
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 
 
 

วนัท ีห่นึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตบิรูไน เมืองบนัดาร์เสรเีบกาวนั 

ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ              (-/-/-) 

10.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 10  เคาน์เตอร์ U15-U19 สายการบ ิน Royal Brunei Airlines โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพ่ือเตรียมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

13.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ Royal Brunei 

Airlines เที่ยวบนิที่ BI514 

 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

** ใชเ้ครือ่งบนิ Airbus A320 ช ัน้ประหยดั 138 ท ีน่ ัง่ ช ัน้ธุรกจิ 12 ท ีน่ ัง่ ** 

 

 

 

 

 

 

 

17.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน ** เพ ือ่เปล ีย่นเครือ่ง ** 

22.55 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮ ีทโธรว์ เม ืองลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบ ิน Royal 

Brunei Airlines เที่ยวบนิที่ BI003 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ช ัว่โมง 35 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

** ใชเ้ครือ่งบนิ B787 Dreamliner ช ัน้ประหยดั 236 ท ีน่ ัง่ ช ัน้ธุรกจิ 18 ท ีน่ ัง่ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท ีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ - เมอืงบาธ - มหาวหิารบาธ - โรงอาบน ้า

โรมนัโบราณ - เมอืงซาลสิบวัรี ่- อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮนจ ์- เมอืงลอนดอน                                   (-/-/-)      

06.25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

น าท่านผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เม ืองบาธ (Bath) (ใช เ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที) เป็นเมืองที่มีฐานะนครในมณฑลซอมเมอร์

เซ็ทในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ เมืองบาธไดรั้บพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราช ินี

นาถเอลิซาเบธที่  1 ในปี  ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็นเทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตัวเมืองบาธตัง้อยู่เนินหลายลูกในหุบเขาของ

แม่น ้าเอวอนในบรเิวณที่ มีน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิี่ เป็นที่ตั ้งถ ิน่ฐานของโรมัน ผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมันโบราณ (Roman Baths) และวัด

โดยตั้งชื่อเมืองว่า “Aquae Sulis” เมืองบาธเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจา้เอ็ดการ์ดผูรั้กสงบท าพธิรีาชาภเิษกเป็นพระมหากษัตริย์

อังกฤษที่มหาวหิารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมัยจอร์เจีย เมืองบาธกลายเป็นเมืองน ้าแร่ที่ไดรั้บความนยิมกันมาก ซึ่งท าให ้

เมืองบาธขยายตัวมากขึน้และมีสถาปัตยกรรมจอร์เจียที่เด่นๆ จากสมัยนัน้ที่สรา้งจากหนิบาธที่เป็นหนิสีเหลืองนวลสวยงามเป็น

เอกลักษณ์ ไดร้บัการข ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ หรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท ีร่ะลกึ กับ มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และ บรเิวณดา้นหนา้ของ โรงอาบน า้โรมนัโบราณ (Roman 

Baths) ถือเป็นโรงอาบน ้าโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณที่ไดรั้บการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งโรงอาบน ้าของที่น่ีอยู่ต ่ากว่า

ระดับพ้ืนถนนในปัจจุบัน ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนดว้ยกัน ตัง้แต่โซน Sacred Spring , Roman Temple , Roman 

Bath House และ Museum ซึง่แหล่งน ้าแร่แห่งน้ีถูกคน้พบตัง้แต่สมัยชาวโรมันบุกเขา้มายดึเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ทางธรรมชาตขิองทางตะวันตกอีกดว้ย ** ยงัไม่รวมค่าบตัรเขา้ชมส าหรบัเด็ก ท่านละ ประมาณ 14.00 ปอนด ์หรือ 

ค านวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 602 บาท / ผูใ้หญ่ ท่านละ ประมาณ 15.00 ปอนด ์หรือ ค านวณเป็นเงนิไทย 

ท่านละ ประมาณ 645 บาท ข ึน้อยู่กบัประเภทของบตัร และ  จ าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้

