
 

BI811 UK ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ บริสตอล 6วัน3คืน  

 

UK ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ บริสตอล 6วัน3คืน 

เดินทางโดยสายการบิน รอยัลบรูไน แอรไ์ลน์ (BI) 

เยือนประเทศอังกฤษ (England) ส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร หนึ่งในประเทศใฝ่ฝันของนัก
เดินทาง ที่เต็มไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติ ความเก่าแก่ของประวัตศิาสตร์ พร้อมสัมผัส

วิถีชีวิตในแบบผู้ดีอังกฤษ 

◊ ลอนดอน ซาลส์บัวร่ี ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาหินสโตนเฮนจ์  

◊ ซิตี้ทัวร์ลอนดอน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบ๊ิกเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ 

◊ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ 

◊ ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกที่บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ  

◊ อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน 

>> ราคาทวัร์ไม่รวมคา่วีซา่และค่าบริการ 6,000 บาท << 

 



 

วันที ่ รายละเอยีดท่องเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานบรูไน 

2  สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ – เมืองซาลส์บัวร่ี - สโตนเฮนจ์ – โรงอาบน้้าโรมัน –  บริ
สตอล 

3  บริสตอล - Bourton On The Water  - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน –
  ลอนดอน 

4  อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 

5  กรุงลอนดอน - สะพาน Tower Bridge- หอนาฬิกาบ๊ิกเบน – ลอนดอนอาย - 
พระราชวังเวสต์มินสเตอร์  -  Westminster Abbey – พระราชวังบัคก้ิงแฮม        

6  ท่าอากาศยานอาบูดาบี –  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

อัตราคา่บริการ 

ก้าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

06 - 11 Sep 2019  35,888  35,888 35,888 0 20,000 

27 Sep - 02 Oct 2019  35,888  35,888 35,888 0 20,000 

11 - 16 Oct 2019  35,888  35,888 35,888 0 20,000 

25 - 30 Oct 2019  35,888  35,888 35,888 0 20,000 

08 - 13 Nov 2019  35,888  35,888 35,888 0 20,000 

22 - 27 Nov 2019  35,888  35,888 35,888 0 20,000 

 

 

 

 

 

 



 
รายละเอียดทัวร ์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานบรูไน 

10.00 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 
4 ประตู 10 โซน U เคาน์เตอร์สายการบิน รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ (BI)  เจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสาร 

13.30 น.  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานบรูไน โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์ Royal 
Brunei Airlines  เที่ยวบินที ่BI514 

17.15 น.  ถึงสนามบินนานาชาติบรูไน แวะเปลี่ยนเคร่ืองบินเพื่อท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีท
โธรว ์  กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

วันที่ 2 สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ – เมืองซาลส์บัวร่ี - สโตนเฮนจ์ – โรงอาบน้้าโรมัน –
  บริสตอล 

22.55 น.  น้าท่านเดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เที่ยวบินที่ BI003 

06.25 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เวลา
ท้องถิ่นจะช้ากวา่เวลาในประเทศไทย 6 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง ตรวจคนเข้า
เมือง และรับสัมภาระ จากน้ันน้าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางเพื่อ 

08.00 น.  น้าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองซาลส์บัวร่ี (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆแบบ
อังกฤษ (ระยะทาง114 ก.ม./ใช้เวลา 1.30 นาที)  อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุง
ลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทั้งทุ่งหญ้า
อันกว้างใหญ่ที่สวยงามตามเส้นทางผ่าน จากนั้น น้าท่านชม กองหินประหลาด 
สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่ง
หินที่เป็นความลับด้ามืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินน้ีมีขนาดมหึมา
เรียงรายราวๆ 3 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ
112 ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่ 3 วงมีอายุ
ประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึกถ่ายรูปตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1) อาหารจีน 

บ่าย  จากนั้น น้าท่านเดินทางสู่เมืองบาธ (ระยะทาง 55 กม./ 1 ชม.)  เมืองเก่าแกท่ี่มี
อายุยาวนานกว่า 2,000 ปีเพื่อชม โรงอาบน้้าโรมัน ที่สร้างข้ึนมาตั้งแต่ยุคโรมัน
โบราณ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณคา่ทางประวตัิศาสตร์เป็นอย่างมาก ภายใน
มีการตกแต่งอย่างงดงามตาม  สถาปัตยกรรมแบบโรมัน ด้วยหลักฐานการเป็น
บ่อน้้าพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลอือยู่ท้าให้เมือง  บาธได้ขึ้นทะเบียน
เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 ต่อมามีการปรับปรุง
ซ่อมแซมตัวอาคารด้วยเงินลงทุนถึง 5.5 ล้านปอนด์และเสร็จสิ้นในปี จากน้ัน น้า
เดินทางต่อสู่ เมือง บริสตอล (Bristol )  เป็นเมืองเล็กๆ ที่รวบรวมเร่ืองราวความ
น่าสนใจ ประวัติศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ มากมายเอาไว้ คอยต้อนรับ 
นักท่องเที่ยวทั่วโลก แต่เดิมเมืองบริสตอล คือเมืองท่าดั้งเดิมของอังกฤษต้ังอยู่
ทางตอนใต้ใกล้กับมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นเมืองที่มีอากาสอบอุ่นเเละมีเเส
งเเดดส่องมากที่สุดเเห่งหน่ึงของประเทศอังกฤษ (ระยะทาง 22 กม./ 1 ชม.) 
แวะถ่ายรูป  St. Mary Redcliffe  โบสถ์เซนตแ์มร่ีเรดคลิฟฟ์ โค้งแหลมและไฟ



