
#13419 ทัวรอังกฤษ ลอนดอน 7 วัน 4 คืน สโตนเฮนจ
เบอรตันออนเดอะวอเตอร บิน MH
ทัวรอังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ โรมันบาธ ปราสาทคารด๊ิฟ เบอรตันออนเดอะ
วอเตอร ชมบานเช็คสเปยร ฟรีเดย 1 วันเต็ม พระราชวัง Westminster หอ
นาฬิกาบิ้กเบน พระราชวังบัคกิ้งแฮม ทาวเวอรบริดจ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร    -

2 ทาอากาศยานฮีทโธรว - สโตนเฮนจ - บาธ - พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน - คารดิฟฟ   

Holiday Inn
Express
Cardiff Bay
หรือเทียบเทา

3 คอตสโวลส - หมูบานไบบิวรี - เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร - เชลเทินแฮล   

Holiday Inn
Express
Cheltenham
หรือเทียบเทา

4 สแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน - บานเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร - โบสถเกาแก Holy
Trinity - ออกฟอรด - วิทยาลัยไครสเชิรช - บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ   

Ibis London
Heathrow
Airport หรือ
เทียบเทา

5 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย   

Ibis London
Heathrow
Airport หรือ
เทียบเทา

6
มหาวิหารเวสตมินสเตอร - หอนาฬิกาบิก๊เบ็น - ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร (พระราชวังเวสต
มินสเตอร) - ชิงชาสวรรคลอนดอนอาย - พระราชวังบัคก้ิงแฮม - จัตุรัสทราฟัลการ - มหา
วิหารเซนตปอลกรุงลอนดอน - ทาวเวอรบริดจ - ทาอากาศยานฮีทโธรว - ทาอากาศยาน
กัวลาลัมเปอร

   -

7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 ฿55,900 ฿55,900 ฿54,900 ฿9,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานฮีทโธรว - สโตนเฮนจ - บาธ - พิพิธภัณฑน้ําแร
รอนโรมัน - คารดิฟฟ

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน มาเลเซีย แอรไลน เท่ียวบินท่ี MH783/MH002 (17.15-20.30/23.15-05.35(+1)) ใชระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 17.15 ชั่วโมง บริการอาหาร เครื่องด่ืม และพักผอนบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรสายการบิน มาเลเซีย
แอรไลน พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

17.15 น. ออกเดินทางสูกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน มาเลเซีย แอรไลน เท่ียวบินท่ี MH783/MH002
(17.15-20.30/23.15-05.35(+1)) ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17.15 ชั่วโมง บริการอาหาร เครื่องด่ืม และพักผอนบน
เครื่อง แวะเปล่ียนเครื่องท่ีเมืองกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

05.35 น. เดินทางถึงทาอากาศยานฮีทโทรว กรุงลอนดอน หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูเมืองอเมซ
เบอรรี่

่ ่ ่ ่



นําทานสัมผัสหน่ึงในสิ่งมหัศจรรยของโลกกลุมหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) กลุมหินท่ีมีลักษณะรูปทรงการจัดวางท่ี
แปลกและไมทราบวัตถุประสงคท่ีแนชัดในยุค 3,500-4,000 ปีมาแลว ทานจะท่ึงกับความสามารถของมนุษยท่ีไดนํากอนหิน
ขนาดใหญน้ําหนักบางกอนถึง 45 ตัน มาวางเรียงกันเป็นวงกลมไดอยางนามหัศจรรย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ฟิชแอนดชิพ)

นําทานออกเดินทางตอสูเมืองบาธ (Bath) ตั้งอยูในหุบเขาของแมน้ําเอวอนในบริเวณท่ีมีน้ําพุรอนธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้ง
ถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยท่ียังเรืองอํานาจ และเป็นผูสรางโรงอาบน้ําโรมัน (Roman Bath) และยังไดเป็นเมืองมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987

นําทานเขาชมพิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวัติการคนพบท่ีนาสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุม
อาคารสําคัญของเมือง คือ บริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบอน้ําแรรอนคิงส (The Sacred Spring) สวนท่ีสอง คือ บริเวณวัด และสวนท่ี
สาม คือ บริเวณท่ีเปิดบริการใหนักทองเท่ียวหรือชาวเมืองใชบริการน้ําแรซ่ึงมีท้ังสระวายน้ํา, บอน้ําแรเย็น-รอน, หองอบไอน้ํา
และสวนท่ีเป็น Turkish Bath

เดินทางตอสูเมืองคารดิฟฟ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส (Wales) หน่ึงในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตั้งของ
ปราสาทคารดิฟ๊ (Cardiff Castle) เดิมเป็นท่ีพํานักของขุนนางผูปกครองเมือง ถูกลอมรอบไวดวยกําแพงโบราณ จากนั้นผานชม
ศาลาวาการเมืองและกลุมอาคารโบราณเกาแกผานชมเมือง สวนสาธารณะคารดิฟ๊ สนามกีฬามิลเลนเนียม อาคารท่ีทําการของรัฐ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร

พักท่ี Holiday Inn Express Cardiff Bay หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานฮีทโธรว

สโตนเฮนจ

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

เสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญ ตั้งอยูกลางท่ีราบซัลลิส
เบอรรี่ ในบริเวณตอนใตของอังกฤษ ประกอบไปดวยแทงหินขนาดยักษ 112 กอน ตั้ง
เรียงกันเป็นวงกลมซอนกัน 3 วง แทงหินบางอันตั้งขึ้น บางอันอยูในแนวนอน และบาง
อันก็ถูกวางซอนขึ้นไปขางบน สโตนเฮนจมีชื่อเสียงอยางมากในฐานะท่ีเป็นกลุมหิน
ประหลาดซ่ึงไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง ฟิชแอนดชิพ

บาธ บาย

เป็นเมืองเกาแกแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร ท่ีมีศิลปะยุคโรมันท่ีหลงเหลืออยูมากมาย
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงามและความย่ิงใหญทาง
ประวัติศาสตร จึงไมนาแปลกใจเลยท่ีบาธไดรับเลือกใหเป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก



วันท่ี 3 เขตคอตสโวลส - หมูบานไบบิวรี - เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร
- เมืองเชลเทินแฮล

พิพิธภัณฑนํ้าแรรอนโรมัน

คารดิฟฟ

เป็นกลุมอาคารสําคัญของเมืองคือบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบอน าแรรอนคิงส(The Sacred
Spring) สวนท่ีสองคือบริเวณวัด และสวนท่ีสามคือบริเวณท่ีเปิดบริการใหนักทองเท่ียว
หรือชาวเมืองใชบริการน าแรซ่ึงมีท้ังสระวายน า, บอน าแรเย็น-รอน, หองอบไอน าและสวน
ท่ีเป็นTurkish Bath และใหทานไดชิมน าแรท่ีจัดใหกับนักทองเท่ียวเทานั้น

เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดและมีประชากรมากท่ีสุดของเวลส เป็นเมือง
ศูนยกลางการคา ท่ีตั้งของสถาบันวัฒนธรรมและกีฬาแหงชาติแทบทุกสถาบัน เป็นท่ีตั้ง
ของสื่อแหงชาติเวลส ท่ีตั้งของสภาแหงชาติเวลส คารดิฟฟเป็นเมืองท่ีมีความโดดเดนดาน
การทองเท่ียว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Holiday Inn Express Cardiff Bay หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานสูเขต Cotswold พ้ืนท่ีตอนกลางของประเทศอังกฤษท่ีประกอบดวยหมูบานกวา 70 หมูบานซ่ึงความสวยงามของ
Cotswold นั้นถูกขนานนามวา Heart of England