ชมในแต่ละวนัได ้** 



 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาลสิบวัรี ่(Salisbury) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ประเทศอังกฤษ เป็นที่ตัง้ของอนุสาวรีย์อัน

ลกึลับ เสาหนิสโตนเฮน้จ์  

น าท่าน เขา้ชม ในร ัว้อาณาเขตท ี่ต ัง้ของ อนุสาวรยี ์เสาห ินสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) ไดร้บัการคดัเล ือกจากองคก์ร 

New 7 Wonders ใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส ิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคก่อนประวตัศิาสตร ์มีอายุกว่า 5,000 ปี  เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาด

ใหญ่ตั ้งอยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ในบริเวณตอนใตข้องเกาะอังกฤษ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสรา้งอย่างชัดเจน ตัว

อนุสรณ์สถานประกอบดว้ยแท่งหนิขนาดยักษ์ 112 กอ้น ตัง้เรียงกันเป็นวงกลมซอ้นกัน 3 วง แท่งหนิบางอันตัง้ขึน้ บางอันวางนอน

ลง และบางอันก็ถูกวางซอ้นอยู่ขา้งบน นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหนิน้ีถูกสรา้งขึน้จากที่ไหนสักแห่งเม่ือประมาณ 3000 - 2000 

ปีก่อนครสิตกาล กล่าวคือ การหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสีเม่ือ พ.ศ. 2551 เผยใหเ้ห็นว่าหนิกอ้นแรกถูกวางตัง้เ ม่ือประมาณ 

2400 - 2200 ปี ก่อนครสิตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอ่ืนๆ ระบุว่ากลุ่มหนิที่ถูกวางตัง้มาตั้งแต่ก่อนหนา้นัน้ถงึ 3000 ปีก่อนครสิตกาล

นักวทิยาศาสตร์และนักประวัตศิาสตร์ต่างสงสัยว่า คนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหินที่มีน ้าหนักกว่า 30 ตัน ขึน้ไปวางเรียงกันได ้

อย่างไร ทัง้ๆที่ปราศจากเคร่ืองทุ่นแรงอย่างที่เราใชอ้ยู่ในปัจจุบัน และบรเิวณที่ราบดังกล่าวไม่มีกอ้นหนิขนาดมหมึาน้ี ดังนัน้จ ึง

สันนษิฐานว่าผูส้รา้งตอ้งท าการชักลากแท่งหนิยักษ์ทัง้หมดมาจากที่อ่ืน ซึง่คาดว่าน่าจะมาจาก "ทุ่งมาร์ลโบโร" ที่อยู่ไกลออกไป

ประมาณ 40 กโิลเมตร ไดร้บัการข ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 

** รอบของการเขา้ชมอาจเปล ีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหน้า

กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่

เป็นศูนย์กลางส าคัญทางธุรกจิ  การเมือง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตร์ของโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมือง การส่ือสาร การ

บันเทงิ แฟชั่น ศลิปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอทิธพิลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และส าคัญของยุโรปอีกดว้ย 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพ ือ่สะดวกแก่การเดนิทางท่องเท ีย่ว ** 
 น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Hotel Ibis London Heathrow Airport, London หรอืเทยีบเท่า 



 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท ีส่าม เมอืงลอนดอน - อสิระท่องเท ีย่ว หรอื พกัผ่อน ท ีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั             (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระท่องเท ีย่ว หรอื พกัผ่อน ท ีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไม่มบีรกิารรถโคช้) 

หวัหนา้ทวัรแ์นะน าวิธกีารเดินทางเบื้องต้น ท ัง้นี้ท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหนา้ก่อนถึงวนั

เดนิทาง เพ ือ่ประโยชนส์ูงสุดของท่าน 

แนะน าสถานท ีท่่องเท ีย่ว 

- ทดลองใชร้ะบบขนส่งสาธารณะของชาวเมอืงลอนดอน โดยรถไฟใตด้นิ หรอืทูป (Tube) เที่ยวชมเมือง และวถีิชีวติของ

ชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** ค่าบตัรโดยสาร เริม่ตน้ ประมาณ 10 ปอนด ์หรือ ค านวณเป็นเง ินไทย ประมาณ 430 

บาท (ชนดิ One Day Pass) ข ึน้อยู่กบัประเภทของบตัร ** 

- ทดลองน ัง่รถเมล ์2 ช ัน้ หรอืลอนดอนแท็กซี ่เพ่ือเที่ยวชมเมืองและวถีิชีวติของชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** ค่าบตัร

โดยสาร เริม่ตน้ ประมาณ 14 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 602 บาท ข ึน้อยู่กบัประเภทของแพ็คเกจ ** 

- พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(Windsor Palace) พระราชวังซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นบา้นของครอบครัวกษัตรยิ์และพระราชนีิแห่งอังกฤษมา

นานกว่า 1,000 ปี โดยพระราชวังเก่าแก่ขนาด 5 ไร่แห่งน้ี ปัจจุบันยังถูกใชเ้ป็นที่พ านักของสมเด็จพระราชนีิอลซิาเบธที่ 2 ซึง่มักจะ

ใชเ้วลาส่วนใหญ่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อยู่เสมอ ทัง้น้ีผูม้าเยือนควรเผือ่เวลาในการเขา้ชมอย่างนอ้ยประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพราะ

ที่น่ีลว้นเต็มไปดว้ยสิง่ที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ ทัง้ State Apartments ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามดว้ยผลงานศลิปะอันทรงคุณค่า ซึง่เป็น

ของสะสมของเหล่าราชวงศ์ รวมถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธคิในโบสถ์ St. George ซึง่เป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์

แห่งประเทศอังกฤษหลายพระองค์ และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บา้นตุ๊กตาแสนสวยและมีชื่อเสียงที่สุด

โลกที่สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.  1920 โดยช่างฝีมือชั ้นน าในสมัยนัน้ เป็นตน้ ** ค่าบตัรเขา้ชมส าหรบัเด็ก ท่านละ ประมาณ 13 

ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 559 บาท / ผูใ้หญ ่ท่านละ ประมาณ 22 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเง ิน

ไทย ท่านละ ประมาณ 946 บาท ข ึน้อยู่กบัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผู ้

เขา้ชมในแต่ละวนัได ้** 

- ขึน้ชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรือที่รูจ้ักในชื่อของ มลิเลเนยีม วลี 

(Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บ

ความนยิมอย่างมาก มีผูม้าเยือนมากกว่า 3 ลา้นคนต่อปี ** ค่าบตัรเขา้ชม ท่านละ ประมาณ 30 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิ

ไทย ท่านละ ประมาณ 1,290 บาท ข ึน้อยู่กบัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้ เพราะอาจจ ากดั

จ านวนผูเ้ขา้ชมในแต่ละวนัได ้ ** 

** อสิระอาหารค ่า เพ ือ่สะดวกแก่การเดนิทางท่องเท ีย่ว ** 
 น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Hotel Ibis London Heathrow Airport, London หรอืเทยีบเท่า 



 
 

  
 
 
 

วนัท ีส่ ี ่ เมอืงลอนดอน - อสิระท่องเท ีย่ว หรอื พกัผ่อน ท ีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั             (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระท่องเท ีย่ว หรอื พกัผ่อน ท ีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไม่มบีรกิารรถโคช้) 

หวัหนา้ทวัรแ์นะน าวิธกีารเดินทางเบื้องต้น ท ัง้นี้ท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหนา้ก่อนถึงวนั

เดนิทาง เพ ือ่ประโยชนส์ูงสุดของท่าน 

แนะน าสถานท ีท่่องเท ีย่ว 

- หอคอยแห่งกรุงลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานที่เก็บสมบัต ิสถานที่ส ารวจทางประวัตศิาสตร์ 

ทัง้หมดรวมอยู่ในสถานที่เ ดียวกันซึ่งก็คือหอคอยแห่งกรุงลอนดอนน่ีเอง ภายในมีอาคารส าคัญๆ มากมายที่ลว้นแต่มีประวัตศิาสตร์