 
นวลเป็นผลงานช้ินเอกของสถาปัตยกรรมโกธิคที่มีมานานกว่า 800 ปี ควีนอลิ
ซาเบธ ที่ 1 กล่าวว่า "โบสถ์ที่สวยทีสุ่ดและดีทีสุ่ดและมีช่ือเสียงมากที่สุดใน
อังกฤษ" และบริเวณที่ศกัด์ิสิทธ์ินั้นได้เก็บความลับจากบริสตอลและอดีตของ
อเมริกา Bristol cathedral มีความพิเศษเป็นพิเศษ มันเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดี
ที่สุดในโลกของ 'โบสถ์ในยุคกลาง' ซึ่งหมายความว่าเพดานโค้งในวิหารนักร้อง
และทางเดินล้วนแล้วแตมี่ความสูงเท่ากันท้าให้มีพื้นที่สูงและสวา่งพร้อมซุ้มโค้งที่
สง่างาม Llandoger Trow มีเร่ืองเล่าขานว่าแดเนียลเดโฟได้พบกับอเล็กซานเด
เซลเคิร์กแรงบันดาลใจของเขาส้าหรับโรบินสันครูโซที่นี่ และมันก็เป็นโรเบิร์ต
หลุยส์สตเีวนสันแรงบันดาลใจ ส้าหรับพลเรือเอกเบนบาวในเกาะมหาสมบัติ ใน
ยุควิกตอเรียผับเกี่ยวข้องกับโรงละคร Royalซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนและการเข้า
ชมโดยนักแสดงและนักดนตรีหลายคนรวมทั้งเฮนรีเออร์วิง  

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัทธยาศัย 

เย็น  หลังอาหารน้าท่านเดินทางสู่ที่พัก 

ที่พัก: Ibis Bristol Centre 3 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง) 

 

 

 

วันที่ 3 บริสตอล - Bourton On The Water  - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน –
  ลอนดอน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่2) 

น้าท่านเดินทางไปยังหมู่บ้านไบบิวร่ี (Bibury) (ระยะทาง 76 กม./1.30  ชม.) 
หมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ โดยได้รับการยกย่องจากวิลเลียม มอร์ริส ดีไซ
เนอร์เสื้อผ้า นักเขียน และเป็นผู้ที่มีอิทธิพลด้านสงัคมของอังกฤษ มอร์ริสมีชีวิต
อยู่ระหว่างปี 1834-1896 ได้ตั้งฉายาหมู่บ้านไบบิวร่ีว่าเป็น The most 
beautiful village in England ส่วนสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์ได้ยกย่องให้ไบบิวร่ี
เป็นหมู่บ้านที่ถ่ายรูปสวยที่สุด เพราะไบบิวร่ีมีบ้านที่เป็นลักษณะกระทอ่มทีส่ร้าง
มาเป็นเวลานาน และมีแม่น้้าสายเล็กๆช่ือ Coln ไหลผ่านหมู่บ้านแห่งน้ี ประกอบ
กับคนในหมู่บ้านตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษท้าให้ความงดงาม
ของไบบิวร่ีมีมากข้ึน จากน้ัน น้าท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton 
On The Water (20 กม./30 นาที) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้าน
ที่มีความสวยงามมากที่สดุในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดด
เด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็นหิน Cotswold stone เท่านั้น 
ภายในหมูบ้านจะมีแม่น้้าWindrushไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวยีนวา่ย
เต็มแม่น้้า เป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค 



 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่3) 

บ่าย  น้าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) 
(40กม./1  ชม.)เมืองบ้านเกิดของวิลเลยีมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาว
อังกฤษและกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก เชิญสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของกวเีอกใน
อดีต และเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity สถานที่ในประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ อสิระให้ท่านเดินเล่นยา่นใจกลางเมืองตามอัธยาศยั 
จากนั้น น้าท่านไปถ่ายรูปที่ Bridge Street และ Old Thatch Tavern  น้าท่าน
เดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (Bicester village shopping Centre ) 
ก่อตั้งในปี1992 มีร้านค้ามากกว่า900ร้านของแฟชั่นช้ันน้าของโลกและแบรนด์
ไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นทนัสมัย 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 น้าท่านชม กรุงลอนดอน 
มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เตม็ไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่ง
เครือจักรภพ และศูนย์รวมอ้านาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน 
และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหน่ึงของโลก (ระยะทาง 163 กม./
2.30  ชม.) 

