
 

 

รหัสทัวร ITV1903946 
ทัวรอังกฤษ UK ลอนดอน สโตนเฮนจ บาธ บริสตอล 7 วัน 4 คืน (BI) 
สโตนเฮนจ   โรงอาบน้ําโรมัน   บริสตอล   Bourton On The Water 
เมืองสแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน   ลิเวอรพูล 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

UK 7วัน4คืน  
เดินทางโดยสายการบิน Royal Brunei Airlines  (BI)  

เยือนประเทศอังกฤษ (England) สวนหนึง่ของสหราชอาณาจักร หนึ่งในประเทศใฝ�ฝน
ของนักเดินทาง ที่เตม็ไปดวยความงดงามทางธรรมชาติ ความเกาแกของประวัติศาสตร 

พรอมสัมผัสวิถีชีวิตในแบบผูดีอังกฤษ 

◊ ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก กองหินประหลาด สโตนเฮนจ (Stonehenge) 
◊ ดื่มดํ่าไปกับความย่ิงใหญของ สนามแอนฟลด ลิเวอรพูล 
◊ ซิตี้ทัวรลอนดอน ทาวเวอร ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน เวสตมินสเตอรแอบบีย  
◊ สแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน บิซสเตอร เอาทเลท วิลเลจ 
◊ เยือนเมืองบานเกิดของวิลเลียมส เช็คสเปยร นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู

ย่ิงใหญของโลก  ที่เมืองสแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) 
◊ ชอปปم�งสินคาแบรนดเนมระดับโลกที่บิสเตอร เอาทเลท วิลเลจ   
◊ อิสระฟรีเดยทองเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน 
 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 0-2 ป 
(ไมเสริมเตียง) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ที่
นั่ง 

หมาย
เหต ุ

04-10 กมุภาพันธ 2563 33,888 

 
ไมมีราคาเด็ก 

(เด็กไมเกิน2ขวบ/Infant 
คิด 50 % ของราคาทัวร) 

20,000 25  
18-24 กมุภาพันธ 2563 34,888 20,000 25  
25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2563 35,888 20,000 25  
10 – 16  มีนาคม 2563  35,888 20,000 25  
28 มีนาคม – 4 เมษายน 2563 35,888 20,000 25  
16-22 มิถนุายน 2563 35,888 20,000 25  

>> ราคาทัวรไมรวมคาวีซาและคาบริการ 6,000 บาท << 
 

 

 

 



 

 

 
ไฟลทบิน  
Departure : BI514  BKK-BWN  13.30-17.15 // BI003  BWN-LHR  22.55-06.25+1   
Return : BI004 LHR-BWN   17.55-14.35+1 // BI519 BWN-BKK 18.40-20.25 

 

วันที่หนึ่ง    กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภมิู – ทาอากาศยานบรูไน 
                 

 
10.00 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศช้ัน 

4 ประตู 10 โซน U เคานเตอรสายการบิน รอยัลบรูไน แอรไลน (BI)  เจาหนาที่
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร 

13.30 น. เดินทางสู ทาอากาศยานบรูไน โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines  
เที่ยวบินที่ BI514  

17.15 น. ถึงสนามบินนานาชาติบรูไน แวะเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อทานเดินทางสู สนามบิน
ฮีทโธรว   กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

 
วันที่สอง       สนามบินนานาชาติฮทีโธรว – เมืองซาลสบัวรี ่- สโตนเฮนจ –  
  โรงอาบนํ้าโรมัน –  บริสตอล 
 อาหาร เที่ยง 
 
22.55 น. นําทานเดินทางสูกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เที่ยวบินที่ BI003 
06.25 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮีทโธรว กรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ (เวลาทองถิ่นจะชากวาเวลาในประเทศไทย 6 
ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ผานพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง ตรวจคน
เขาเมือง และรับสัมภาระ จากน้ันนําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศออกเดินทาง 



 

 

08.00 น.  นําทานเดินทางสูเมือง เมืองซาลสบัวรี่ (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆแบบ
อังกฤษ (ระยะทาง114 ก.ม./ใชเวลา 1.30 นาที) อยูทางตะวันตกเฉียงใตของกรุง
ลอนดอนระหวางทางทานสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทั้งทุงหญาอัน
กวางใหญที่สวยงามตามเสนทางผาน จากนั้น นําทานชม กองหินประหลาด สโตน
เฮนจ (Stonehenge) 1ใน 7สิ่งมหัศจรรยของโลก กองหินหรือแนวแทงหินที่เปน
ความลับดํามืดในชวงหนึ่งของประวัติศาสตร แนวหินนี้มีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 
3 กิโลเมตร ประกอบไปดวยกอนหินทรงสูงขนาดใหญประมาณ112 กอน ตั้งโดด
เด่ียวอยูกลางทุงนา เปนรูปวงกลมซอนกันอยู 3 วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงตน
ยุคบรอนซ ใหทานไดเก็บภาพที่ระลึกถายรูปตามอัธยาศัย จากนั้น นําทานเดินทางสู 
เมืองบาธ (ระยะทาง 55 กม./ 1 ชม.)  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1) เมนูอาหารจีน 
บาย  นําทานชม โรงอาบนํ้าโรมัน ทีส่ราง