ที่ค่อนขา้งโหดเหี้ยม จงึไม่แปลกเท่าไรที่สถานที่แห่งน้ีจะไดรั้บการกล่าวขานว่า “ผดุี” ที่ สุดแห่งหนึง่โดยเฉพาะ White Tower 

หรือหอคอยสีขาว ที่สรา้งขึน้ในปี  1078 ในรัชสมัยของวลิเล่ียมผูพ้ชิติ นอกจากน้ีไม่ควรพลาดที่จะเขา้ชมพพิธิภณัฑ์ที่ เก็บ รักษา

ของมีค่าของราชวงศ์เอาไว ้ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎเพชร ชุดอัศว ินสมัยโบราณ รวมถงึการเขา้ร่วมทรปิกับ Yeoman Warders อดีต

ทหารรักษาพระองค์ ที่ผนัตัวมาเป็นไกด์น าเที่ยว ** ค่าบตัรเขา้ชม ท่านละ ประมาณ 22 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย 

ท่านละ ประมาณ 946 บาท ข ึน้อยู่กบัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้

ชมในแต่ละวนัได ้** 

- โรงถ่ายภาพยนตร ์แฮรร์ี ่พอตเตอร ์(Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry Potter) แห่ง

ค่าย Warner Bros ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเมืองลอนดอน ในสถานที่ที่ มีชื่อว่ า Leavesden Aerodrome ซึ่งแต่เดิมเคยเป็น

โรงงานผลติเคร่ืองบ ินที่ มีชื่อเสียงหลายรุ่น เช่น Mosquito , Halifax Bombers ในสมัยสงความโลกครัง้ที่สอง ก่อนที่ Warner 

Bros จะซ้ือที่ น่ีและตั้งโรงถ่ายภาพยนตร์แฮร์ร่ี พอตเตอร์มานานกว่าสบิ ปี และสุดทา้ยที่น่ีก็กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึง่สาวก

เหล่าพ่อมดแม่มดนอ้ยไม่ควรพลาด ดว้ย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากที่โดดเด่นจากภาพยนตร์ รวมถึงของประกอบ

ฉาก กระทั่งเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือใหแ้ฟนๆ แฮร์ร่ี พอตเตอร์ไดเ้ขา้มาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ และเก็บภาพความ

ประทับใจลงในบันทกึความทรงจ าไปตลอดกาล ** ค่าบตัรเขา้ชม ท่านละ ประมาณ 85 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย 

ท่านละ ประมาณ 3,700 บาท ข ึน้อยู่กบัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผู ้

เขา้ชมในแต่ละวนัได ้** 

- ชอ้ปป้ิงห ้างสรรพส ินค้าช ัน้น าท ี่ ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที่ มีหา้งสรรพสินคา้ใหญ่มากมายอย่าง Mark & 

Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ย่านไนซ์บรดิจ ์(Knights Bridge) ซึง่ เป็นที่ ตัง้ของ หา้งสรรพสนิคา้

ชื่อดังอย่าง หา้งฮารว์ยี ์นโิคล (Harvey Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซ้ือสนิคา้แฟชั่นชัน้น า

จากทั่วทุกมุมโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นยิมกันทั่วโลก 

** อสิระอาหารค ่า เพ ือ่สะดวกแก่การเดนิทางท่องเท ีย่ว ** 
 น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Hotel Ibis London Heathrow Airport, London หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 
 
 

วนัท ีห่า้ เมอืงลอนดอน - จตุัรสัทราฟัลก้าร ์ - จตุัรสัรฐัสภา - พระราชวงัเวสท ์มนิสเ์ตอร ์- หอนาฬิกาบิก๊เบน - ช ิงช ้าสวรรค์

ลอนดอน อาย - พระราชวงับคักิง้แฮม - สะพานมลิเลนเนยีม - โรงละครโกลบ - หอศลิป์แบงคไ์ซด ์- โรงเรยีนแห่งเมอืง