นําทานชมไบบิวรี (Bibury) หมูบานท่ีเป็นสถานท่ีซ่ึงเต็มไปดวยกระทอมโบราณ และโบสถอันเกาแกอยางเชน โบสถเซนต
แมรี่ อีกท้ังยังมีถนนสวยๆ รายลอมดวยดอกไมสีสดใสริมสองขางทาง อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับบรรยายอันสุดแสน
โรแมนติคพรอมเก็บภาพความประทับใจกับหมูบานเล็กๆแหงน้ี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร อาหารจีน

นําทานเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนนารัก เมืองเบอรตันออนเดอะวอเตอร (Bourton On The Water) ซ่ึงเป็นหมูบานท่ีได
รับการโหวตใหเป็นหมูบานท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในอังกฤษ ดวยลักษณะของตัวอาคารท่ีมีความโดดเดนเฉพาะ ปลูกสรางตัว
อาคารดวยหิน ซ่ึงเป็นหิน Cotswold stone เทานั้น

หลังจากนั้นไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอไปยังเมืองเชลเทินแฮม (Chelten-ham) เมืองสปาในกลอสเตอรเชียรเคา
นตี ทางตะวันตก-ใตของอังกฤษ บนฝ่ังแมน้ําเชลต มีอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและพุน้ําแร

เย็น

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตราคาร

พักท่ี Holiday Inn Express Cheltenham หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 สแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน - บานเกิดของยอดกวีเอกเชคส
เปยร - โบสถเกาแก Holy Trinity - เมืองอ็อกฟอรด
(OXFORD) - วิทยาลัยไครสเชิรช - บิซสเตอร เอาทเลท วิลเลจ

คอตสโวลส

หมูบานไบบิวรี

เมืองชนบทท่ีขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของทัศนียภาพ และบรรยากาศอบอุนสบายๆ
เหมาะแกการมาพักผอน ทรัพยากรธรรมชาติยังอุดมสมบูรณเป็นอยางมาก ผูมาเยือนจะ
ไดสัมผัสกับเนินเขา ทุงหญา สวนดอกไม แมน้ําเล็กๆ และสถาปัตยกรรมท่ีเป็น
เอกลักษณเฉพาะตัวอยางหมูบานหินสีน้ําผึ้ง ท่ีสรางมาตั้งแตชวงศตวรรษท่ี 17 และยังคง
ไดรับการอนุรักษไวอยางดีเย่ียม

หมูบานไบบิวรี เป็นหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูในแควน Gloucestershire ในเขตคอตสโวลส
ทางตะวันตกของอังกฤษ หมูบานแสนสวยเงียบสงบแหงน้ีจัดวาเป็น The Most
Beautiful Village in England ลักษณะบานเป็นกระทอมเกาแกสรางมาตั้งแตยุค
ศตวรรษท่ี 17-18 แตยังคงรักษาสภาพในอดีตไวเป็นอยางดี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร

เชลเทินแฮล

 บาย

เป็นหมูบานท่ีไดรับการโหวตใหเป็นหมูบานท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในอังกฤษ ดวย
ลักษณะของตัวอาคารท่ีมีความโดดเดนเฉพาะ ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซ่ึงเป็นหิน
Cotswold stone เทานั้น ภายในหมูบานจะมีแมน้ํา Windrush ไหลผาน มีเป็ดหัวเขียว
สวยงามเวียนวายเต็มแมน้ํา เป็นหมูบานท่ีมีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค

เป็นเมืองสปาในกลอสเตอรเชียรเคานตี ตั้งอยูทางทางตะวันตกเฉียงใตของอังกฤษบน
ฝ่ังแมน้ําเชลต มีอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและพุน้ําแร เมืองเป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาล
ทางวัฒนธรรมหลายเทศกาล เมืองมีศูนยการคาทองถิ่นหลายแหงท่ีรวมถึงคาเวนดิชเฮาส
หางสรรพสินคาท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองท่ีสรางในปี 1823 และยังมีสถานบันเทิงกลางคืนท่ี
หลากหลาย ท้ังผับ บารไวน คลับ และรานอาหาร

