รวมทัง้กระเปาแฮรรอดสท่ีนิยมกันอยางมาก รวมทัง้มีรานคาแฟชัน่มากมายตัง้อยูบริเวณ High Street
เชน Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane
Street) ท่ีเป็นท่ีตัง้ของราน Super Brands อาทิ เชน Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salva-tore
Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce &
Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ

อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

ค่ํา

พัก IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรือระดับใกลเคียง 

อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเท่ียวชมกรุงลอนดอน สถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวไมควรพลาด เชน หอคอยแหง
ลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตัง้อยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอน
ในอังกฤษเป็นพระราชวังท่ีเดิมสรางโดยพระเจาวิลเลียมท่ี 1 แหงอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ.
1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก พระราชวังเป็นรูจักกันในนามวา “หอคอยแหง
ลอนดอน หรือจะเป็น ถนนออกฟอรด ยังมีถนนสายชอปป้ิงชื่อดังเชื่อมตออยาง ถนนคาร
นาบี ้(Canaby Street) แหลงแฟชัน่สุดฮิตของวัยรุนท่ีมีราน G - Star Raw, Diesel,
Replay, Vans หรือ ถนนนิว บอนด (New Bond Street) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของรานซุปเปอร
แบรนด พระราชวังวินเซอร (Windsor Castle) เป็นพระราชวังท่ีประทับสําหรับการพัก
ผอนสุดสัปดาหของพระราชินีอังกฤษ พระราชวังน้ีเป็นพระราชวังท่ีใหญท่ีสุดในโลกและ
สรางมามากกวา 900 ปี หรือสําหรับนักชอปป้ิง หางแฮรรอดส (Harrods) ในยานไนซ
บริดจ (Knights Bridge) บริเวณถนนออกฟอรด (Oxford Street) ซ่ึงเรียกไดวาเป็น
ศูนยกลางการชอปป้ิงในกรุงลอนดอน

 คํ่า  IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรือระดับใกลเคียง



วันท่ี 6 มหาวิหารเวสตมินสเตอร - หอนาฬิกาบ๊ิกเบ็น - ลอนดอนอาย -
พระราชวังบัคก้ิงแฮม - จัตุรัสทราฟลการ - มหาวิหารเซนต
ปอล - ทาวเวอรบริดจ - ทาอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว - ทา
อากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

หลังอาหารเชา นําทานเท่ียวชมและถายภาพเก็บความประทับใจกับสถานท่ีท่ีทานไมควรพลาดเมื่อมาเท่ียวลอนดอน น้ันก็คือ
Westminster Abbey เป็นหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวหามพลาดของกรุงลอนดอน ตัง้อยูทางตะวันตกของพระราชวัง
Westminster Pal-ace สรางขึน้ในปี ค.ศ. 1245 ซ่ึงถือวาเป็นโบสถท่ีมีอายุเกาแกท่ีสุดในประเทศอังกฤษ และยังเป็นสถานท่ี
ตัง้หอนาฬิกา Big Ben อีกดวย ซ่ึงในปัจจุบันใชเป็นตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอรเตอร (Houses of Parliament หรือ
Westminster Palace) ตัง้อยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง

นําทานถายภาพกับ London Eye เป็นชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักทองเท่ียวไดอยางมากในสหราชอาณาจักร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคารจีน

จากน้ันนําทานชมและถายภาพดานหนากับ พระราชวังบัคกิง้แฮม (Buckingham Palace) ท่ีประทับของพระราชินีอลิซา
เบธท่ี 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน และผาน จัตุรัสทราฟัลการ (Trafalgar Square) ท่ีรายลอมไปดวยอาคารท่ีนา
สนใจ

ผาน มหาวิหารเซนตปอล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญเป็นอันดับ 2 ของโลก สถานท่ีใชจัดพระราชพิธีอภิเษก
สมรสระหวางเจาฟาชายชารล และเลด้ีไดอานา สเปนเซอร

นําทานถายภาพกับสถานท่ีสําคัญอีกแหง ทาวเวอรบริดจ (Tower Bridge) คือ สะพานท่ีมีรูปแบบของสะพานยกและ
สะพานแขวนอยูรวมกัน ตัง้อยูใจกลางกรุงลอนดอน เพ่ือเป็นสะพานขามแมน้ําเทมส สะพานแหงน้ีตัง้อยูใกลกับหอคอยแหง
ลอนดอน ซ่ึงเป็นท่ีมาของชื่อสะพานวา "ทาวเวอรบริดจ" หรือ "สะพานหอคอย" และกลายเป็นสัญลักษณแหงหน่ึงของกรุง
ลอนดอน

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานฮีทโทรว กรุงลอนดอน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ

ค่ํา

21.25 น. ออกเดินทางจากกรุงลอนดอน กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน มาเลเซีย แอรไลน เท่ียวบินท่ี MH001/MH796
(21.25-17.50(+1)/22.15-23.20) ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 19.45 ชัว่โมง บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

