
 

 

 

รหัสทัวร 1900041 
ทัวรอังกฤษ ลอนดอน ทาวเทอร 9 วัน 6 คืน (QR) 
ปราสาทเอดินบะระ   ลองเรือRed Cruise   สนามโอลดแทรฟฟอรด   บานเกิดเช็คส
เปยร    ชมพิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน    กองหินประหลาด สโตนเฮนจ   สะพาน 
Tower Bridge  หอนาฬิกาบ๊ิกเบน   ลอนดอนอาย  อาคารรัฐสภา Parliament 
House   จัตุรัสราฟลการ   พระราชวังบัคกิ้งแฮม 

 



 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  - ทาอากาศยานโดฮา 
16.00  พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก4 ประตู 

8 เคานเตอร QR สายการบิน กาตารแอรเวย โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทคอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัตรท่ีน่ัง โหลดสัมภาระ และออกเดินทางสู
สนามบิน 

19.35  เดินทางสูทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร เท่ียวบินที่ QR833 

23.25  เดินทางถึง แวะรอเปล่ียนเคร่ือง  
 

วันที่ 2 
ทาอากาศยานโดฮา - ทาอากาศยานนานาชาติ ฮีทโธรว – เมืองเอดินเบิรก – 
ปราสาทเอดินบะระ – มหาวิทยาลัยเอดินเบอระ- 
หอศิลป�แหงชาติของกรุงลอนดอน - Princess Street 

01.15  ออกดินทางสูทาอากาศยานเอดินบะระ ประเทศอังกฤโดยสายการบินกาตารแอรเวย 
เท่ียวบินท่ี QR031 

06.00  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ฮีทโธรว กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เวลา
ทองถ่ินชากวาประเทศไทยประมาณ 6ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผานพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางดานตรวจคนเขา
เมืองและรับสัมภาระ  

08.00  จากน้ันนําทานข้ึนรถโคชปรับอากาศออกเดินทางสู นําทานเขาสูเมืองเอดินเบิรก 
(Edinburgh) (ระยะทาง8กม./23 นาที) เมืองหลวงของสก็อตแลนด 
(Scothland) ดินแดนท่ีต้ังอยูในพื้นท่ีท่ีสวยงาม นําทานเดินทางสูยานเมืองเกา สูถนน
รอยัลไมล (Royal Mile) ถนนสายสําคัญท่ีเช่ือมสูพระตําหนักโฮล่ีรูด (Palace of 
Holyroodhouse) ซ่ึงเปนท่ีประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด และเคย
เปนท่ีประทับของพระนางแมรีแหงสก็อต ฝم�งตรงขามเปนรัฐสภาแหงชาติสก็อตอันนา
ภาคภูมิใจ ดวยสถาปตยกรรมรวมสมัยทางดานของดินเเดนยุโรป นับวาเปนดินเเดนท่ี



 

 

 

สวยงามเเละมีความนาสนใจเปนอยางมากในเร่ืองของการมาทองเท่ียวชมความสวยงาม
ของธรรมชาติเเละสถาปตยกรรมตางๆ โดยหน่ึงในประเทศท่ีมีนักทองเที่ยวใหความ
สนใจในการไปเท่ียวชมกันอยางมากเลยก็คือท่ีราบสูงทางตอนเหนือของอังกฤษท่ีเรา
เรียกกันวา วิหารเซนตไจลส (St.Giles Cathedral) นําทานถายรูปมหาวิทยาลัยเอดิน
เบิรก (Edinburgh University) จากน้ันไปยังหอศิลป�แหงชาติของกรุงลอนดอน
(National Gallery of  London) เปนอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีไมควรพลาดเลย หากไดมา
เท่ียวที่กรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ เพราะภายในหอศิลป�แหงน้ี มีภาพ
มากมายท่ีจัด แสดงใหชมถึง 2,300 ภาพ ซ่ึงแตละภาพก็จะมีประวัติเปนของตัวเองท่ี
แตกตางกันไป บางภาพยังเปนผลงานของศิลปนระดับโลกอยาง ดาวินชี, ปกัสโซ อีกดวย 
นอกจากน้ีบริเวณรอบๆ หอศิลป�น้ัน ยังใชเปนท่ีจัดงานแสดงดนตรีกลางแจง ซ่ึงจะ
สับเปล่ียนหมุนเวียนกันมาตามเทศกาล และเคยเปนสถานที่ต้ังเวลานับถอยหลัง เพื่อเขา
สูงานโอลิมปก 2012 ท่ีอังกฤษเปนเจาภาพเชนกัน เดินทางสู ถนนรอยัลไมล (Royal 
Mile) ถนนสายสําคัญท่ีเช่ือมสู พระตําหนักโฮลี่รูด (Palace of Holyroodhouse) ซ่ึง
เปนท่ีประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด และเคยเปนท่ีประทับของพระ
นางแมรีแหง สก็อต ฝم�งตรงขามเปนรัฐสภาแหงชาติสก็อตอันนาภาคภูมิใจ ดวย
สถาปตยกรรมรวมสมัย นําทานถายรูปเขาคาลตัน Calton Hill น้ันเปนภูเขาท่ีมีขนาดไม
สูงมากนัก ต้ังเดนเปนสงาอยูกลางเมืองเอดินบะระ เเละเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
นักทองเท่ียวใหความนิยมในการมาเท่ียวชมความสวยงามของวิวทิวทัศน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี1) 
นําทานถายรูปปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อันสงางามดวยทําเลท่ีต้ังบน
เนินเขาสูง มองเห็นเดนเปนสงาจากทุกมุมเมือง เคยเปนท่ีประทับของกษัตริยสกอต 
แบงเปนสวนตางๆอยางนาชม อาทิ สวนของป�อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มี
ปนใหญเรียงราย รวมท้ังประเพณีการยิงปนใหญในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 
150 ปท่ีผานมา, โบสถเซนต มากาเร็ต สรางในคริสตศตวรรษท่ี 12 เพื่อรําลึกถึงพระ
มารดาของกษัตริยเดวิดท่ี 1 แลวเขาสูพระราชฐานช้ันในสวนท่ีเปน The Palace จัด
แสดงเก่ียวกับเร่ืองราวของราชวงศแหงสก็อต จากน้ันนําทานไปช็อปปم�งท่ี Princess 
Street 