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Holiday Inn Express Cheltenham หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

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

นําทานชมบานเช็คสเปียร (ดานนอก)
้ ่ ่ ่ ้



ชมโบสถเกาแก Holy Trinity แมน้ําเอวอนอันเงียบสงบ และสถานท่ีในประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวของกับกวีเอกผูน้ี อิสระให
ทานเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกจากรานคามากมาย

นําทานเขาสูเมืองออกฟอรด (Oxford) เมืองแหงการเรียนรู และเมืองสถานท่ีถายทําภาพยนตรเรื่อง Harry Potter
ภาพยนตรท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองออกซฟอรด เป็นเมืองท่ีคอนขางเล็กกะทัดรัด ตั้งอยูทาง
ตะวันออกเฉียงใตของประเทศอังกฤษ ใกลกับแมน้ําเทมส

จากนั้นนําทานชมอาคารไครชเชิรทคอลเล็ท (Christchurch College) จากทางดานนอก (ยังไมรวมคาเขาชม) เป็นสถาน
ท่ีถายทําหน่ึงในฉากหองอาหารของภาพยนตรแฮรี่ พ็อตเตอร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร อาหารจีน

นําทานเดินทางสู เดินทางสู Bicester Village outlet อิสระใหทานชอปป้ิงจุใจ มีหลากหลายแบรนดดังใหทานให
เลือกสรร อาทิ เชน Balenciaga, Valentino, MCM, Er-menegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior,
Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Ibis London Heathrow Airport หรือเทียบเทา

สแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน

บานเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปยร

โบสถเกาแก Holy Trinity

ออกฟอรด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองท่ีตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอนอันเป็นบานเกิดของวิลเล่ียมเช็คสเปียร กวีท่ีมีชื่อเสียง
ท่ีสุดของอังกฤษ

ท่ีน่ีเป็นบานเกิดของวิลเลียมเช็คสเปียร กวีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของอังกฤษ

เป็นโบสถเกาแกท่ีตั้งอยูริมแมน้ําเอวอนอันเงียบสงบ และสถานท่ีในประวัติศาสตรท่ี
เกี่ยวของกับกวีเอกท่ีชื่อวิลเลียม เชคสเปียร น้ี

เมืองแหงประวัติศาสตรและเป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศท่ีโรแมนติกมากๆ อีกท้ังยังมี
มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงท่ีทุกคนรูจักท่ัวโลก น่ันก็คือ มหาวิทยาลัยออกฟอรด บรรยากาศ
ในเมืองออกฟอรดนั้นดีมาก จึงเหมาะกับการมาเรียนควบคูไปกับการพักผอน อีกดวย



วันท่ี 5 อิสระเท่ียวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ บาย

เป็นสวรรคของนักชอป ท่ีเป็นเอาทเลตช็อปป้ิงวิลเลจอันหรูหราและกิบ๊เกขนาดใหญแหง
หน่ึงของอังกฤษ ภายในมีสินคาหลากหลายแบรนด ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มท่ี

 คํ่า  Ibis London Heathrow Airport หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

อิสระเท่ียวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไมมีรถบริการสง คาใชจายท้ังหมดเป็นความรับผิด
ชอบของตัวทานเองเชน

ชมพิพิธภัณฑบริติช (Brit-ish Museum) ซ่ึงเป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของมนุษยท่ีสําคัญ
ท่ีสุดและใหญท่ีสุดในโลก มีการกอตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753)

เลือกซ้ือสิ้นคาในยานไนซบริดจ (Knights Bridge) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหางสรรพสินคาชื่อดังอยาง ฮารวีย นิโคล (Harvey
Nicole) และ แฮรรอดส (Harrods) ท่ีทานสามารถเลือกซ้ือสินคาแฟชั่นชั้นนําจากท่ัวทุกมุมโลก รวมท้ังกระเปาแฮรรอดสท่ีนิยม
กันอยางมาก รวมท้ังมีรานคาแฟชั่นมากมายตั้งอยูบริเวณ High Street