แวะเปล่ียนเครื่องท่ีเมืองกัวลาลัมเปอร

มหาวิหารเวสตมินสเตอร
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานท่ีแหงประวัติศาสตรท่ีจัดพระราชพิธีสําคัญมานานนับพันปี ไมวาจะเป็นพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก,พระราชพิธีอภิเษกสมรส และยังเป็นสถานท่ีฝังพระบรมศพของ
กษัตริยมาหลายพระองค มหาวิหารเวสตมินสเตอร ในปัจจุบัน เป็นโบสถใหญ โดย
สถาปัตยกรรมเป็นแบบโกธิค ซ่ึงเมื่อปี ค.ศ. 1245 พระเจาเฮนรี่ท่ี 3 ทรงสรางโบสถเวสต
มินสเตอรครอมโบสถเกาแกท่ีมีอยูเดิม และพระองคเลือกใหเป็นท่ีฝังพระศพของพระองค
เอง



หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น

ชิงชาสวรรคลอนดอนอาย

เป็นหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสตมินสเตอร ซ่ึงในปัจจุบันใชเป็นรัฐสภาอังกฤษตัง้อยู
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาน้ีถูกสรางหลังจากไฟไหมพระรา
ชวังเวสตมินสเตอรเดิม หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร โดยท่ีตัวนาฬิกาอยูสูงจากพ้ืน
55 เมตร ตัวอาคารสรางดวย สถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย
(victorian gothic)

มีอีกชื่อวามิลเลเนียมวีล เป็นชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มักเปนสถานท่ีทองเท่ียว
ท่ีไดรับความนิยมและดึงดูดนักทองเท่ียวอยางมาก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พระราชวังบัคกิ้งแฮม

จัตุรัสทราฟลการ

มหาวิหารเซนตปอล

ทาวเวอรบริดจ

 บาย

ท่ีประทับของพระเจาอลิซาเบธท่ี2และพระสวามี เดิมเป็นวังของดยุกแหงบักกิง้แฮม สราง
ขึน้เมื่อค.ศ.1703-1705 และไดรับการปรับปรุงใหเป็นพระราชวังในเวลาตอมา สําหรับใน
ชวงฤดูรอนน้ันจะเปิดใหเขาชมบริเวณทองพระโรง หองจัดพระราชทานเลีย้ง หองทรง
ดนตรี หองขาว หองเขียว และหองน้ําเงิน นอกจากน้ี มีพิธีเปล่ียนเวรยามของทหารรักษา
พระองคท่ีหนาพระราชวัง พิธีเริ่มเวลา11.30น ของทุกวัน

จัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอน จุดนัดพบ แลนดมารคสําคัญของเมือง เนืองแนนดวยนักทอง
เท่ียวมหาศาล สรางเพ่ือเป็นอนุสรณแกลอรดเนลสัน วีรบุรษท่ีถูกยิงสูญเสียดวงตา 1
ดวงและแขนหน่ึงขางและเสียชีวิตในสงครามระหวางอังกฤษกับฝรัง่เศสท่ีแหลมทราฟัล
การ โดยทานเป็นผูนําการรบท่ีทําใหอังกฤษชนะสงครามทางเรือครัง้น้ี

เป็น 1 ใน 4 โบสถโบราณของกรุงโรม ซ่ึงสรางเพ่ือเป็นอนุสรณแด St.Paul แมวาตัว
อาคารจะอยูนอก Vatican City โดนสิน้เชิง อาคารน้ีเป็นสมบัติ ของ Vatican City ไป
เต็ม

เป็นสัญลักษณหน่ึงของลอนดอน ตัง้อยูใกลๆกับหอคอยแหงลอนดอน มีลักษณะเป็น
สะพานแขวนผสมกับสะพานท่ีสามารถเปิดตรงกลางสะพานได ยามเมื่อตองการใหเรือ
สูงๆแลนผานไป-มา Tower Bridge เป็นสะพาน ขามแมน้ําเธมส สะพานแรก ของ
ลอนดอน โดยสะพานแหงน้ี ไมเพียงแตเป็นจุดชมวิว ท่ีมีความสูงถึง 140 ฟุต เทาน้ัน แต
ภายในของฐานสะพาน ท่ีถูกสรางขึน้ใหมีลักษณะเป็นหอสูง ยังเป็นท่ีท่ีจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ

 คํ่า



วันท่ี 7 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ มีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานฮีทโธรว

ทาอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ทาอากาศยาน
ลอนดอนฮีทโธรวตัง้อยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอน
ประมาณ 24 กิโลเมตร

ตัง้อยูท่ีเขตเซปัง รัฐสลังงอร ประเทศมาเลเซีย หางจากตัวเมืองกัวลาลัมเปอรประมาณ 50
กิโลเมตร เปิดดําเนินการเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เพ่ือใชเป็นทาอากาศยาน
หลัก แทน ทาอากาศยานสุลตาน อับดุล อาซิส ซาห(สูบัง) ซ่ึงตัง้หางอยูทางทิศเหนือ
(ปัจจุบันเปิดทําการในสายภายในประเทศ และเครื่องบินขนาดเล็ก) และเป็นทา
อากาศยานหลักของมาเลเซียแอรไลน, มาเลเซียแอรไลนคารโก และแอรเอเชีย