 

 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา (ม้ือท่ี2)  
ท่ีพัก: Holiday Inn Edinburgh City West หรือระดับใกลเคียงกัน 
 

วันที่ 3 เมืองวินเดอร – ลองเรือRed Cruise -เมืองอัมเบิลไซด -  เมืองแมนเชสเตอร-
สนามโอลดแทรฟฟอรด 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี3) 
หลังรับประทานอาหารเชา นําทานไปยังดินแดน ภูเขา ทะเลสาบ Windermere 
(ระยะทาง168กม./2.53ชม.)  เปนทะเลสาบท่ีใหญท่ีสุดในเขตเลคดิสทริค และใหญ
ท่ีสุดในประเทศอังกฤษ ใหทานสัมผัสบรรยากาศ และวิว ทิวทัศน ของ Windermere 
ถือไดวาเปนแหลงท่ีมีทิวทัศนสวยงามธรรมชาติรอบทะเลท่ีเต็มไปดวยตนไม และดอกไม
เมืองหนาวท่ีแลดูรมร่ืนจากน้ันออกเดินทางสูเมืองวินเดอรเมียร (Windermere) สูเขต
เลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแหงชาติท่ีไดรับการขนานนามวาดีและสวยท่ีสุด
ของอังกฤษ ท่ีกวางขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แหง นําทานสัมผัสกับ
บรรยากาศของทะเลสาบวินเดอรเมียร 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี4) 
นําทานเดินทางสูทาเรือ เพื่อลองเรือในทะเลสาบวินเดอรเมียร (WINDERMERE LAKE 
CRUISE) ซ่ึงเปนเรือRed Cruise โดยใชเวลาประมาณ30นาที โดยลองเรือจาก 
Bowness ไปยังเมืองอัมเบิลไซด (Ambleside) ชมบรรยากาศแหลงท่ีพักตากอากาศ
ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ของอุทยานเลคดิสทริค ท่ีกวางขวาง ลอมรอบดวยดวยทะเลสาบถึง 16 
แหง ตระการตาดวยทิวเขา และน้ําตกตางระดับความสูง 180 – 3,200 ฟต สูดอากาศ
บริสุทธ์ิใหเต็มปอด  เม่ือทานถึงเมืองอัมเบิลไซด ( Ambleside) (ระยะทาง4.5กม./9 
นาที) นําทานไปยังเมืองแมนเชสเตอร อยูทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ มีสโมสรโดง
ดังในวงการฟุตบอลของโลกคือ “แมนยู” หรือ “ปศาจแดง” และมีช่ือเสียงจากการเปน
เมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของโลก ไดการยอมรับจากหลายฝ�ายวา เปนเมืองรองของส
หราชอาณาจักร นอกจากน้ี ยังเปนศูนยกลางส่ิงทอ ศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ และ
เปนตนกําเนิดของวงดนตรีท่ีมีช่ือเสียงมากมาย ท้ังระดับทองถ่ินและระดับนานาชาติใน
เมืองแมนเชสเตอร มีโรงละคร ศูนยแสดงงานศิลปะ และพิพิธภัณฑจํานวนมาก เชิญ



 

 

 

เย่ียมชมเมืองแมนเชสเตอรท่ีกําลังกลายเปนแหลงช็อปปم�งช้ันนําดวย นําทานถายรูปดาน
นอกกับสนามโอลดแทรฟฟอรด สนามท่ีสรางนักเตะเกง ฝเทายอดของปศาจแดงมา
หลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ท่ีจัดวารวยท่ีสุดในโลก บานของทีมสโมสร
แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา (ม้ือท่ี5)  
ท่ีพัก: Holiday Inn Edinburgh City West หรือระดับใกลเคียงกัน  
 