ค่ํา

พักท่ี Ibis London Heathrow Airport หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 6 มหาวิหารเวสตมินสเตอร - หอนาฬิกาบ๊ิกเบ็น - ตึกรัฐสภาเวสต
มินสเตอร หรือพระราชวังเวสตมินสเตอร - ชิงชาสวรรค
ลอนดอนอาย - พระราชวังบัคก้ิงแฮม - จัตุรัสทราฟลการ -
มหาวิหารเซนตปอล - ทาวเวอรบริดจ - ทาอากาศยานฮีทโธรว
- ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร

อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
อิสระเท่ียวชมกรุงลอนดอน สถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวไมควรพลาด เชน หอคอยแหง
ลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอน
ในอังกฤษเป็นพระราชวังท่ีเดิมสรางโดยพระเจาวิลเลียมท่ี 1 แหงอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ.
1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก พระราชวังเป็นรูจักกันในนามวา “หอคอยแหง
ลอนดอน หรือจะเป็น ถนนออกฟอรด ยังมีถนนสายชอปป้ิงชื่อดังเชื่อมตออยาง ถนนคาร
นาบี้ (Canaby Street) แหลงแฟชั่นสุดฮิตของวัยรุนท่ีมีราน G - Star Raw, Diesel,
Replay, Vans หรือ ถนนนิว บอนด (New Bond Street) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรานซุปเปอร
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 หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

หลังอาหารเชา นําทานเท่ียวชมและถายภาพเก็บความประทับใจกับสถานท่ีท่ีทานไมควรพลาดเมื่อมาเท่ียวลอนดอน นั้นก็คือ
Westminster Abbey เป็นหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวหามพลาดของกรุงลอนดอน ตั้งอยูทางตะวันตกของพระราชวัง
Westminster สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1245 ซ่ึงถือวาเป็นโบสถท่ีมีอายุเกาแกท่ีสุดในประเทศอังกฤษ และท่ีสําคัญยังไดขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากองคการ UNESCO อีกดวย

เป็นสถานท่ีตั้งหอนาฬิกา Big Ben หอนาฬิกาน้ีถูกสรางหลังจากไฟไหมพระราชวังเวสตมินสเตอรเดิม เมื่อวันท่ี 16
ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส แบรรี่ เป็นผูออกแบบ หน่ึงในสัญลักษณท่ีรูจักมากท่ีสุดของสหราชอาณาจักร ประจําพระรา
ชวังเวสตมินสเตอร ซ่ึงในปัจจุบันใชเป็น ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอรเตอร (Houses of Parliament หรือ Westminster
Pal-ace) ตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง

นําทานขึ้นชมและถายภาพกับ London Eye ท่ีเป็นชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมา
เป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักทองเท่ียวไดอยางมากในสหราชอาณาจักร ทานสามารถเพลิดเพลิน
กับการชมวิวทิวทัศนของเมืองลอนดอนท่ีคอยๆเล่ือนสูงขึ้นไดแบบ 360 องศา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคารจีน

จากนั้นนําทานชมและถายภาพดานหนากับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ท่ีประทับของพระราชินีอลิซา
เบธท่ี 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน

นําทานผานชม จัตุรัสทราฟัลการ (Trafalgar Square) ท่ีรายลอมไปดวยอาคารท่ีนาสนใจ

นําทานผานชม มหาวิหารเซนตปอล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญเป็นอันดับ 2 ของโลก สถานท่ีใชจัดพระราช
พิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาฟาชายชารล และเลด้ีไดอานา สเปนเซอร

นําทานถายภาพกับสถานท่ีสําคัญอีกแหง ทาวเวอรบริดจ (Tower Bridge) คือ สะพานท่ีมีรูปแบบของสะพานยกและ
สะพานแขวนอยูรวมกัน ตั้งอยูใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สรางขึ้นในระหวาง ค.ศ. 1886-1894 เพ่ือเป็นสะพาน
ขามแมน้ําเทมส สะพานแหงน้ีตั้งอยูใกลกับหอคอยแหงลอนดอน ซ่ึงเป็นท่ีมาของชื่อสะพานวา "ทาวเวอรบริดจ" หรือ "สะพาน
หอคอย" และกลายเป็นสัญลักษณแหงหน่ึงของกรุงลอนดอน