 กิจกรรม ค่ํา

23.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกโปรแกรม อันเน่ืองมาจากสภาพอากาศ สภาวะการเมือง และเหตุการณใดๆ

ก็ตามท่ีอยูนอกเหนือความควบคุมและความรับผิดชอบของบริษัทฯ

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใด ๆ ทัง้สิน้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนเงิน กรณีท่ีลูกคาไมใชบริการสิ่งใดสิ่งหน่ึงในทัวร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดตอความเสียหายหรือความสูญหายใดๆ อันเกิดแกทรัพยสินของนักทองเท่ียว ท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง

กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000 บาท พรอมคาวีซา อังกฤษ 6,000 บาท (กรุณาสงแบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาและสําเนาหนาพาส

ปอรต พรอมกับหลักฐานโอนเงินมัดจําคาทัวร)

คาทัวรสวนท่ีเหลือจะเรียกเก็บไมนอยกวา 30 วันกอนออกเดินทาง

 
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

2. (ตัว๋กรุปไมสามารถUpgrade ท่ีน่ังเป็นBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอมตัว๋กรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวัน
ได)

3. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน

4. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

5. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

6. คาน้ําหนักกระเปา สัมภาระท่ีสายการบิน 30 กิโลกรัม (ไมเกิน2ชิน้) ถือขึน้เครื่องได 7กิโลกรัม

7. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 1,000,000 บาท 
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท เป็นตน

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)

4. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบิน

5. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

6. คาพนักงานยกกระเปาท่ีโรงแรม

7. คาวีซาประเทศอังกฤษและคาบริการ ทานละ  6,000 บาท  

8. คาวีซาดวน กรณีทานสงเอกสารย่ืนไมทันวีซาปกติ เพ่ิมประมาณ 10,000 บาท  (สําหรับคาบริการวีซาดวน กรุณาตรวจสอบกับ
เจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษอีกครัง้ อาจมีการเปล่ียนแปลง)

9. คาทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 50 ปอนด(GBP) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2
ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน  
 

วีซา



เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ  
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15-20 วันทําการ 
*** ย่ืนวีซาแสดงตนท่ี VFS Global (เทรนด้ี ชัน้ 28) *** 
 เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด ในวันย่ืนวีซา
หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ**

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ
การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํา
มาประกอบการย่ืนวีซาดวย) 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ
กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. หลักฐานการเงิน 

2.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอน
หลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอน
วันย่ืนวีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือน ในกรณีท่ีมีไมครบ 6 เดือน ใหขอเป็น STATEMENT พรอมทําจดหมายชีแ้จง  
2.2 กรณีเปล่ียนบัญชีเป็นเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทัง้สองเลม (ทัง้เลมเกา –เลมใหม) 
***ควรเคล่ือนไหวบัญชีสมํ่าเสมอ ไมควรแตงบัญชีโดยการนําเงินกอนใหญเขาบัญชีกอนย่ืนวีซา จะทําใหยอดเงินกระโดด ซ่ึงอาจเป็น
เหตุใหทานถูกปฏิเสธวีซาได   
2.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
2.2.1 สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายให อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันย่ืนวีซา และบัญชีตองมี
ครบทุกเดือน ในกรณีท่ีมีไมครบ 6 เดือน ใหขอเป็นSTATEMENT พรอมทําจดหมายชีแ้จง 
2.2.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายท่ีมีการชีแ้จงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ (Sponsor Letter) 
***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวันบัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน
และสลากออมสิน**

3. หลักฐานการทํางาน  

-  เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
-  กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตน 
-  เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน) 
-  นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

4. เอกสารสวนตัว

- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

5. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร
มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

่



-    กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ทัง้
สองทาน

6. ทานไมจําเป็นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน

7. ในกรณีท่ีมีเอกสารเป็นภาษาไทยจะตองแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับ จะตองแปลจากรานแปลหรือศูนยแปล พรอมประทับ
ตราจากรานหรือศูนยแปลเทาน้ัน ไมสามารถใชตัวท่ีแปลเองได

(คาแปลเอกสารไมรวมในรายการทัวร ผูเดินทางเป็นผูรับผิดชอบเอง)

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึน้ เชน
คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําตัว๋เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋แลว)

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอย
บริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน

หมายเหตุ
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกไทยและมัคคุเทศกทองถิ่น 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึน้ไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว

-   โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะ
ทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใด ๆ ทัง้สิน้

สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนา
หนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา) กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะ
ไมรับผิดชอบ

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด
ๆ ทัง้สิน้ 