ค่่า  น้าท่านเดินทางสู่ทีพ่ัก 

ที่พัก: Ibis London Wembley 3 ดาว หรือระดบัใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท่าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง) 

 

 

วันที่ 4 อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 4) 

อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน 

ให้ท่านช็อปป้ิงหรือเดินทางสู่สถานที่ทอ่งเที่ยวอืน่ๆ เช่น Warner Bros. Studio 
Tour London, Hyde Park, Notting Hill และอืน่ๆ ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง 
การเดินทางท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ง่ายและสะดวก มีไกด์แนะน้าการ
เดินทางให้ท่าน สามารถเดนิทางด้วยรถไฟฟ้า สถานที่แนะน้ามีดังน้ี 



 
-   Warner Bros. Studio Tour London ส้าหรับสาวก Harry potter ห้าม
พลาด!! วอร์เนอร์ บราเธอร์ส สตูดิโอ  ลฟีส์เดนตัง้อยู่ในเมืองลีฟส์เดน ไม่ไกล
จากลอนดอน เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ที่ใช้ถ่ายท้าภาพยนตร์และละครหลายเรื่อง
รวมทั้งแฮร์ร่ี พอตเตอร์ เม่ือการถ่ายท้าภาพยนตร์สิ้นสุดลงวอร์เนอร์ บราเธอร์สก็
เปิดสตูดิโอส่วนที่ใช้ในการถ่ายท้าแฮร์ร่ี พอตเตอร์ ทางสตูดิโอยังมีวิดีโอบอกเล่า
เร่ืองราวและเบ้ืองหลังการถ่ายท้าฉากน้ันๆ อย่างละเอยีด แถมยังมีกิจ  กรรม
พิเศษ เช่น การขี่ไม้กวาดชมเมืองลอนดอน ทดลองใส่เครื่องแบบนักเรียนฮอก
วอตส์ และการนั่งรถไฟไปฮอกวอตส์ให้เหล่าแฟนคลับได้ร่วมสนุกกันอีกด้วย 
ท่านสามารถจองตั่วผ่าน https://www.wbstudiotour.com/buy-
tickets  (ตอ้งซื้อตั๋วล่วงหน้าเท่านั้น) 

วิธีเดินทางไป Warner Bros. Studio Tour London เดินทางโดยรถไฟฟ้า 
National train ไปยังสถาณี Watford Junction ใช้เวลา 1ช่ัวโมง 30นาที 
เปลี่ยน 2สถาณี ค่าโดยสารประมาณ 38 ปอนด์ 

- Harrods ห้างสรรพสินค้าช่ือดังของลอนดอน สนิค้าถูกจัดแบ่งเป็นห้องๆ เช่น 
ห้องน้้าหอม ห้องกระเป๋าแบรนด์เนม ห้องนาฬิกา หรือห้องเคร่ืองประดับ หาก
ท่านเดินช็อปป้ิงที่น่ีเหมือนเดินช็อปป้ิงอยู่ในพระราชวัง เพราะการตกแต่งแต่ละ
ห้องช่างหรูหราอลังการ โดยเฉพาะโถงบันไดเลื่อน ที่เป็นสถาปัตยกรรมโรมัน
ผสมบันไดเลื่อนสไตล์อยีิปต์ บางคร้ังมีนักร้องโอเปร่ามาเปล่งเสียงขับกล่อม 
ท่านสามารถมาอยู่บริเวณนี้เพื่อเก็บรูปถ่ายไว้เป็นความทรงจ้า โซนอื่นๆของ 
Harrods ท่านสามารถเดินได้สบายไม่แออัด มีอนุสรณ์สถานร้าลึกถึงเจ้าหญิงได
อาน่าและโดดี้ไว้เป็นจุดถ่ายรูป หากเดินอีกสักพักก็จะถึง Harvey Nichols บน
ถนน Knightsbridge ท่านสามาถเดินช็อปป้ิงที่น่ีซึ่งมีบรรยากาศราวกับเดินบน
แคทวอล์ก 

วิธีเดินทางไป Hyde Park สามารถเดินทางโดยไฟฟ้า National train ลงที่
สถานี Knightsbridge ใช้เวลา 58 นาที ค่าโดยสารประมาณ 28 ปอนด์ 