่



นําทานเดินทางสูทาอากาศยานฮีทโทรว กรุงลอนดอน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ

ค่ํา

21.25 น. ออกเดินทางจากกรุงลอนดอนกลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน มาเลเซีย แอรไลน เท่ียวบินท่ี MH001/MH796
(21.25-17.50(+1)/22.15-23.20) ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 19.45 ชั่วโมง บริการอาหาร เครื่องด่ืม และพักผอนบน
เครื่อง แวะเปล่ียนเครื่องท่ีเมืองกัวลาลัมเปอร

มหาวิหารเวสตมินสเตอร

หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น

ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร (พระราชวังเวสตมินสเ…

ชิงชาสวรรคลอนดอนอาย

 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

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

อาคารน้ีสรางขึ้นในปี 1016 มีหองท้ังหมดดวยกันประมาณ 1,100 หอง 100 บันได และ
ระเบียงยาวรวมท้ังหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งกอสรางสวนใหญสรางในคริสต
ศตวรรษท่ี 19 แตก็ยังมีสวนกอสรางเดิมเหลืออยูบางเล็กนอยรวมท้ังทองพระโรงท่ีใน
ปัจจุบันใชในงานสําคัญๆ ปัจจุบันท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่ีสภาสองสภาของรัฐสภาแหงสหราช
อาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน ) ประชุมรวมกัน

มีอีกชื่อวามิลเลเนียมวีล เป็นชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มักเปนสถานท่ีทองเท่ียว
ท่ีไดรับความนิยมและดึงดูดนักทองเท่ียวอยางมาก

พระราชวังบัคกิ้งแฮม บาย

ท่ีประทับของพระเจาอลิซาเบธท่ี2และพระสวามี เดิมเป็นวังของดยุกแหงบักกิ้งแฮม สราง
ขึ้นเมื่อค.ศ.1703-1705 และไดรับการปรับปรุงใหเป็นพระราชวังในเวลาตอมา สําหรับใน
ชวงฤดูรอนนั้นจะเปิดใหเขาชมบริเวณทองพระโรง หองจัดพระราชทานเล้ียง หองทรง
ดนตรี หองขาว หองเขียว และหองน้ําเงิน นอกจากน้ี มีพิธีเปล่ียนเวรยามของทหารรักษา
พระองคท่ีหนาพระราชวัง พิธีเริ่มเวลา11.30น ของทุกวัน



 หมายเหตุ

วันท่ี 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายบิน มาเลเซีย แอรไลน เท่ียวบินท่ี MH001/MH796 (21.25-17.50(+1)/22.15-23.20) ใชระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 19.45 ชั่วโมง บริการอาหาร เครื่องด่ืม

จัตุรัสทราฟลการ

มหาวิหารเซนตปอลกรุงลอนดอน

ทาวเวอรบริดจ

จัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอน จุดนัดพบ แลนดมารคสําคัญของเมือง เนืองแนนดวยนักทอง
เท่ียวมหาศาล สรางเพ่ือเป็นอนุสรณแกลอรดเนลสัน วีรบุรษท่ีถูกยิงสูญเสียดวงตา 1
ดวงและแขนหน่ึงขางและเสียชีวิตในสงครามระหวางอังกฤษกับฝรั่งเศสท่ีแหลมทราฟัล
การ โดยทานเป็นผูนําการรบท่ีทําใหอังกฤษชนะสงครามทางเรือครั้งน้ี