วันที่ 4 เมืองสแตรทฟอรด – บานเกิดเช็คสเปยร –  Bourton On The Water  - เมือง
คารดิฟฟ� – ปราสาท คารดิฟฟ� -  Cardiff City Hall 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (ม้ือท่ี6) 
จากน้ันเดินทางตอสู เมืองสแตรทฟอรด (Stratford Upon Avon) (ระยะทาง196กม./
3.36 ชม.)  เมืองท่ีต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําเอวอน อันเปนบานเกิดของวิลเล่ียม เช็คสเปยร 
(William Shakespeare) กวีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด  ของอังกฤษ เดินเท่ียวชมเมืองแสตรท
ฟอรด ซ่ึง รมร่ืนไปดวยสวนสาธารณะ นําทานชมบานเช็คสเปยร (Shakespeare՚s 
Birthplace) และชีวิตความเปนอยูของกวีเอกในอดีต ชมโบสถเกาแก Holy Trinity 
แมน้ําเอวอนอันเงียบสงบ และสถานท่ีในประวัติศาสตรท่ีเก่ียวของกับกวีเอกผูน้ี อิสระให
ทานเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกจากรานคามากมาย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี7) 
นําทานเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนนารัก Bourton On The Water ซ่ึงเปนหมูบานท่ี
ไดรับการโหวตใหเปนหมูบานท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในอังกฤษ ดวยลักษณะของตัว
อาคารท่ีมีความโดดเดนเฉพาะ ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซ่ึงเปนหิน Cotswold 
stone เทาน้ัน ภายในหมูบานจะมีแมน้ํา Windrush ไหลผาน มีเปดหัวเขียวสวยงาม
เวียนวายเต็มแมน้ํา เปนหมูบานท่ีมีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค จากน้ันนําทานไปยังเมือง
คารด๊ิฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส) (ระยะทาง100กม./2.12 ชม.) แวะใหทานถายรูป
บริเวณดานหนาของปราสาทคารดิฟฟ� (Cardiff Castle) บริเวณกําแพงโบราณ และ
เปนสัญลักษณสําคัญของเวลส เพราะเดิมเปนท่ีพักของบรรดาขุนนางและผูปกครองเมือง
ดวย จากน้ันนําทานถายรูปกับ Cardiff City Hall  



 

 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา (ม้ือท่ี8)  
ท่ีพัก:  Radison Blu Cardiff หรือระดับใกลเคียงกัน  
 

วันที่ 5 เมืองบาธ – เขาชมพิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน – เมืองอเมสบัวรี - 
กองหินประหลาด สโตนเฮนจ – เมืองฮาวนสโลว 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (ม้ือท่ี9) 
นําทานไปยัง (เมืองบาธ) (ระยะทาง85กม./2.3 ชม.) เมืองท่ีสมเด็จพระเจาเอ็ดการผูท่ี
รักความสงบไดทําพิธีราชาภิเษก เปนพระมหากษัตริยอังกฤษท่ีมหาวิหารบาธ ในป พ.ศ.
1516 ตอมาในสมัยจอรเจีย บาธกลายเปนเมืองน้ําแรท่ีเปนท่ีนิยมกันมาก ทําใหเมือง
ขยายตัวข้ึนมากและมีสถาปตยกรรมจอรเจียท่ีเดนๆ จากสมัยน้ันท่ีสรางจากหินบาธท่ีเปน
หินสีเหลืองนวล สามารถเห็นสถาปตยกรรมแบบน้ีไดท่ัวท้ังเมืองบาธ ทําใหเปนเมืองมี
ความสวยงาม เมืองบาธไดรับการแตงต้ังเปนเมืองมรดกโลก นําทานเขาชมพิพิธภัณฑ
น้ําแรรอนโรมัน (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวัติการคนพบท่ีนาสนใจ ปจจุบัน
เปนกลุมอาคารสําคัญของเมือง คือ บริเวณท่ีเปนท่ีต้ังของบอน้ําแรรอนคิงส (The 
Sacred Spring) สวนท่ีสอง คือ บริเวณวัด และสวนท่ีสาม คือ บริเวณท่ีเปดบริการให
นักทองเท่ียวหรือชาวเมืองใชบริการน้ําแรซ่ึงมีท้ังสระวายนํ้า, บอน้ําแรเย็น-รอน, หองอบ
ไอน้ํา และสวนที่เปน Turkish Bath นําทานเดินทางสู เมืองอเมสบัวรี 
(Amesbury) (ระยะทาง40 กม./1.3 ชม.) เมืองชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ อยูทาง
ตะวันตกเฉียงใตของกรุงลอนดอนระหวางทางทานสามารถชมทัศนียภาพของชนบท
อังกฤษ ท้ังทุงหญาอันกวางใหญท่ีสวยงามตามเสนทางผาน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี10) เมนูอาหารทองถ่ิน 
นําทานชมกองหินประหลาด สโตนเฮนจ (Stonehenge) 1ใน 7ส่ิงมหัศจรรยของโลก 
กองหินหรือแนวแทงหินท่ีเปนความลับดํามืดในชวงหน่ึงของประวัติศาสตร แนวหินน้ีมี
ขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปดวยกอนหินทรงสูงขนาดใหญ
ประมาณ112กอน ต้ังโดดเด่ียวอยูกลางทุงนา เปนรูปวงกลมซอนกันอยู3วงมีอายุ
ประมาณปลายยุคหินถึงตนยุคบรอนซ ใหทานไดเก็บ  ภาพท่ีระลึกถายรูปตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานไปยังเมืองลอนดอน (ระยะทาง 120 กม./2 ชม.) 