(อาหารเที่ยงและค่้าอิสระตามอัธยาศัย) 

ค่่า  ที่พัก: Ibis London Wembley 3 ดาว หรือระดบัใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท่าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง) 

 

 

 

   



 

วันที่ 5 กรุงลอนดอน - สะพาน Tower Bridge- หอนาฬิกาบ๊ิกเบน – ลอนดอนอาย - 
พระราชวังเวสต์มินสเตอร์  -  Westminster Abbey – พระราชวังบัคก้ิงแฮม      

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่5) 

น้าท่านเดินทางสู่  ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน (Tower of London) (ค่าทวัร์ไม่รวม
ค่าเขา้ชมประมาณ15ปอนด์) สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวลิเลี่ยมที่1แห่งอังกฤษในปีค.ศ.
1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เพื่อใช้เป็นพระราชวังและป้อมปราการ
ป้องกันกรุงลอนดอน มีการขุดคูคลองล้อมรอบปราสาทเพือ่ป้องกัน
ระหว่าง  ก้าแพงช้ันในและนอก ปัจจุบันใช้เก็บมหามงกุฎและเคร่ืองเพชรของ
พระราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่แห่งประวิติ  ศาสตร์ที่ยาวนานและมีสีสันทัง้
สยดสยองและน่ากลัว เนือ่งจากคร้ังหนึ่งที่นี่เคยเป็นคุกและที่ประหารมาก่อน 
ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึง่ของลอนดอน 
ปัจจุบันเป็น  พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอย จากนั้นเดินทางไป ชม 
หอนาฬิกาบ๊ิกเบน (BIG BEN) ของกรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ ตั้งอยูบ่นหอ
สูง 180 ฟุต หน้าปัดกว้าง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว  24 นิ้ว ระฆังตีหนักถึง 
14 ตัน สร้างขึ้นโดย เอ็ดมันต์ เมคเกตต์ เดนิสัน เป็นนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เป็นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช ซึ่งใช้ในการบอกเวลาของโลก 
โดยผ่านทางวิทยุ BBC  ลอนดอนในการ  ถ่ายทอดเสียงการตีระฆังไปทั่วโลก
และยังเป็นหอนาฬิกาประจ้าพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็น
รัฐสภา อังกฤษ ตั้งอยู่ทศิตะวันออกเฉียงเหนือ ของพระราชวัง หอนาฬิกาถูก
สร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.
2377 โดย ชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ โดยมีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยู่
สูงจากพื้น 55 เมตร หนักถึง 13,760 กิโลกรัม ซึ่งแขวนไว้ บริเวณช่องลมเหนือ
หน้าปัดนาฬิกา ตัว อาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถ
วิกตอเรีย (Victorian gothic)  และบนสะพาน  Westminster ท่านสามารถ
บันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดใน
ทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนัก ท่องเที่ยวได้อย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 
3 ล้านคนต่อปีจากน้ันน้าท่านถ่ายรูปหน้า วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ 
(Westminster Abbey) เดิมเป็นส้านักสงฆ์ (แอบบี) แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกาย
อังกลิคันที่ตั้งอยู่ทางตะวนัตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ ซึ่งสถาปัตยกรรม  ส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค นอกจากหอคอยที่
เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค แอบบีเวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการท้า
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝัง  พระบรมศพของพระ  มหากษัตริย์อังกฤษ
และพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถึงปี ค.ศ. 1556 แอบบีได้รับ
เลื่อนฐานะขึ้นเป็นมหาวหิาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิ
ซาเบธที่ 1 แอบบีก็ได้รับแต่งต้ังให้เป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar) 
ถ่ายภาพ จากนั้น น้าท่านชมและ ถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังบัคก้ิงแฮม 
(Buckingham Palace) ซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน”์ ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็น
พระราชวัง ประจ้าราชวงศ์อังกฤษ  

(อาหารเที่ยงอิสระตามอธัยาศัย) 

บ่าย  จนถึงเวลานัดหมาย น้าท่านเดินทางไป สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์และรอขึ้น
เคร่ือง 



 
  

17.55 น.  น้าท่านเหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานบรูไน โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์ 
Royal Brunei Airlines เที่ยวบินที่ BI004 

วันที่ 6 ท่าอากาศยานอาบูดาบี –  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

14.35 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานบรูไน รอเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย 

18.40 น.  ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน BI519 

20.25 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ  :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน,การจราจรหรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่าน
ท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ้านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
ก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและทา่น
ยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.การช้าระค่าบริการ 

- กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 25,000 บาท และค่าบริการวีซ่า 6,000 บาท รวมเป็น 31,000 
บาท 