ขึ้นมาต้ังแตยคุโรมันโบราณ เปน
สถานที่ทองเที่ยวที่มีคุณคาทาง
ประวตัิศาสตรเปนอยางมาก ภายในมี
การตกแตงอยางงดงามตาม  
สถาปตยกรรมแบบโรมัน ดวย
หลักฐานการเปนบอน้ําพุรอนและซากอาคารเกาแกที่หลงเหลืออยูทําใหเมือง  บาธได
ขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในป ค.ศ.1987 ตอมามีการ
ปรับปรงุซอมแซมตัวอาคารดวยเงินลงทุนถึง 5.5 ลานปอนดและเสร็จสิ้นในป จากน้ัน 



 

 

นําเดินทางตอสู เมืองบริสตอล (Bristol) (ระยะทาง 22 กม./ 1 ชม.) เปนเมือง
เล็กๆ ที่รวบรวมเร่ืองราวความนาสนใจ 
ประวตัิศาสตรและกิจกรรมตางๆ มากมายเอาไว 
คอยตอนรับ นักทองเท่ียวทั่วโลก แตเดิมเมืองบริ
สตอล คือเมืองทาดั้งเดิมของอังกฤษตั้งอยูทาง
ตอนใตใกลกบัมหาสมทุรแอตแลนติก เปนเมอืงที่
มีอากาสอบอุนเเละมีเเสงเเดดสองมากที่สุดเเหง
หน่ึงของประเทศอังกฤษ แวะถายรูป St. Mary Redcliffe  โบสถเซนตแมรี่
เรดคลิฟฟ� โคงแหลมและไฟนวลเปนผลงานชิ้นเอกของสถาปตยกรรมโกธิคทีม่มีานาน
กวา 800 ป ควีนอลิซาเบธ ที่ 1 กลาววา "โบสถที่สวยที่สุดและดีที่สุดและมีชื่อเสียง
มากที่สุดในอังกฤษ" และบริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์น้ันไดเก็บความลับจากบริสตอลและอดีต
ของอเมริกา Bristol cathedral มีความพิเศษเปนพิเศษ มันเปนหน่ึงในตัวอยางที่
ดีที่สุดในโลกของ 'โบสถในยุคกลาง' ซึ่งหมายความวาเพดานโคงในวหิารนักรองและ
ทางเดินลวนแลวแตมีความสูงเทากันทําใหมีพื้นที่สูงและสวางพรอมซุมโคงที่สงางาม 
Llandoger Trow มเีร่ืองเลาขานวาแดเนียลเดโฟไดพบกับอเล็กซานเดเซลเคิร
กแรงบันดาลใจของเขาสําหรับโรบินสันครูโซทีน่ี่ และมันก็เปนโรเบิรตหลุยสสตีเวนสัน
แรงบันดาลใจ สําหรับพลเรือเอกเบนบาวในเกาะมหาสมบัต ิในยุควกิตอเรียผับ
เกี่ยวของกับโรงละคร Royalซึ่งอยูฝم�งตรงขามถนนและการเขาชมโดยกแสดงและนัก
ดนตรีหลายคนรวมทั้งเฮนรีเออรวิง  
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัทธยาศัย 

 หลังอาหารนําทานเดินทางสูที่พัก  
 ที่พัก: Ibis Bristol Centre 3 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม       บริสตอล - Bourton On The Water  - เมืองสแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน –   
  ลิเวอรพูล 
 อาหารเชา,เที่ยง ,ค่ํา 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม (ม้ือที่2) 

นําทานเดินทางไปยังหมูบานไบบิวรี่ (Bibury) (ระยะทาง 76 กม./1.30  ชม.) 
หมูบานที่สวยที่สุดในอังกฤษ โดย
ได รับการยกยองจากวิลเล ียม 
มอรริส ดีไซเนอรเสื้อผา นักเขียน 
และเปนผู ที ่มีอิทธิพลดานสังคม
ของอังกฤษ มอร ริสม ีช ีวิตอยู
ระหวางป 1834-1896 ไดตั้ง
ฉายาหมูบานไบบิวรี่วาเปน The 
most beautiful village in 
England สวนสถานีโทรทัศนฟ
อกซไดยกยองใหไบบิวรี่เปนหมูบานที่ถายรูปสวยที่สุด เพราะไบบิวรี่มีบานที่เปน
ลักษณะกระทอมที่สรางมาเปนเวลานาน และมีแมนํ้าสายเล็กๆชื่อColn ไหลผาน
หมูบานแหงนี้ ประกอบกับคนในหมูบานตกแตงหนาบานดวยสวนดอกไมแบบอังกฤษ
ทําใหความงดงามของไบบิวรี่มีมากขึ้น จากนั้น นําทานเดินทางไปยังเมืองเล็กแสน
นารัก Bourton On The Water (ระยะทาง 20 กม./30 นาที) ซึ่งเปนหมูบานที่
ไดรับการโหวตใหเปนหมูบานที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ดวยลักษณะของ
ตัวอาคารที่มีความโดดเดนเฉพาะ ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซึ่งเปนหิน Cotswold 
stone เทานั้น ภายในหมูบานจะมีแมนํ้าWindrushไหลผาน มีเปดหัวเขียวสวยงาม
เวียนวายเต็มแมนํ ้า เปนหมูบานที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค จากนั้น นําทาน
เดินทางสู   เมืองสแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) 
(ระยะทาง40กม./1  ชม.)เมืองบานเกิดของวิลเลียมส เช็คสเปยร นักเขียนบทละคร
ชาวอังกฤษและกวีเอกผูยิ่งใหญของโลก เชิญสัมผัสชีวิตความเปนอยูของกวีเอกใน
อดีต และเยี่ยมชมโบสถเกาแก Holy Trinity สถานที่ในประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับ
กวีเอกผูน้ี 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่3) เมนูอาหารทองถิ่น  
บาย นําทานไปถายรูปที่ Bridge Street และ Old Thatch จากน้ัน นําทานเดินทางสู 