 

 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม(ม้ือท่ี11) 
ท่ีพัก:  Heston Hyde Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
 

วันที่ 6 
กรุงลอนดอน - ทาวเวอร ออฟ ลอนดอน - สะพาน Tower Bridge-  
หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ลอนดอนอาย - อาคารรัฐสภา Parliament House-  
จัตุรัสราฟลการ-พระราชวังบัคก้ิงแฮม-ถนนออกฟอรด 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 12) 
 นําทานชมกรุงลอนดอน (ระยะทาง12.6กม./55นาที)มหานครอันย่ิงใหญท่ีเต็มไปดวย
ประวัติศาสตรอันยาวนานเปนเมืองหลวงแหงเครือจักรภพ และศูนยรวมอํานาจการ
ปกครองของสหราชอาณาจักรในปจจุบัน และเปนศูนยรวมสถาปตยกรรมท่ีสวยงามแหง
หน่ึงของโลก  นําทานเก็บภาพความประทับใจสวยๆและเดินชมวิวโดยรอบของ ทาวเวอร 
ออฟ ลอนดอน (Tower of London) (คาทัวรไมรวมคาเขาชมประมาณ14.50
ปอนด) สรางข้ึนโดยพระเจาวิลเล่ียมท่ี1แหงอังกฤษในปค.ศ.1078 สถาปตยกรรมแบบโร
มาเนสก เพื่อใชเปนพระราชวังและป�อมปราการป�องกันกรุงลอนดอน มีการขุดคูคลอง
ลอมรอบปราสาทเพื่อป�องกันระหวางกําแพงช้ันในและนอก ปจจุบันใชเก็บมหามงกุฎและ
เคร่ืองเพชรของพระราชวงศอังกฤษ เปนสถานท่ีแหงประวิติ  ศาสตรท่ียาวนานและมีสีสัน
ท้ังสยดสยองและนากลัว เน่ืองจากคร้ังหน่ึงท่ีน่ีเคยเปนคุกและท่ีประหารมากอน ใกลๆกัน
เปนท่ีต้ังของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณหน่ึงของลอนดอน ปจจุบัน
เปน  พิพิธภัณฑซ่ึงเปนกลุมอาคารและหอคอย จากน้ันเดินทางไป ชม หอนาฬิกาบ๊ิกเบน 
(BIG BEN) ของกรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ ต้ังอยูบนหอสูง 180 ฟุต หนาปดกวาง 
23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว  24 น้ิว ระฆังตีหนักถึง 14 ตัน สรางข้ึนโดย เอ็ดมันต เมค
เกตต เดนิสัน เปนนาฬิกาท่ีใหญที่สุดในโลกเปนศูนยควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช 
ซ่ึงใชในการบอกเวลาของโลก โดยผานทางวิทยุ BBC  ลอนดอนในการ  ถายทอดเสียง
การตีระฆังไปท่ัวโลกและยังเปนหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสตมินสเตอร ซ่ึงในปจจุบัน
ใชเปนรัฐสภา อังกฤษ ต้ังอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาถูกสราง
หลังจากไฟไหมพระราชวังเวสตมินสเตอรเดิม เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย 
ชาลส แบรรี เปนผูออกแบบ โดยมีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยูสูงจากพ้ืน 55 
เมตร หนักถึง 13,760 กิโลกรัม ซ่ึงแขวนไว บริเวณชองลมเหนือหนาปดนาฬิกา 



 

 

 

ตัว อาคารสรางดวยสถาปตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (Victorian 
gothic)  และบนสะพาน  Westminster ทานสามารถบันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย 
(London Eye) ซ่ึงเปนชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 
ฟุต) และกลายมาเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมและเปนจุดดึงดูดนัก ทองเท่ียว
ไดอยางมาก มีผูมาเยือนมากกวา 3 ลานคนตอปจากน้ันนําทานถายรูปหนา วิหารเวสต
มินสเตอร แอบบีย (Westminster Abbey) เดิมเปนสํานักสงฆ (แอบบี) แตปจจุบัน
เปนวัดนิกายอังกลิคันท่ีต้ังอยูทางตะวันตกของพระราชวังเวสตมินสเตอร ในกรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ ซ่ึงสถาปตยกรรม  สวนใหญเปนแบบกอธิค นอกจากหอคอยท่ีเปน
สถาปตยกรรมฟم�นฟูกอธิค แอบบีเวสตมินสเตอรเปนสถานที่ที่ใชในการทําพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกและท่ีฝง  พระบรมศพของพระ  มหากษัตริยอังกฤษและพระบรมวงศานุ
วงศ ระหวางป ค.ศ. 1546 ถึงป ค.ศ. 1556 แอบบีไดรับเล่ือนฐานะข้ึนเปนมหาวิหาร 
ตอมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 1 แอบบีก็ไดรับแตงต้ังใหเปนพระ
อารามหลวง (Royal Peculiar) จากน้ันนําทานถายรูปกับอาคารรัฐสภา (Parliament 
House) อาคารท่ีกอสรางตามแบบสถาปตยกรรมยุโรป  มีขนาดใหญมากท่ีสุดแหงหน่ึง
ของประเทศในซีกโลกใต มีหองตางๆ มากถึง 4,500 หอง พ้ืนท่ีใชสอยกวางขวางถึง 
250,000 ตารางเมตร แตละ  หองตกแตงอยางทันสมัยดวยงานศิลปะอะบอริจิ้นหลาย
พันช้ิน จุดเดนอยูท่ีเสาธงขนาดใหญสูงเดนเปนสงา ท่ีใชเวลากอสรางนานถึง 8 ป 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี13) 
นําผานชม จัตุรัสราฟลการ (Trafalgar Square) เปนจัตุรัสที่ใหญ ต้ังอยูใจกลางกรุง
ลอนดอน กลางจัตุรัสน้ันมีอนุสาวรียลอรดเนลสัน วีรบุรุษคนสําคัญของอังกฤษ ต้ังอยูบน
เสาสูงใกลๆกันเปนท่ีต้ังของพระบรมรูปทรงมาของพระเจาชาลสท่ี 1 และป�ายเร่ิมตน
กิโลเมตรหรือไมลท่ี 0 ทราฟลการสแควสยังเปนจุดท่ีนักทองเที่ยวนิยมมาถายภาพ 
จากน้ันนําทานชมและถายรูปดานนอก พระราชวังบัคก้ิงแฮม (Buckingham Palace) 
ซ่ึงเดิมเปน “คฤหาสน” กอนจะไดรับการสถาปนาเปนพระราชวัง ประจําราชวงศอังกฤษ 
และผานชม วงเวียนพิคคาดิลี เลสเตอรสแควรรายลอมไปดวยโรงภาพยนตร  ภายใน
จัตุรัสมีรูปปم�น “ชารลี  แชปปลิน” ดาราตลกในยุคภาพยนตรขาวดํา กลางจัตุรัสมีน้ําพุ
เช็คสเปยรสรางเปนอนุสรณไวในศูนยกลางการละครแหงน้ี  ทางเดินรอบๆจัตุรัสมีรอย
ประทับฝ�ามือของดาราฮอลลีวูดหลายคนรวมท้ังป�ายของบริษัทสรางภาพยนตรยักษใหญ



 

 

 

ของโลก จากน้ันไปยัง (มหาวิหารเซนตพอล St. Paul’s Cathedral) เปนวิหารเกาแก
ท่ีมีความสวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงใจกลางกรุงลอนดอน นําทานอิสระชอปปم�งสินคาแบ
รนดเนม ณ ถนนออกฟอรด (Oxford Street) เปนยานช่ือดังในกรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ มีความยาวถึง 1.6 กม มีรานคา หางสรรพสินคาช้ันนําของอังกฤษ และชอปปم�ง
เซ็นเตอรมารวมกันอยูบนถนนเสนเดียวกันมากมาย ไมวาจะเปนพลาซา อ็อกซฟอรด
สตรีท, หางสรรพสินคาจอหนหลุยส,หางสรรพสินคาเฮาส ออฟ เฟรเซอร ฯลฯ อิสระ
อาหารเย็นตามอัธยาศัย ถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางกลับสูท่ีพัก 
ท่ีพัก:  Heston Hyde Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 7 อิสระฟรีเดย ใหทานเลือกทองเที่ยวตามอัธยาศัย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ (ม้ือท่ี 14) 

อิสระใหทานทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน 
ในกรุงลอนดอน หรือรอบนอก ซ่ึงสามารถเดินทางไดงาย โดยรถไฟใตดิน Tube รถเมล 
ท่ีครอบคลุมการเดินทางท่ัวกรงลอนดอนและรอบนอก หรือทานจะเลือกไปเท่ียวชม
บริเวณรอบนอกกรุงลอนดอน เชน เมืองแคมบริดจ ซ่ึงเปนเมืองมหาวิทยาลัยนาเท่ียว ซ่ึง
ใชเวลาเดินทางจากลอนดอนไมเกิน1ช่ัวโมงโดยรถไฟ หรือจะไปเมืองวินเซอรเท่ียวชม
พระราชวัง Windsor ซ่ึงอยูทางทิศตะวันตก โดยสามารถเดินทางไปกลับจากลอนดอน
ไดงายๆ ดวยรถไฟ กรณีท่ีทานเลือกเท่ียวในลอนดอน จะมีมิวเซ่ียมสําคัญมากมาย ซ่ึงมี
ท้ังเสียคาเขาชม และ ไมเสียคาเขาชมอาทิ เชน บริติชมิวเซ่ียม National Museum ข้ึน
ลอนดอนอาย น่ังเรือลองแมน้ําเทมส น่ังรถบัสเปดประทุน Big Bus เปนตน  หรือไปช
อปปم�งหางดัง Harrods ไดตามอัธยาศัย หรือทานจะไปถายรูปหนาสนามบอล สแตม
ฟอรดบริดจ (Stamford Bridge) ซ่ึงเปนสนามฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลเชลซี ท่ีต้ัง
อยูท่ี ฟูลัม ลอนดอนก็สามารถไปได มีไกดแนะนําการเดินทางใหทาน (อาหารเท่ียงและ
ค่ําอิสระตามอัธยาศัย) 
ท่ีพัก: Heston Hyde Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง) 



 

 

 

วันที่ 
8 

สะพานมิลเลนเนียม- สะพานเซาทวารค -สะพานรถไฟแบล็คเฟรียร - 
โรงละครโกลบ –หอศิลป�แบงคไซด-โรงเรียนแหงเมืองลอนดอน -  
หางสรรพสินคาแฮรรอด – สนามบินนานาชาติฮีทโธรว  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 15) 
นําทานเดินทางสูสะพานมิลเลนเนียม (Millennium Bridge) หรือเปนรูจักในสะพานทางเทามิ
ลเลนเนียมแหงเมืองลอนดอน คือ สะพานแขวนโครงสรางเหล็กสําหรับคนเดนิท่ีสรางขามแมน้ํา
เทมส เช่ือมตอเขตแบงคไซด (Bankside) กับเขตตัวเมือง ลอนดอน ต้ังอยูระหวางสะพานเซาท
วาร (Southwark Bridge) และสะพานรถไฟแบล็คเฟรียร (Blackfriars)สะพานมิลเลนเนียม
ผานชมโรงละครโกลบ (Globe Theater) และ หอศิลป�แบงคไซด(Bankside) ตอนเหนือของ
สะพาน และผานชม โรงเรียนแหงเมืองลอนดอน (School of London) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร Four Season (ม้ือท่ี16) 
ปดทายดวยการช็อปปم�งท่ีหางสรรพสินคาแฮรรอด (Harrods) สินคาถูกจัดแบงเปนหองๆ เชน 
หองน้ําหอม หองกระเป�าแบรนดเนม หองนาฬิกา หรือหองเคร่ืองประดับ เดินช็อปปم�งท่ีน่ี เหมือน
เดินช็อปปم�งอยูในพระราชวัง เพราะการตกแตงแตละหองชางหรูหราอลังการ โดยเฉพาะโถงบันได
เล่ือนท่ีเปนสถาปตยกรรมโรมันผสมบันไดเล่ือนสไตลอียิปต แถมเดินอีกนิดก็จะถึง
หางสรรพสินคา Harvey Nichols บนถนน Knightsbridge เดินช็อปปم�งท่ีน่ีใหบรรยากาศ
เหมือนเดินบนแคทวอลก ลูกคานอยแตเปนระดับเอกซคูลซีฟ สินคาและแบรนดดังมีใหเลือก
หลากหลาย แฟช่ันเปร้ียวล้ํามากกวาหางฯเพื่อนบาน หลายย่ีหอเปนดีไซเนอรหนาใหมท่ีมาแรง 
ถึงแมไมไดซ้ือของแตก็กลับออกมาดวยอาการอ่ิมอกอ่ิมใจอารมณคลายๆไดชมงานศิลปะ
สมัยใหม จนถึงเวลานัดหมาย นําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติฮีทโธรว (ระยะทาง13กม./
57 นาที) เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ 

18.0
0  

สนามบินนานาชาติฮีทโธรวและรอข้ึนเคร่ือง 

20.3
0  

นําทานเหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR002 
 

วันที่ 9 ทาอากาศยานโดฮา – เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 



 

 

 

06.15  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโดฮาและ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
07.05  ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ เท่ียวบิน QR832 
17.45  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง
, สายการบิน,การจราจรหรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผู
จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตาม
โปรแกรม 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 
11 - 19 Apr 2019  69,900 69,900 69,900 34,950 12,000 
04 - 12 Jun 2019  65,900 65,900 65,900 32,950 12,000 