ลอนดอน - มหาวหิารเซนตพ์อล - ย่านนลีส ์ยารด์ - ย่านไนซบ์รดิ - หา้งฮารว์ยี ์ นโิคล - หา้งแฮรอดส ์- ท่าอากาศยาน

นานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ - ท่าอากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรีเบกาวนั 

ประเทศบรูไน                     (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ จตุัรสัทราฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองที่รายลอ้มไปดว้ยอาคารราชการส าคัญของเมือง

ลอนดอน น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท ี่ระล ึก กับ  จตุัรสัรฐัสภา (Parliament Square) และ พระราชวงั เวสท ์ม ินส ์เตอ ร ์

(Westminster Palace) หรือ ตกึรัฐสภาเวสต์มนิสเตอร์ (Houses of Parliament) เป็นสถานที่ที่สภาสองสภาของรัฐสภาแห่งส

หราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน) ใชป้ระชุม พระราชวังตัง้อยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น ้าเทมส์ในนครเวสต์มนิสเตอร์

ของเมืองลอนดอนบะระห์ไม่ไกลจากพระราชวังไวท์ฮอลล์ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ สรา้งในปี ค.ศ. 1016 มีหอ้งทัง้หมดดว้ยกัน

ประมาณ 1 ,100 หอ้ง , 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมทั ้งหมดประมาณ 4.8  กิโลเมตร ตัวสิง่ ก่อสรา้งส่วนใหญ่สรา้งใน

ครสิต์ศตวรรษที่  19 แต่ก็ยังมีส่วนก่อสรา้งเดมิเหลืออยู่บ า้งเล็กนอ้ยรวมทั ้งทอ้งพระโรงที่ ในปัจจุบันใชใ้นงานส าคัญๆ เช่น การตั้ง

ศพของบุคคลส าคัญก่อนที่จะน าไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบรหิารพระราชวังแต่เดิมเป็นหนา้ที่ของผูแ้ทนพระองค์ 

Lord Great Chamberlain แต่ในปี ค.ศ.  1965 เปล่ียนมือไปเป็นของรัฐสภานอกจากหอ้งพธิบีางหอ้งที่ยังคงอยู่ภายใตก้ารบรหิาร

ของผูแ้ทนพระองค์ หลังจากเกดิเพลิงใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตกึรัฐสภาปัจจุบันก็ไดรั้บการสรา้งใหม่โดยใชเ้วลาสรา้ง 30 ปี โดยมี

เซอร์ ชาร์ลส์ บาร์รีย์ (Charles Barry) และผูช้่วยออกัสตัส พวิจนิเป็นสถาปนกิ การออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสต์มินสเตอร์และชา

เปลเซนต์สตีเฟน (St Stephen's Chapel) ไดร้บัการข ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 

เมือ่ปี ค.ศ. 1987 และยังเป็นที่ตัง้ของหอนาฬกิาที่รูจ้ักกันดีในนาม หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อัน

เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ ที่มีความสูง 320 ฟตุ ตีบอกเวลาทุกหนึง่ชั่วโมง เป็นนาฬกิาที่มีหนา้ปัดใหญ่ที่สุดในโลก และ 

ฝ่ังตรงขา้มเป็นที่ ตั ้งของ ชิงชา้สวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) หรือที่ รู จ้ักในชื่อของ มิลเลเนียม วีล (Millennium 

Wheel) เป็นชงิชา้สวรรค์ที่สูงที่ สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนยิมอย่าง

มาก มีผูม้าเยือนมากกว่า 3 ลา้นคนต่อปี โดยมีแม่น ้าเทมส์กัน้อยู่ 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท ีร่ะลกึ กับ พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) เดมิชื่อ คฤหาสน์บักกิง้แฮม (Buckingham 

House) เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่ ที่ใชส้ าหรับการเล้ียงรับรองของรัฐและยังเป็น

สิง่ดึงดูดนักท่องเที่ยวส าคัญที่หนึง่ของเมืองลอนดอน เป็นที่รวมพลังใจทั ้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ 