(กรุณาส่งแบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าและส้าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมกับหลักฐานโอนเงินมัด
จ้าค่าทัวร์) 

 - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช้าระ 25 วันก่อนออกเดินทาง 



 
**ส้าคัญ**ส้าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ
นับจากวันเดินทางไป-กลับและจ้านวนหน้าหนังสอืเดินทางต้องเหลือว่างสา้หรับติดวีซ่าไม่ต่้า
กว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบ** 

4.การยกเลิกและคืนคา่ทัวร์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวร์ช้าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว 
ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

5.อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
ข้างต้น 

(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋ว
กรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน   

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้้าหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน 30 กิโลกรัม (ไม่เกิน2ช้ิน) ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7
กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท้าแผนประกันภัยการเดินทางส้าหรับผู้เดินทางไป
ต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุ้มครองเบ้ืองต้น 
ดังนี ้

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 

  ผู้เอาประกันภัยที่มีอาย ุ15-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

  ผู้เอาประกันภัยที่มีอาย ุ1-14 ปีบริบูรณ์  วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

  ผู้เอาประกันภัยที่มีอาย ุ76-80 ปีบริบูรณ์  วงเงินคุ้มครอง 750,000 บาท 

-  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศผู้เอาประกันทีมี่อายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 
2,000,000 บาท ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 



 
-  ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ1-75 วงเงินคุ้มครอง 
100,000 บาท ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทาง
อันนีโดยทั้งนี้การท้าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน้าเที่ยว ที่บังคับ
ให้บริษัทน้าเที่ยว ท้าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งน้ี ท่านสามารถศึกษา
เงอืนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความ
คุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

7.ราคานี้รวม Vat เรียบร้อยแล้ว 

6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1.ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดืม่ ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์ เป็นต้น 

3.ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

4.ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน 

5.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

6.ค่าวีซ่าด่วน กรณท่ีานสง่เอกสารย่ืนไม่ทันวีซ่าปกติ ประมาณ 6,900 บาท 

7.ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 GBP ต่อทริป ส้าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และ
น้้าใจจากท่าน 

8.ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษและคา่บริการ ท่านละ 6,000 บาท  

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์มาแล้ว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจ้าต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวแล้ว ) 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความ
เข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วม
คณะไม่ถึง 25ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
ก่อนวันเดินทาง 



 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจาก
สาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกิดจากความประมาท
ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส้ารอง
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมี
ห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้
ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ 
อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่า
จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. มัคคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้
จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น 

13. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่า
จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

** กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งพร้อมเอกสารอื่นๆทีป่ระกอบการยื่นวีซ่า
ให้กับบริษัท หลังจากจองทัวร์ ก้าหนดไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากคิววีซ่าจะไม่สามารถล็อกคิวได้
หากเอกสารข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ** 

*อาจมีบางช่วงที่คิวยื่นวีซ่ามีจ้านวนมากทางบริษัทรบกวนขอเอกสารไวกว่าก่อนก้าหนด* 



 

กฎในการยื่นวซี่าอังกฤษ 

1.ผู้เดินทางทุกทา่นต้องมาแสดงตนด้วยตวัเองที่VFS Global (เทรนดี้ ชั้น28) เพราะต้องพิมพ์ลายนิว้มือ 
และสแกนมา่นตา (เจ้าหนา้ที่ของบริษัทจะนัดวนักับท่าน และด่าเนินการแจ้งทา่นอีกคร้ัง) 

2.ต้องด่าเนินการนัดคิวยื่นวีซ่า ( ในการทา่คิววีซา่ เอกสารทุกอย่างของผู้เดินทางต้องพร้อมหมดก่อน 
และทางเราจะกรอกออนไลน์เข้าในระบบพร้อมทั้งจ่ายค่าวีซ่าถึงจะสามารถทราบคิวที่ยื่นได้ 

3.ระยะเวลาดา่เนนิการพิจารณาของทางสถานฑตู ใช้ระยะเวลา 15 - 21 วัน ขึ้นอยู่กับทางสถานฑูตและ
ในระหว่างด่าเนินการไม่สามารถขอดึงเลม่หนังสือเดินทางเพื่อใช้เดินทางไปประเทศอื่นได้ 

หมายเหตุ: ผู้ยืน่ค่าขอทุกคนต้องไปที่ศูนย์รับค่าขอวซี่าด้วยตนเอง  เด็กเล็กที่มอีายุต่า่กวา่ 5 ปีต้องไป
ปรากฏตัวที่ศนูย์ดว้ย แต่ไม่ต้องให้ข้อมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก)  เด็กทีม่ีอายุนอ้ยกว่า 16 ปีต้องมี
ผู้ใหญ่พาไปด้วย และผู้ใหญ่นี้จะต้องไม่ใช่เจ้าหน้าทีข่องวีเอฟเอส 