เป็นมหาวิหารท่ีเป็นท่ีน่ังของบิชอปและเป็นมหาวิหารแมของสังฆมณฑลแหงลอนดอน
ถูกสรางขึ้นในปลายศตวรรษท่ี 17 แทนท่ีมหาวิหารเกาในสไตลบริติชบารอค ออกแบบ
โดย Sir Christopher Wren ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรูจัก
มากท่ีสุดของลอนดอน

เป็นสัญลักษณหน่ึงของลอนดอน ตั้งอยูใกลๆกับหอคอยแหงลอนดอน มีลักษณะเป็น
สะพานแขวนผสมกับสะพานท่ีสามารถเปิดตรงกลางสะพานได ยามเมื่อตองการใหเรือ
สูงๆแลนผานไป-มา Tower Bridge เป็นสะพาน ขามแมน้ําเธมส สะพานแรก ของ
ลอนดอน โดยสะพานแหงน้ี ไมเพียงแตเป็นจุดชมวิว ท่ีมีความสูงถึง 140 ฟุต เทานั้น แต
ภายในของฐานสะพาน ท่ีถูกสรางขึ้นใหมีลักษณะเป็นหอสูง ยังเป็นท่ีท่ีจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ

ทาอากาศยานฮีทโธรว

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

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

 กิจกรรม ค่ํา

23.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



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

ปอรต พรอมกับหลักฐานโอนเงินมัดจําคาทัวร)

คาทัวรสวนท่ีเหลือจะเรียกเก็บไมนอยกวา 30 วันกอนออกเดินทาง

สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนา
หนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา)

กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

2. (ตั๋วกรุปไมสามารถUpgrade ท่ีน่ังเป็นBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอมตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวัน
ได)

3. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน

4. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

5. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

6. คาน้ําหนักกระเปา สัมภาระท่ีสายการบิน 30 กิโลกรัม (ไมเกิน2ชิ้น) ถือขึ้นเครื่องได 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 ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

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
เจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปล่ียนแปลง)

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

วีซา
เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15-20 วันทําการ

ย่ืนวีซาแสดงตนท่ี VFS Global (เทรนด้ี ชั้น 28) 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได

ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ

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

่



ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตาง
ประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. หลักฐานการเงิน 

2.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา
ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน
กอนวันย่ืนวีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือน ในกรณีท่ีมีไมครบ 6 เดือน ใหขอเป็น STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง 

2.2 กรณีเปล่ียนบัญชีเป็นเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาท้ังสองเลม (ท้ังเลมเกา –เลมใหม)

ควรเคล่ือนไหวบัญชีสมํ่าเสมอ ไมควรแตงบัญชีโดยการนําเงินกอนใหญเขาบัญชีกอนย่ืนวีซา จะทําใหยอดเงินกระโดด ซ่ึงอาจเป็น
เหตุใหทานถูกปฏิเสธวีซาได  

2.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง 

2.2.1 สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายให อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันย่ืนวีซา และบัญชีตอง
มีครบทุกเดือน ในกรณีท่ีมีไมครบ 6 เดือน ใหขอเป็นSTATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง

2.2.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายท่ีมีการชี้แจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ (Sponsor Letter)

สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวันบัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน
และสลากออมสิน

3. หลักฐานการทํางาน  

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน 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 (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ท้ัง
สองทาน

6. ทานไมจําเป็นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น

7. ในกรณีท่ีมีเอกสารเป็นภาษาไทยจะตองแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับ จะตองแปลจากรานแปลหรือศูนยแปล พรอมประทับ
ตราจากรานหรือศูนยแปลเทานั้น ไมสามารถใชตัวท่ีแปลเองได

(คาแปลเอกสารไมรวมในรายการทัวร ผูเดินทางเป็นผูรับผิดชอบเอง)

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแลว)

่ ้ ้ ้ ้



การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการ
อํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

หมายเหตุ
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปรวมตลอดการเดินทางท้ังหมด ตามธรรมเนียม 50 ปอนด(GBP) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี

ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาวีซาประเทศอังกฤษและคาบริการ ทานละ 6,000 บาท

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด
ๆ ท้ังสิ้น