 
 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการ
เดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงค
เดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 



 

 

 

 
3.  การชําระคาบริการ 
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000 บาท และคาบริการวีซา 6,000 บาท รวมเปน 26,000 บาท 
(กรุณาสงแบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาและสําเนาหนาพาสปอรต พรอมกับหลักฐานโอนเงินมัดจําคาทัวร) 
 - คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25 วันกอนออกเดินทาง 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับและจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา) **กรุณา
ตรวจสอบเอกสารทุกฉบับกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ** 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไม
วากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน 
ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
(ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeท่ีน่ังเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอมต๋ัวกรุป
เทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 
2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักกระเป�า สัมภาระท่ีสายการบิน  30 กิโลกรัม (ไมเกิน2ช้ิน) ถือขึ้นเคร่ืองได 7กิโลกรัม และ
คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ 
กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุมครองเบ้ืองตน ดังน้ี  



 

 

 

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 15-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 
คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันท่ีมีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 2,000,000 
บาท ผูเอาประกันท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 100,000 บาท ผู
เอาประกันท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ีจาก
บริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตท้ังน้ี ทาน 
 สามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการ
ซ้ือความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท เปน
ตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
4. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน  
5. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
6. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม 
7.คาวีซาดวน กรณีทานสงเอกสารย่ืนไมทันวีซาปกติ ประมาณ 6,900 บาท 
8. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 30 GBP ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ และน้ําใจ
จากทาน 
9.ไมรวมคาวีซาประเทศอังกฤษและคาบริการ ทานละ 6,000 บาท 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอเก็บ
เฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวแลว ) 



 

 

 

 
หมายเหตุ : 
 กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25
ทาน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ี
พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7
วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ กับ 
Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน 
เปนไปตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัท มากกวาขอบังคับ ตาม 
พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตท้ังน้ี 
ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทาน
ตองการซ้ือความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมาที่บริษัทฯ  
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจ
คนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 
** กรุณากรอกแบบฟอรมขอมูลใหครบถวน และสงพรอมเอกสารอ่ืนๆ 
ท่ีประกอบการย่ืนวีซาใหกับบริษัท หลังจากจองทัวร กําหนดไมเกิน 10 วัน  
เน่ืองจากคิววีซาจะไมสามารถล็อกคิวไดหากเอกสารขอมูลยังไมครบถวน  
*อาจมีบางชวงท่ีคิวยื่นวีซามีจํานวนมากทางบริษัทรบกวนขอเอกสารไวกวากอนกําหนด 

 
 
 
 
 

กฏในการย่ืนวีซาอังกฤษ 



 

 

 

1.ผูเดินทางทุกทานตองมาแสดงตนดวยตัวเองท่ีVFS Global (เทรนด้ี ช้ัน28) เพราะตองพิมพ
ลายน้ิวมือ และสแกนมานตา (เจาหนาท่ีของบริษัทจะนัดวันกับทาน และดําเนินการแจงทานอีกคร้ัง) 
2.ตองดําเนินการนัดคิวย่ืนวีซา ( ในการทําคิววีซา เอกสารทุกอยางของผูเดินทางตองพรอมหมดกอน 
และทางเราจะกรอกออนไลนเขาในระบบพรอมท้ังจายคาวีซาถึงจะสามารถทราบคิวท่ีย่ืนได 
3.ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาของทางสถานฑูต ใชระยะเวลา 15 - 21 วัน ข้ึนอยูกับทางสถานฑูตและ
ในระหวางดําเนินการไมสามารถขอดึงเลมหนังสือเดินทางเพื่อใชเดินทางไปประเทศอ่ืนได 
หมายเหตุ: ผูย่ืนคําขอทุกคนตองไปท่ีศูนยรับคําขอวีซาดวยตนเอง เด็กเล็กท่ีมีอายุต่ํากวา 5 ปตองไป
ปรากฏตัวท่ีศูนยดวย แตไมตองใหขอมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก) เด็กท่ีมีอายุนอยกวา 16 ปตองมีผูใหญ
พาไปดวย และผูใหญน้ีจะตองไมใชเจาหนาที่ของวีเอฟเอส 
 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศอังกฤษระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 15-20 วันทําการ 
** ผูเดินทางตองมาแสดงตน สแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนยย่ืนวีซาอังกฤษ ตามวันเวลาท่ีนัดหมาย ** 
โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงขอกําหนดเง่ือนไข 
รวมถึงเอกสารท่ีใชสําหรับยื่นคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 
 