เมืองลิเวอรพูล (ระยะทาง 214 ก.ม. / 3 ช.ม.)เมืองใหญทางภาคตะวันตกเฉียง
เหนือของประเทศอังกฤษ เปนเมืองที่มีความสําคัญตอการคาของอังกฤษอยางมาก 
โดยเฉพาะในชวงศตวรรษที่ 18 เมืองลิเวอรพูลไดกลายเปนเมืองทาอันดับตนๆ ของ
โลก 

เย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่4) เมนูอาหารจีน  
                 หลังอาหารนําทานเดินทางสูที่พัก  

 ที่พัก: Ibis Styles Liverpool Centre Dale Street – Cavern Quarter 
3 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
วนัที่สี่            สนามฟุตบอลแอนฟลด – หอประชุมเซนตจอรจ – พิพิธภัณฑบีทเทิลส สตอรี ่– 

เมืองเลสเตอร - มหาวิหารเลสเตอร – มหาวิหารเลสเตอร – โกลเดนไมล –  
 บิซสเตอร เอาทเลท วิลเลจ - กรุงลอนดอน 
  อาหารเชา 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่5) 

 นําทานเดินทางสู  สนามฟุตบอลแอนฟลด (Anfield) คือสนามฟุตบอลที่มีขนาด
ใหญเปนอันดับที่ 6 ของประเทศ และเปน
ถิ่นของสโมสร ลิเวอรพูล ตั้งแตป 1892 
สนามฟุตบอลนี ้ไดเปดตัวเมื ่อป 1884 
และเป นบ านของสโมสรแอฟเวอรตัน 
ในชวงป 1884-1891 สามารถจุผูชมได
มากกวา 54,076 คน และเคยใชเปน
สถานท ี ่จัดแข งขันฟ ุตบอลนัดส ําคัญ
มากมาย ฟุตบอลนัดใหญที่เคยดวลกันที่นี ่ ไดแก ฟุตบอลยูโรป 1996 และยังใช



 

 

จัดการแขงขันกีฬาอื่นๆ อีกดวย (ชมดานนอก) นําทานชมและถายภาพ หอประชุม
เซนตจอรจ (St. george hall Liverpool) หอประชุมเซนตจอรจเปนหัวใจสําคัญ
ของคนในชุมชนเมืองลิเวอรพูลมากวา 200 ปแลว เปนผลงานชั้นเยี่ยมสไตลนีโอ
คลาสสิก และปจจุบันก็ยังคงมีความสําคัญกับคนในเมืองอยู ทาเรือ Royal Albert 
Dock Liverpool  คืออาคารคลังสินคาและคลังสินคาที่ซับซอนในลิเวอรพูล ปน
โครงสรางแรกของอังกฤษที่สรางจากเหล็กหลออิฐและหินโดยไมมีโครงสรางเปนไม 
ดังนั้นจึงเปนระบบคลังสินคาที่ไมติดไฟครั้งแรกในโลก พิพิธภัณฑบีทเทิลส สตอรี่ 
(the beatles story) เปนพิพิธภัณฑที่เกี่ยวของกับเร่ืองราวของเดอะ บีทเทิลส วง
ดนตรีที่มีชื่อเสียงโดงดังมากที่สุดของอังกฤษ เเละสรางชื่อเสียงใหกับเมืองลิเวอรพูล
อยางมากเลยทีเดียว (ชมดานนอก) โบสถลิเวอรพูล (Liverpool Cathedral) เปน
โบสถที่ใหญที่สุดในลิเวอรพูล ใหญที่สุดในอังกฤษ และใหญเปนอันดับ 5 ของโลก  
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัทธยาศัย 

บาย               นําทานเดินทางสู เมืองเลสเตอร (Leicester) (189 ก.ม. / 3 ชั่วโมง) เปนนคร
และเมืองหลวงของมลฑลเลเตอร ในภาคการปกครองมิดแลนด ตะวันออกของ
อังกฤษ เลสเตอรยังคงความสวยงาม สงบเงียบแบบ ชนบทอังกฤษดั้งเดิมดวย
ทัศนียภาพของหุบเขาและธารนํ้าธรรมชาติ นําทานชม
และถายภาพ มหาวิหารเลสเตอร  (Leicester 
Cathedral) เปนมหาวิหารเกาแกตั้งแตยุคกลาง ชม
สนาม คิงเพาเวอรสเตเดียม (King power staduim)
เปนสนามเหยาของเลสเตอรซิตี ในพรีเมียรลีกอังกฤษ 
ตั้งอยูในเมืองเลสเตอร ประเทศอังกฤษ เปดใชในเดือน
กรกฎาคมป ค.ศ. 2002 มีความจุ 32,500 ที่นั่ง สนามกีฬานี้ตั้งชื่อตามบริษัท คิง 
เพา เวอร   ซ ึ ่ ง เ ป น
ผู สนับสนุนหลักของ
ท ี ม ใ น ป  จ จ ุ บั น 
หลั งจาก นั ้นปล อย
ท  า น ช  อปป  �م ง ต าม
อิสระที่  โกลเดนไมล 
(Golden mile) ที่มีสินคามากมายใหเลือกสรร หลังจากนั้นนําทานเดินทางไปยัง 



 

 

บิซสเตอร เอาทเลท วิลเลจ (Bicester village shopping Centre ) กอตั้ง
ใน ป1992 มีรานคามากกวา900รานของแฟชั่นชั้นนําของโลกและแบรนดไลฟ�สไตล
คอลเลคชั ่นทันสมัย อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein , Clarks , D&G , 
DKNY , Fendi, Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , 
L’Occitane , Levi’s , Max Mara , Molton Brown , Mulberry, Paul Smith 
, POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ 
(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  จนถึงเวลานัดหมาย นําทานชม กรุงลอนดอน มหา
นครอันยิ ่งใหญท ี ่ เต ็มไปดวยประวัติศาสตรอันยาวนาน เป นเม ืองหลวงแหง
เครือจักรภพ และศูนยรวมอํานาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปจจุบัน และ
เปนศูนยรวมสถาปตยกรรมที่สวยงามแหงหนึ่งของโลก (ระยะทาง 90 กม./1.30  
ชม.)  