เอกสารประกอบการยื่นวีซา่ประเทศอังกฤษ 

ระยะเวลาด้าเนินการพิจารณาวีซ่า 15-20 วันท้าการ 

** ผู้เดินทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนย์ยื่นวี
ซ่าอังกฤษ ตามวันเวลาที่นัดหมาย ** 

โปรดด้าเนินการตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก
สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงข้อก้าหนดเงื่อนไข รวมถึง

เอกสารที่ใช้ส้าหรับยื่นค้าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ้า 

1.หนังสือเดินทาง(Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายไุม่ต่่ากว่า 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ โดยนับจาก
วันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย หากเคยมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่จะเคยมีวซี่าในกลุ่มประเทศเชง
เก้นหรือไม่ก็ตาม กรุณาจัดส่งให้กับทางบริษัท และน่าไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ยืน่วีซา่อังกฤษ 
VFS Global เพื่อง่ายต่อการอนุมัติวีซา่ของทา่น  

2.เอกสารส่วนตัว แปลภาษาอังกฤษเท่านั้น 

  -  ส่าเนาบัตรประชาชน/ส่าเนาทะเบียนบ้าน/ส่าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 

หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพิม่เติม ท่านจา่เป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

   (- ส่าเนาทะเบียนสมรส/ส่าเนาทะเบียนหย่า/ส่าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต 

  - ส่าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าม)ี 



 
กรณีเด็กอายุต่า่กวา่18ปี (บิดาและมารดาเดนิทางไปด้วย) จ่าเป็นต้องยืน่เอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

  - ส่าเนาทะเบียนบ้าน/ส่าเนาสูติบัตร 

กรณีเด็กอายุต่า่กวา่18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ่าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิม่ พร้อมแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

  - ส่าเนาทะเบียนบ้าน/ส่าเนาสูติบัตร 

  - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส่าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

   โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเทา่นั้น หากเด็กเดินทางไปกบับิดาเพียงผู้เดยีว 
จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพยีงผู้เดยีว 
จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-
มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการเดนิทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส่านักงานเขต/อ่าเภอตามหลักฐานที่อยู่
ตามทะเบียนบ้านของทา่น (พร้อมแนบส่าเนาพาสปอร์ต/ส่าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมี
นายอา่เภอหรือผู้อ่านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยวันนดัหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค่าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ่าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัว
พร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวซี่า กรณีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส่าเนาใบ
หย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอยีดวา่ฝา่ยใดเป็นผู้มีอา่นาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดยีว 

3.หลักฐานการท้างาน/หนังสือรับรองการท้างาน ที่ท่างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่น
ค่าร้องขอวีซา่) 

3.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท่างานจากบริษัทที่ทา่น
ท่างานปัจจุบัน   โดยระบุต่าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ไดร้ับ, วัน เดือน ปี ที่เริม่ทา่งาน, และชว่งเวลาที่ขอ
ลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงาน
ตามปกติหลังครบก่าหนดวนัลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผูม้ีอ่านาจอยา่งชัดเจน (เอกสาร
ออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

3.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส่าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดส่าเนาไม่เกิน 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

3.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูต
ไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อน
ยื่นค่าร้องขอวีซ่า) 

3.4 กรณีที่เกษียณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบส่าเนาบัตรขา้ราชการบ่านาญ 

3.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส่าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวติ), หลักฐานการเงินของ
ตนเองหรือสามี ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสาม ีจ่าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี
(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ทีม่ีความสัมพันธ์ร่วมกันจดหมายชี้
ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นั้น 



 
3.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ Freelance, ธุรกิจขาย
สินค้าออนไลน์ ฯลฯ จ่าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะนา่ตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท่างาน แหล่งทีม่า
ของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายรา้น, สัญญาเชา่, โฉนดที่ดนิ ฯลฯ เป็น
ต้น จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

4.หลักฐานการเงิน 

4.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส่าเนาสมดุบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส่าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ประจ่า (บัญชีส่วนตัว) รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (กรุณาเลือกบัญชทีี่มปีระวัติการเดินบัญชีที่
สมบูรณ์ มียอดเงนิ เขา้-ออก สม่่าเสมอ) และมียอดเงนิคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต่่ากว่า 6 หลัก เพื่อ
แสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพยีงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมื่อทา่น
เดินทางกลับสู่ภูมิล่าเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) ซ่ึง
ต้องเป็นบัญชีเดียวกัน Statement ขา้งตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro เท่านั้น  