1.หนังสือเดินทาง(Passport) เลมปจจุบันท่ีมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ โดยนับจากวันท่ี
เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย หากเคยมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชง
เกนหรือไมก็ตาม กรุณาจัดสงใหกับทางบริษัท และนําไปแสดงกับเจาหนาท่ี ณ ศูนยย่ืนวีซาอังกฤษ VFS 
Global เพื่องายตอการอนุมัติวีซาของทาน 
2.เอกสารสวนตัว แปลภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
  -  สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย) 
หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ทานจําเปนตองย่ืนเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
   (- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต 
      - สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถามี) 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองย่ืนเอกสารเพิ่ม พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
    - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 



 

 

 

กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
       - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
       - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 
   โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว 
จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผูเดียว 
จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา-มารดา 
จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม พรอมกับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการ
เดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท่ีสํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานท่ีอยูตามทะเบียนบาน
ของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือ
ผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัด
หมายท่ีเด็กแสดงตัวย่ืนคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็น
เอกสารตอหนาเจาท่ีท่ีรับย่ืนวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลัง
โดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
3.หลักฐานการทํางาน/หนังสือรับรองการทํางาน ท่ีทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนย่ืนคํารอง
ขอวีซา) 
3.1 กรณีเปนพนักงานท่ัวไป ท้ังภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางาน
ปจจุบัน   โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนท่ีไดรับ, วัน เดือน ป ท่ีเร่ิมทํางาน, และชวงเวลาท่ีขอลางานไป
เท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบุช่ือประเทศ ใหใช European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลัง
ครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมีอํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจาก
หนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
3.2 กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียน
บริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
 3.3 กรณีท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน สถานทูตไม
รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนย่ืน
คํารองขอวีซา) 
3.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 



 

 

 

3.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของ
ตนเองหรือสามี   ในกรณีท่ีไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเปนตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี
(Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและบุตร ท่ีมีความสัมพันธรวมกัน
จดหมายช้ีช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
3.6 กรณีกิจการท่ีไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของท่ัวไป, อาชีพอิสระ Freelance, ธุรกิจขายสินคา
ออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการทํางาน แหลงท่ีมาของ
รายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, สัญญาเชา, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เปนตน 
จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
4.หลักฐานการเงิน 
4.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํา 
(บัญชีสวนตัว) รายการเดินบัญชียอนหลัง 3 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีท่ีมีประวัติการเดินบัญชีท่ีสมบูรณ มี
ยอดเงิน เขา-ออก สม่ําเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชีน้ันๆไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็น
วามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสู
ภูมิลําเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) ซึ่งตองเปนบัญชี
เดียวกัน Statement ขางตน เปนภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro เทาน้ัน 
4.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง จําเปนตองเขียนหนังสือรับรอง ช้ีแจงความสัมพันธระหวางตนกับผู
เดินทาง Sponsor Letter และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนคาใชจายจากทางธนาคารเทาน้ัน โดยให
บุคคลท่ีเปนผูสนับสนุน Sponsor  ดําเนินการตามเอกสารขางตน พรอมกับขอจดหมายรับรองฐานะ
การเงินจากธนาคาร Bank Sponsor/Bank Guarantee ท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน โดยระบุช่ือ
ผูสนับสนุนที่เปนเจาของบัญชีSponsorและระบุช่ือผูเดินทาง/ผูท่ีไดรับการสนับสนุน (เอกสารตองเปน
ฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ใหตรงกับพาสปอรตท่ีใชเดินทางเทาน้ัน  (กรุณาย่ืนขอจาก
ธนาคารลวงหนา บางแหงอาจใชเวลาดําเนินการนานถึง 3 วัน 
หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูร Bookbank  หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม
ครอบคลุมตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ท่ีออกจากธนาคารเทาน้ัน 
(Bank Statement) 
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วัน กอนวันนัด
หมายย่ืนวีซา 
** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 



 

 

 

  
5.เง่ือนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศอังกฤษ 
เพื่อประโยชนในการย่ืนวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับย่ืนวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกับขอมูล
ความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคํารองขอวีซา 
และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูตตรวจพบวาขอมูล
ของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลา
ดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากย่ิงข้ึน 
เม่ือทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร และจัดสงให
เจาหนาท่ีแผนกวีซาทันที (ภายใน 3-5) หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบทุกกรณี 
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีทานไดชําระไปแลวทุกกรณี 
หากถูกปฎิเสธวีซา และมีความประสงคท่ีจะย่ืนคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุก
คร้ัง 
 สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามที่สถานทูตนัดหมาย( โปรดแตงกายสุภาพ) ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีเพื่อไปอํานวย
ความสะดวกแกทาน ตลอดท้ังชวยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค
ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสงเอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพื่อ
นําสงสถานทูตเชนกัน 
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ินําเรียนสถานทูตเพื่อ
พิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 
เอกสารทุกฉบับท่ีใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน !! 
พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจําเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 
เพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปล
เอกสาร 
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