คํ่า  นําทานเดินทางสูท่ีพัก  
    ที่พัก: Ibis London Wembley 3 ดาว หรือระดบัใกลเคียงกัน 

   (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
วันที่หา       อิสระฟรเีดย ใหทานเลือกทองเที่ยวตามอัธยาศัย 
  อาหารเชา 

 
เชา          รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่6) 

 อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันดวยตัวทานเอง 
 (ไมมีรถบัสบริการในวันนี้) 

 ใหทานช็อปปم�งหรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ เชน Warner Bros. Studio 
Tour London, Hyde Park, Notting Hill และอื ่นๆ ทองเที ่ยวดวยตัวทานเอง 
การเดินทางทองเที่ยวสามารถเดินทางไดงายและสะดวก มีไกดแนะนําการเดินทาง
ใหทาน สามารถเดินทางดวยรถไฟฟ�า สถานที่แนะนํามีดังน้ี 



 

 

-  Warner Bros. Studio Tour London ส ํ า ห รั บ
สาวก Harry potter ห ามพลาด!! วอร  เนอร   บรา
เธอรส สตูดิโอ  ลีฟสเดนตั้งอยูในเมืองลีฟสเดน ไมไกล
จากลอนดอน เป นสตูดิโอขนาดใหญท ี ่ใช ถ ายท ํา
ภาพยนตรและละครหลายเรื่องรวมทั้งแฮรรี่ พอตเตอร 
เมื่อการถายทําภาพยนตรสิ้นสุดลงวอรเนอร บราเธอรสก็เปดสตูดิโอสวนที่ใชในการ
ถายทําแฮรรี่ พอตเตอร ทางสตูดิโอยังมีวิดีโอบอกเลาเรื่องราวและเบื้องหลังการถาย
ทําฉากนั้นๆ อยางละเอียด แถมยังมีกิจ  กรรมพิเศษ เชน การขี่ไมกวาดชมเมือง
ลอนดอน ทดลองใสเครื่องแบบนักเรียนฮอกวอตส และการนั่งรถไฟไปฮอกวอตสให
เ ห ล  า แ ฟ น ค ลั บ ไ ด  ร  ว ม ส น ุ ก กั น อ ี ก ด  ว ย  ท  า น ส า ม า ร ถ จ อ ง ตั ่ ว ผ  า น 
https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets  (ตองซื้อตั๋วลวงหนาเทานั้น)  

วิธี เดินทางไป Warner Bros. Studio Tour London เดินทางโดยรถไฟฟ�า 
National train ไปยังสถาณี Watford Junction ใชเวลา 1ชั่วโมง 30นาที เปลี่ยน 
2สถาณี คาโดยสารประมาณ 38 ปอนด 

 
- Harrods หางสรรพสินคาชื่อดังของลอนดอน 
สินคาถูกจัดแบงเปนหองๆ เชน หองนํ้าหอม หองกระเป�า
แบรนดเนม หองนาฬิกา หรือหองเครื่องประดับ หากทาน
เดินช็อปปم�งที่น่ีเหมือนเดินช็อปปم�งอยูในพระราชวัง เพราะ
การตกแตงแตละหองชางหรูหราอลังการ โดยเฉพาะโถง
บันไดเลื่อน ที่เปนสถาปตยกรรมโรมันผสมบันไดเลื่อนสไตลอียิปต บางครั้งมีนักรอง
โอเปรามาเปลงเสียงขับกลอม ทานสามารถมาอยูบริเวณนี้เพื่อเก็บรูปถายไวเปนความ
ทรงจํา โซนอ่ืนๆของ Harrods ทานสามารถเดินไดสบายไมแออัด มีอนุสรณสถาน
รําลึกถึงเจาหญิงไดอานาและโดดี้ไวเปนจุดถายรูป หากเดินอีกสักพักก็จะถึง Harvey 
Nichols บนถนน Knightsbridge ทานสามาถเดินช็อปปم�งที่น่ีซึ่งมีบรรยากาศราวกับ
เดินบนแคทวอลก  
วิธีเดินทางไป Hyde Park สามารถเดินทางโดยไฟฟ�า National train ลงที่สถานี 
Knightsbridge ใชเวลา 58 นาที คาโดยสารประมาณ 28 ปอนด (อาหารเที่ยง
และคํ่าอิสระตามอัธยาศัย)  



 

 