4.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ่าเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ช้ีแจงความสัมพันธ์ระหวา่งตน
กับผู้เดินทาง Sponsor Letter และขอหนงัสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดย
ให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน Sponsor  ด่าเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะ
การเงินจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเทา่นั้น โดยระบุ
ชื่อผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบัญชีSponsorและระบุชื่อผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนบัสนุน (เอกสารต้อง
เป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางเท่านัน้  (กรุณายืน่ขอจาก
ธนาคารล่วงหนา้ บางแห่งอาจใช้เวลาด่าเนินการนานถึง 3 วัน 

       หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไมส่มบูร์ Bookbank  หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม่
ครอบคลุมตามเงื่อนไขที่กา่หนด ทา่นจ่าเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคาร
เท่านัน้ (Bank Statement) 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดล่าสุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วัน 
ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท **  

5.เงื่อนไขและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลส้าหรับยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 

       เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส่าหรับยื่นวีซา่ทา้ยโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับ
ข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องน่าส่งข้อมลูให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนมุัติคา่ร้องขอ
วีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบวา่
ข้อมูลของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวซี่า หรืออาจส่งผลให้
ระยะเวลาด่าเนินการพิจารณาเอกสารล่าชา้มากยิ่งขึ้น 

 เมื่อทา่นช่าระเงินมัดจ่าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทา้ยรายการทวัร์ และจัดส่งให้
เจ้าหน้าทีแ่ผนกวีซา่ทันที (ภายใน 3-5) หากดา่เนนิการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซา่ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ
ถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมที่ท่านได้ช่าระไปแล้วทุกกรณ ี



 
หากถูกปฎิเสธวีซา่ และมีความประสงค์ที่จะยื่นค่าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช่าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ง 

 สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณผ์ู้สมัครบางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป
สัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนดัหมาย( โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอ่านวย
ความสะดวกแกท่่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์
ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมอืให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท 
เพื่อน่าส่งสถานทูตเช่นกนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิน์า่เรียนสถานทูตเพื่อ
พิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของ
บริษัทฯ 

เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการยื่นค้าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น !! 

พร้อมแนบส้าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จ้าเป็นตอ้งเซ็นรับรองส้าเนาถูกต้อง) 

เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบาย
รับแปลเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส้าหรับยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 

ระยะเวลาด้าเนินการพิจารณาวีซ่า 15-20 วันท้าการ 

** ผู้เดินทางต้องมาแสดงตน สแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ ตามวันเวลาที่นัดหมาย **  

กรุณากรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชื่อ - นามสกุล (MISTER , MRS , MISS , MASTER) ............................................................ 

2. ชื่อ - นามสกุล เดมิ (หากมี โปรดระบุ) ................................................................................ 

 เหตุผลที่เปลี่ยน (เช่น สมรส ฯลฯ) .............................................   

เปลี่ยนเมื่อวันที่ (วัน/เดือน/ปี) ....................... 

3. วัน/เดือน/ปี เกิด ............................  อายุ ............... ปี   สถานที่เกิด .................................. 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน  ....................................................ต่าบล .................... อ่าเภอ .................... 

จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย์............... 

โทรศัพท์บ้าน .....................................  มือถือ ............................. 

5.บ้านที่อยู่ ปัจจุบัน ท่านอาศัยมากี่ปี  ...................................... 

6. สถานภาพ              โสด                  สมรส(จดทะเบียน)         สมรส(ไมจ่ดทะเบียน)                

                               หย่าร้าง             มา่ย 

7.ชื่อ-สกุล บิดา ................................................ และ วัน/เดือน/ปี เกิด..............  

สถานที่เกิด....................................................... 

8.ชื่อ-สกุล มารดา ............................................. และ วัน/เดือน/ปี เกิด..............  

สถานที่เกิด....................................................... 

9.ในกรณีสมรส โปรดระบุข้อมูลของคู่สมรส และบุตรของท่าน ได้แก่ ชื่อ-สกุล,วัน/เดือน/ปี เกิด ,เลขที่
พาสปอร์ต ,สถานที่เกิด 

1.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดือน/ปีเกิด .........................  

สถานที่เกิด ....................................................... 

เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ์ ............................. 



 
2.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดือน/ปีเกิด .........................  

สถานที่เกิด ...................................................... 

 เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ์ ............................. 

3.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วนั/เดือน/ปีเกิด .........................  

สถานที่เกิด ...................................................... 

เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ์ .............................. 

10.ท่านมี Passport หนังสือเดินทางเลม่เกา่หรือไม่ (ถ้ามีกรุณาระบุรายละเอยีด) 

- เลขพาสปอร์ต .................. วันออก ........... วนัหมดอายุ ............ สามารถถือมาวันยืน่วีซา่ได้
หรือไม ่ ........... 

- เลขพาสปอร์ต .................. วันออก ........... วนัหมดอายุ ............ สามารถถือมาวันยืน่วีซา่ได้
หรือไม ่ ........... 