คํ่า  ที่พัก: Ibis London Wembley 3 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
วันที่หก        กรุงลอนดอน - สะพาน Tower Bridge - หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ลอนดอนอาย –  
  พระราชวังเวสตมินสเตอร Westminster Abbey – พระราชวังบัคกิ้งแฮม                                                           
  อาหารเชา 
 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม (ม้ือที่7)  
นําทานชม สะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ
หนึ่งของลอนดอน ปจจุบันเปน  พิพิธภัณฑซึ่งเปน
กลุมอาคารและหอคอย จากนั้นเดินทางไป ชม หอ
นาฬิกาบิ ๊กเบน (BIG BEN) ของกรุงลอนดอน  
ประเทศอังกฤษ ตั้งอยูบนหอสูง 180 ฟุต หนาปด
กวาง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว  24 น้ิว ระฆังตี
หนักถึง 14 ตัน สรางขึ้นโดย เอ็ดมันต เมคเกตต เด
นิสัน เปนนาฬิกาท่ีใหญที่สุดในโลกเปนศูนยควบคุม
เวลามาตรฐานของโลกกรีนิช ซึ่งใชในการบอกเวลา
ของโลก โดยผานทางวิทยุ BBC  ลอนดอนในการ  
ถายทอดเสียงการตีระฆังไปทั่วโลกและยังเปนหอ
นาฬิกาประจําพระราชวังเวสตมินสเตอร ซึ่งใน
ป  จ จ ุ บั น ใช  เ ป  น รั ฐสภา  อั ง กฤษ  ตั ้ ง อย ู  ทิ ศ
ตะวันออกเฉ ียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาถ ูกสร างหลังจากไฟไหม
พระราชวังเวสตมินสเตอรเดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส แบรรี 
เปนผูออกแบบ โดยมีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยูสูงจากพื้น 55 เมตร หนัก
ถึง 13,760 กิโลกรัม ซึ่งแขวนไว บริเวณชองลมเหนือหนาปดนาฬิกา ตัว อาคาร
สรางดวยสถาปตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (Victorian gothic)  
และบนสะพาน  Westminster ทานสามารถบันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย 
(London Eye) ซึ่งเปนชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร 



 

 

(443 ฟุต) และกลายมาเปนสถานที่ทองเท่ียวที่
ไดรับความนิยมและเปนจุดดึงดูดนัก ทองเที่ยว
ไดอยางมาก มีผูมาเยือนมากกวา 3 ลานคนตอ
ปจากนั้นนําทานถายรูปหนา วิหารเวสตมินส
เตอร   แอบบ ีย   (Westminster Abbey) 
เดิมเปนสํานักสงฆ (แอบบี) แตปจจุบันเปนวัด
นิกายอังกลิคันที่ตัง้อยูทางตะวันตกของพระราชวังเวสตมินสเตอร ในกรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ ซึ่งสถาปตยกรรม  สวนใหญเปนแบบกอธิค นอกจากหอคอยท่ีเปน
สถาปตยกรรมฟم�นฟูกอธิค แอบบีเวสตมินสเตอรเปนสถานที่ที่ใชในการทําพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝง  พระบรมศพของพระ  มหากษัตริยอังกฤษและพระ
บรมวงศานุวงศ ระหวางป ค.ศ. 1546 ถึงป ค.ศ. 1556 แอบบีไดรับเลื่อนฐานะขึ้น
เปนมหาวิหาร ตอมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แอบบีก็
ไดรับแตงตั้งใหเปนพระอารามหลวง (Royal Peculiar) ถายภาพ จากน้ัน นําทาน
ชมและ ถายรูปดานนอก พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ซึ่ง
เดิมเปน “คฤหาสน” กอนจะไดรับการสถาปนาเปนพระราชวัง ประจําราชวงศ
อังกฤษ (อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย) จนถึงเวลานัดหมาย นําทานเดินทางไป 
สนามบินนานาชาติฮีทโธรวและรอขึ้นเคร่ือง  

17.55น.             นาํทานเหินฟ�าสู ทาอากาศยานบรูไน โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอรไลน 
Royal Brunei Airlines       
    เที่ยวบินที่ BI004 

 
วันที่เจ็ด          ทาอากาศยานบรูไน –  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
14.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานบรูไน รอเปลี่ยนเคร่ืองเพ่ือเดินทางสูประเทศไทย 
18.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เท่ียวบิน BI519 
20.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
*********************************** 



 

 

หมายเหตุ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน,การจราจรหรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก 
เพ่ือใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการใหบริการ  

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนา
กอนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
 
3.การชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 บาท และคาบริการวีซา 6,000 บาท รวมเปน 31,000 
บาท 
(กรุณาสงแบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาและสําเนาหนาพาสปอรต พรอมกับหลักฐานโอนเงินมัดจํา
คาทัวร) 
 - คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25 วันกอนออกเดินทาง  
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 
หนา) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ**  

 
 
 



 

 

4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไม
อาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น  
 
5.อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
   (ตั๋วกรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอม
ตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได)  
2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน   
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง  
5. คานํ้าหนักกระเป�า สัมภาระที่สายการบิน  30 กิโลกรัม (ไมเกิน2ชิ้น) ถือขึ้นเครื่องได 7
กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป

ตางประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุมครอง
เบื้องตน 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 
- คารักษาพยาบาลในตางประเทศผู เอาประกันที ่มีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุ มครอง 
2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 
บาท 



 

 

- คารักษาพยาบาลตอเนื ่องในประเทศไทยผู เอาประกันภัยที ่มีอายุ1-75 วงเงินคุ มครอง 
100,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย  ประกันภัยเดินทาง
อันนีโดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ที่บังคับ
ใหบริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งนี้ ทานสามารถศึกษา
เงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซดได  กรณีทานตองการซื ้อความ
คุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ 
7.ราคาน้ีรวม Vat เรียบรอยแลว 

 
6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1.คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2.คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรดี คา
โทรศัพท เปนตน  
3.คาภาษีทุกรายการคดิจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามกีารเรียกเก็บ)  
4.คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน  
5.คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
6.คาวีซาดวน กรณีทานสงเอกสารยื่นไมทันวีซาปกต ิประมาณ 6,900 บาท 
7.คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 GBP ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจ และนํ้าใจจากทาน 
8.ไมรวมคาวีซาประเทศอังกฤษและคาบรกิาร ทานละ 6,000 บาท  
 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบรกิารย่ืนวีซา/คามัดจําตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วแลว ) 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา
ทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 



 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 25ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที ่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ี
ขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจาก
การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   



 

 

12. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
13. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจาก
การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 
 
** กรุณากรอกแบบฟอรมขอมูลใหครบถวน และสงพรอมเอกสารอื่นๆที่ประกอบการย่ืนวี
ซาใหกับบริษัท หลังจากจองทัวร กําหนดไมเกิน 10 วัน เน่ืองจากคิววีซาจะไมสามารถล็อก

คิวไดหากเอกสารขอมูลยังไมครบถวน ** 
*อาจมีบางชวงที่คิวยื่นวีซามีจํานวนมากทางบริษัทรบกวนขอเอกสารไวกวากอนกําหนด* 

 
กฎในการย่ืนวีซาอังกฤษ 

1.ผูเดินทางทุกทานตองมาแสดงตนดวยตัวเองที่VFS Global (เทรนดี้ ชั้น28) เพราะตองพิมพ
ลายนิ้วมือ และสแกนมานตา (เจาหนาที่ของบริษัทจะนัดวันกับทาน และดําเนินการแจงทานอีก
ครั้ง) 

2.ตองดําเนินการนัดคิวยื่นวีซา ( ในการทําคิววีซา เอกสารทุกอยางของผูเดินทางตองพรอมหมด
กอน และทางเราจะกรอกออนไลนเขาในระบบพรอมทั้งจายคาวีซาถึงจะสามารถทราบคิวที่ยื่นได 

3.ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาของทางสถานฑูต ใชระยะเวลา 15 - 21 วัน ขึ้นอยูกับทางสถาน
ฑูตและในระหวางดําเนินการไมสามารถขอดึงเลมหนังสือเดินทางเพ่ือใชเดินทางไปประเทศอ่ืนได 

หมายเหตุ: ผูยื่นคําขอทุกคนตองไปที่ศูนยรับคําขอวีซาดวยตนเอง  เด็กเล็กที่มีอายุตํ่ากวา 5 ป
ตองไปปรากฏตัวที่ศูนยดวย แตไมตองใหขอมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก)  เด็กที่มีอายุนอยกวา 16 
ปตองมีผูใหญพาไปดวย และผูใหญน้ีจะตองไมใชเจาหนาท่ีของวีเอฟเอส  
 

 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศอังกฤษ 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 20-15 วันทําการ 

 **ผูเดินทางตองมาแสดงตน สแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนยย่ืนวีซาอังกฤษ ตามวันเวลาที่นดั
หมาย ** 

โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เน่ืองจากสถานทตูมีการเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนดเง่ือนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับย่ืนคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 
.1หนังสือเดินทาง(Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ โดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย หากเคยมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุม
ประเทศเชงเกนหรือไมก็ตาม กรุณาจัดสงใหกับทางบริษัท และนําไปแสดงกับเจาหนาที่ ณ ศูนย
ยื่นวีซาอังกฤษ VFS Global เพ่ืองายตอการอนุมัติวีซาของทาน  
 
2.เอกสารสวนตัว แปลภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
  -  สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
  ( -สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร) กรณีคูสมรสเสียชีวิต 
  -สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป บิดาและ)มารดาเดินทางไปดวย( จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอม
แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
  -สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป /บิดา)มารดา ไมไดเดินทาง( จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอมแปล
เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
  -สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
  -หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดามารดา- 



 

 

   โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว 
จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู
เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับ
บิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอมกับยินยอม
สนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขตอําเภอตาม/
) หลักฐานที่อยูตามทะเบียนบานของทานพรอมแนบสําเนาพาสปอรตสําเนาบัตรประชาชนของ/
 (มารดา-บิดาโดยมีนายอําเภอหรือผู อํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวีซา บิดา  มารดา-
 จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับยื่นวีซากรณีบิดา-
มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
3.หลักฐานการทํางาน หนังสือรับรองการทํางาน/ที่ทํางานปจจุบัน   วัน 30 เอกสารมีอายุ)
(กอนยื่นคํารองขอวีซา 
3.1 กรณีเปนพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่
ทานทํางานปจจุบัน   โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนที่ไดรับ, วัน เดือน ป ที่เริ่มทํางาน, และ
ชวงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไมตองระบุชื่อประเทศ ใหใช European แทน) และ
กลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมี
อํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
 3.2กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (0403.พค), หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนบริษัทฯ )DBD(, (วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ 90 คัดสําเนาไมเกิน) 
 
 3.3 กรณีที่เปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน 
สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมี
อายุ 30 วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา) 

.43  กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
3.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคูสมรสเสียชีวิต(, หลักฐานการเงิน

ของตนเองหรือสามี   ในกรณีที ่ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเปนตองมีจดหมายรับรอง



 

 

คาใชจายจากสามี(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและบุตร ที่มี
ความสัมพันธรวมกันจดหมายชีช้ี้แจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น 
3.6 กรณีกิจการที่ไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ Freelance, 

ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการ
ทํางาน แหลงที่มาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, 
สัญญาเชา, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เปนตน  จดหมาย ชี้แจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น 
4.หลักฐานการเงิน  
 4.1กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ประจํา (บัญชีสวนตัว) รายการเดินบัญชียอนหลัง 3 เดือน )กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดิน
บัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา (ออก สมํ่าเสมอ-และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชีนั้นๆไมตํ่ากวา 
6 หลัก เพื ่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไม
เดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร 
)Bank Certificate( ซึ่งตองเปนบัญชีเดียวกัน Statement ขางตน เปนภาษาอังกฤษ ระบุสกุล
เงิน Euro เทานั้น 
 
 4.2ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง จําเปนตองเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ
ระหวางตนกับผูเดินทาง Sponsor Letter และขอหนังสือรับรองสนับสนุน/คาใชจายจากทาง
ธนาคารเทานั้น โดยใหบุคคลที่เปนผูสนับสนุน Sponsor  ดําเนินการตามเอกสารขางตน พรอม
กับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออก
จากทางธนาคารเทานั้น โดยระบุชื ่อผู สนับสนุนที ่เปนเจาของบัญชีSponsorและระบุชื ่อผู
เดินทาง ผูที่ไดรับการสนับสนุน/(เอกสารตองเปนฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ใหตรง
กับพาสปอรตที ่ใชเดินทางเทานั้น)  กรุณายื่นขอจากธนาคารลวงหนา บางแหงอาจใชเวลา
ดําเนินการนานถึง 3 วัน 

 
 หมายเหต:ุ หากสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูร Bookbank  หรือมีประวัตกิารเดิน
บัญชีไมครอบคลุมตามเงื่อนไขที่กําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ที่ออก
จากธนาคารเทาน้ัน (Bank Statement) 

 



 

 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด ครอบคลุมภายใน  5-3
วัน กอนวันนัดหมายย่ืนวีซา 

 **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 
 

5.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาประเทศอังกฤษ 
 เพื่อประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรให
ตรงกับขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่อ
อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติขอมูลสวนตัวแทนผูสมัคร/ได 
หากสถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง/ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร และ
จัดสงใหเจาหนาที่แผนกวีซาทันที )ภายใน  (5-3หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการ
พิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี 
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระไป
แลวทุกกรณี 
หากถูกปฎิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยื่นคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง 
 สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญ
ทานไปสัมภาษณตามที่สถานทูตนัดหมาย( โปรดแตงกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีเพื่อ
ไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดทั้งชวยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมี
ความประสงคขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวใหกับทางบริษัท เพื่อนําสงสถานทูตเชนกัน 
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นําเรียนสถานทูต
เพ่ือพิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ 
 
 



 

 

เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน !! 
พรอมแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจาํเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 

เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมี
นโยบายรับแปลเอกสาร 

 
แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรับยื�นวซีา่ประเทศองักฤษ 
ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาวซีา่ 15-20 วนัทําการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิ�วมอื ณ ศนูยย์ื�นวซีา่อังกฤษ ตามวนัเวลาที�นัดหมาย ** 
 

กรุณากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนใ์นการยื�นวซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชื�อ - นามสกลุ (MISTER , MRS , MISS , MASTER)   .............................................................................. 
2. ชื�อ - นามสกลุ เดมิ (หากม ีโปรดระบ)ุ ................................................................................................... 
 เหตผุลที�เปลี�ยน (เชน่ สมรส ฯลฯ) ...............................  เปลี�ยนเมื�อวันที� (วัน/เดอืน/ปี) ....................... 
3. วัน/เดอืน/ปี เกดิ ..........................................  อาย ุ............... ปี   สถานที�เกดิ ........................................ 
4. ที�อยูปั่จจุบัน  ................................................................................................................................ 
ตําบล .................... อาํเภอ .................... จังหวดั .................... รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพทบ์า้น .............................................................  มอืถอื ............................................................... 
5.บา้นที�อยู ่ปัจจุบัน ทา่นอาศัยมากี�ปี  ....................................... 
6. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)  สมรส(ไมจ่ดทะเบยีน)  หยา่รา้ง   มา่ย 
7.ชื�อ-สกลุ บดิา ................................................ และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานที�เกดิ................. 
8.ชื�อ-สกลุ มารดา ............................................. และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานที�เกดิ.................. 
9.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส และบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชื�อ-สกลุ,วัน/เดอืน/ปี เกดิ เลขที�พาสปอรต์ 
สถานที�เกดิ 
1.ชื�อ-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานที�เกดิ ........................ 
เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์............................. 
2.ชื�อ-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานที�เกดิ ......................... 
 เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์............................. 
3.ชื�อ-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานที�เกดิ .........................  
เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 
10.ทา่นม ีPassport หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่หรอืไม ่(ถา้มกีรุณาระบรุายละเอยีด) 
- เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถอืมาวันยื�นวซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 
- เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถอืมาวันยื�นวซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 
11.ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีที�ผา่นมา  
1.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ที�เดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 
2.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ที�เดนิทางไป ...............................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง ................ 