11.ประวัติการเดินทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีที่ผา่นมา 

1.ประเทศ ................วัน/เดือน/ปี ที่เดนิทางไป .................จุดประสงค์ในการเดินทาง .................. 

2.ประเทศ ................วัน/เดือน/ปี ที่เดนิทางไป .................จุดประสงค์ในการเดินทาง ................ 

3.ประเทศ .................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ดินทางไป ................จุดประสงค์ในการเดินทาง ............... 

4.ประเทศ ..................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ...............จุดประสงค์ในการเดินทาง ............... 

5.ประเทศ ..................วนั/เดือน/ปี ทีเ่ดินทางไป ...............จุดประสงค์ในการเดินทาง ............... 

6.ประเทศ .................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ดินทางไป ................จุดประสงค์ในการเดินทาง ............... 

12. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 

ชือ-สกุล ....................................................  ความสัมพันธ์ .............................. 

ชื่อ-สกุล ....................................................  ความสัมพันธ์ .............................. 

ชื่อ-สกุล ....................................................   ความสัมพันธ์ .............................. 

ชื่อ-สกุล .....................................................   ความสัมพันธ์ .............................. 

 



 
13.ท่านเคยท่างานเหล่านีห้รือไม่ (ทหาร ตา่รวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย ส่ือมวลชน ขา้ราชการ)  

.................... 

14.อาชีพปัจจุบัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์) ........................................................... 

ต่าแหน่งงาน/คณะ สาขาวชิาที่เรียน (ตรงกันกับหนังสือรับรองที่ท่านใช้ยื่นสถานทูต)  

................................................. 

ลักษณะ/รายละเอยีดของงานที่ปฏิบัต ิ

 .................................................................................................... 

ชื่อบริษัท/ที่ท่างาน/ชื่อร้านค้า/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย  

.......................................................................... 

ที่อยู่เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ..................... ถนน .......................................... 

ต่าบล/แขวง ........................ อ่าเภอ/เขต .......................... จังหวัด ............................ 

รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์ที่ทา่งาน ................. อีเมล์ .......................... 

15.วันที่เริ่มตน้ทา่งาน (ตรงกันกับหนังสือรับรองการงาน โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี)  ............................. 

16.รายได้ต่อเดือน (ตรงกนักับหนังสือรับรองการงาน) ............................................บาท 

17.อาชีพ/รายได้เสรมิ นอกเหนือจากอาชีพหลัก ถ้ามี (กรุณาระบุ
รายละเอยีด)  .................................................... 

18.ค่าใช้ของท่านทั้งหมด ต่อเดือน  .................................... บาท 

19.รายได้ที่ทา่นให้แก่ครอบครัวในการใช้จ่ายต่างๆ ตอ่เดือน  ..........................  บาท 

20.ท่านมีหลักทรัพย์ส่วนตวันอกเหนือจากเงนิฝาก อะไรบ้าง เช่น พันธบัตร, สลาก, หุ้น, ให้เช่า ฯลฯ 

 (ถ้ามีกรุณาระบุ)..........................รวมเป็นจ่านวนเงิน  ...........................บาท 

21.มีเงินยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/สะสมทรัพย์ เป็นจา่นวนเงินเท่าไหร่ 

 ………………………………… บาท 

 

 



 
22.ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้รับวีซา่อังกฤษ หรือไม่ 

    ไม่เคย      เคย โปรดระบุประเภทวีซ่า ...................วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการอนุมัติวซี่า................ 

23.ภายใน 10 ปี ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ........ คร้ัง (โปรดระบุ) 

ประเภทวีซา่ที่ได้รับ ................. วัน/เดือน/ปี ที่อนมุตัิวีซ่า .................  วัน/เดือน/ปี  

หมดอายวุีซา่ ..................... 

ท่านเดินทางออกจากประเทศไทยในวันที่ ................. และเดินทางเขา้ประเทศอังกฤษในวันที่ ......... 

24.ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยโดนปฏเิสธวีซา่อังกฤษ หรือไม่ 

          ไม่เคย             เคย โปรดระบุเหตุผล.............................................................. 

                                 วัน/เดือน/ปี ที่โดนปฏิเสธ ...................................................... 

25.ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยโดนปฏเิสธวีซา่ เข้าประเทศอื่นๆ (นอกเหนอืจากประเทศอังกฤษ) 
หรือไม ่

          ไม่เคย             เคย โปรดระบุเหตุผล ............................................................. 

                                      วัน/เดือน/ปี ที่โดนปฏิเสธ.................................................. 

26. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการดา่รงชีพระหว่างการเดินทางและพา่นักอยูข่องผู้ร้องขอ ตัวผู้ขอวี  

 