 

 

3.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ที�เดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 
4.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ที�เดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 
5.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ที�เดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 
6.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ที�เดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 
12. บคุคลที�จะเดนิทางไปดว้ยกัน   กรุณาระบ ุ
ชอื-สกลุ ........................................................................   ความสมัพนัธ ์.............................. 
ชื�อ-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 
ชื�อ-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 
ชื�อ-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 
13.ทา่นเคยทํางานเหลา่นี�หรอืไม ่(ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สื�อมวลชน ขา้ราชการ) .................... 
14.อาชพีปัจจบุัน (กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................................... 
ตําแหน่งงาน/คณะ สาขาวชิาที�เรยีน (ตรงกันกับหนังสอืรับรองที�ทา่นใชย้ื�นสถานทตู) .................................... 
ลักษณะ/รายละเอยีดของงานที�ปฏบิัต ิ.................................................................................................... 
ชื�อบรษัิท/ที�ทํางาน/ชื�อรา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ..........................................................................  
ที�อยูเ่ลขที� ........................ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน .......................................... 
ตําบล/แขวง .................................. อาํเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................ 
รหัสไปรษณีย ์................. โทรศัพทท์ี�ทํางาน ................................ อเีมล ์................................................ 
15.วันที�เริ�มตน้ทํางาน (ตรงกันกับหนังสอืรับรองการงาน โปรดระบ ุวัน/เดอืน/ปี)  .................................................. 
16.รายไดต้อ่เดอืน (ตรงกันกับหนังสอืรับรองการงาน) ............................................บาท  
17.อาชพี/รายไดเ้สรมิ นอกเหนือจากอาชพีหลกั ถา้ม ี(กรุณาระบรุายละเอยีด)  .................................................... 
18.คา่ใชข้องทา่นทั �งหมด ตอ่เดอืน  .................................... บาท 
19.รายไดท้ี�ทา่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่งๆ ตอ่เดอืน  ..........................  บาท 
20.ทา่นมหีลักทรัพยส์ว่นตวันอกเหนือจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบตัร, สลาก, หุน้, ใหเ้ชา่ ฯลฯ (ถา้มกีรุณาระบ)ุ 
.................................................................   รวมเป็นจํานวนเงนิ  ............................................. บาท 
21.มเีงนิยอดคงเหลอืในบญัชเีงนิฝากออมทรัพย/์สะสมทรัพย ์เป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร่ ……………………………….. บาท 
22.ภายใน 10 ปีที�ผา่นมา ทา่นเคยไดร้บัวซีา่องักฤษ หรอืไม ่
  ไมเ่คย   เคย โปรดระบปุระเภทวซีา่ ...................  วัน/เดอืน/ปี ที�ไดร้ับการอนุมตัวิซีา่........................ 
23.ภายใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ ........ คร ั�ง (โปรดระบ)ุ 
ประเภทวซีา่ที�ไดร้ับ ................. วัน/เดอืน/ปี ที�อนุมตัวิซีา่ .................  วัน/เดอืน/ปี หมดอายวุซีา่ ..................... 
ทา่นเดนิทางออกจากประเทศไทยในวันที� ....................... และเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษในวันที� ....................... 
24.ภายใน 10 ปีที�ผา่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอืไม ่
    ไมเ่คย   เคย โปรดระบเุหตผุล.............................................................. 
                                 วนั/เดอืน/ปี ที�โดนปฏเิสธ ...................................................... 
25.ภายใน 10 ปีที�ผา่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่ เขา้ประเทศอื�นๆ (นอกเหนือจากประเทศอังกฤษ) หรอืไม ่
    ไมเ่คย   เคย โปรดระบเุหตผุล ............................................................. 
                                      วัน/เดอืน/ปี ที�โดนปฏเิสธ.................................................. 



 

 

26. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดาํรงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 
  ตวัผูข้อวซีา่เอง  มผีูอ้ื�นออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
   เช็คเดนิทาง   กรุณาระบชุื�อ .......................................................... 
        บตัรเครดติ   ความสมัพันธ ์.........................................................   
        เงนิสด     เหตผุล ................................................................ 

 
 หากจัดส่งเอกสารใหก้ับแผนกวซีา่ล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทูต 
กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดร้ับการอนุมัตทิันตามกําหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบทกุกรณี!! 
 

เมื�อทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทัวร ์และชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจัดสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูสําหรับยื�นวซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์ 
- จัดสง่ใหเ้จา้หนา้ที�บรษัิทฯ เพื�อทําการสง่ชื�อยื�นคํารอ้งขอรับควิวซีา่ ภายใน 3 วัน หลังจากทา่นชําระเงนิมัดจําคา่ทัวร ์
- กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูที�ทา่นกรอกตอ้งตรงกับเอกสารท ี
จะใชย้ื�นสถานทตู เนื�องจากขอ้มลูทั �งหมด บรษัิทฯจําเป็นตอ้งดําเนนิการนําสง่สถานทตูผา่นระบบ 
ออนไลน ์หากนําสง่ขอ้มลูที�ไมส่อดคลอ้งกับความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 
- หากหน่วยงานยังไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มลูการทํางานของ 
ทา่นใหช้ดัเจน (ระบเุป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชื�อบรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนที�ไดร้ับ 
และวันเดอืนปีที�เริ�มงาน 
 

เมื�อทา่นไดร้ับยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื�นวซีา่ จากเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ 
- กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิสําหรับยื�นวซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งชา้ไม ่
เกนิ 2 สปัดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยื�นวซีา่ 
- ทา่นจําเป็นตอ้งนําสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพื�อใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งที�ผา่นมา 
 
 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆทั �งสิ�น ทั �งนี�บรษัิท
เป็นเพยีงตัวกลางที�คอยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นั�น  
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