สิง่ก่อสรา้งเดมิเป็นคฤหาสน์ที่สรา้งส าหรับจอห์น เชฟฟิลด์ ยุคแห่งบักกิง้แฮมในปี  ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี  ค.ศ. 1761 สมเด็จพระ

เจา้จอร์จที่ 3 ทรงซ้ือเพ่ือใชเ้ป็นพระราชฐานส่วนพระองค์ ที่รูจ้ักกันในชื่อ “วังพระราชนีิ” (The Queen's House) ระยะ 75 ปีต่อมา

เป็นเวลาที่มีการขยายต่อเตมิพระราชวังโดยสถาปนกิจอห์น แนช (John Nash) และ เอ็ดเว ิร์ด บลอร์ (Edward Blore) เป็นสามปี

กรอบลานกลาง พระราชวังบักกิง้แฮมกลายมาเป็นพระราชฐานที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษเม่ือสมเด็จพระราช ินี

นาถวกิตอเรียขึน้ครองราชย์เม่ือปี  ค.ศ. 1837 การต่อเตมิครัง้ใหญ่ครัง้สุดทา้ย ไดเ้ร ิม่ด าเนนิขึน้ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 

ตน้ครสิต์ศตวรรษที่ 20 ซึง่รวมทัง้ดา้นหนา้ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ สะพานมิลเลนเนยีม (Millennium Bridge) หรือเป็นรูจ้ักในสะพานทางเทา้มลิเลนเนียมแห่งเมืองลอนดอน 

คือ สะพานแขวนโครงสรา้งเหล็กส าหรับคนเดนิที่สรา้งขา้มแม่น ้า เทมส์ เชื่อมต่อเขตแบงค์ไซด์ (Bankside)  กับเขตตัวเมือง

ลอนดอน ตัง้อยู่ระหว่างสะพานเซาท์วาร์ค (Southwark Bridge)  และสะพานรถไฟแบล็คเฟรียร์ (Blackfriars)  สะพานมลิเลนเนียม 

ถูกสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1998 และเปิดใชง้านเม่ือวันที่ 10 มถุินายน ค.ศ. 2000 บรเิวณตอนใตข้องสะพาน ผ่านชม โรงละครโกลบ 

(Globe Theater) และ หอศิลป์แบงคไ์ซด์ (Bankside) ตอนเหนือของสะพาน ผ่านชม โรงเรยีนแห่งเมอืงลอนดอน 

(School of London) และ ผ่านชม ดา้นล่างของสะพาน คือ มหาวิหารเซนต์พอล (St. Paul's Cathedral) เป็นอาสน

วหิารของครสิตจักรแห่งประเทศอังกฤษ และเป็นโบสถ์ประจ าต าแหน่งบ ิชอปแห่งเมืองลอนดอน สรา้งขึน้เพ่ืออุทศิแก่นักบุญเปาโล

อัครทูต ตัง้อยู่ในเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาสนวหิารที่เห็นในปัจจุบันสรา้งเม่ือครสิต์ศตวรรษที่ 17  และเชื่อกันว่าเป็นอาสน

วหิารที่ 5 ตัง้แต่สรา้งอาสนวหิารกันมา ณ ที่ตัง้น้ี แต่อาจจะสูงกว่านัน้ถา้นับการบูรณะเขา้ไปดว้ย แนวเชื่อมของสะพานมลิเลนเนียม

สามารถเห็นทวิทัศน์ดา้นหนา้ของมหาวหิารเซนต์พอลจากมุมไกลไดอ้ย่างชัดเจนสวยงาม 

น าท่านเดินทางสู่ ย่านนีลส ์ ยาร์ด (Neal’s Yard) คือย่านที่ น่าสนใจซ่อนตัวอยู่ ใจกลางเมืองลอนดอน พ้ืนที่ที่ รายลอ้มดว้ย

อาคารหลากสีสันแห่งน้ี สรา้งขึ้นเพ่ือเป็นสถานที่อันน่าจดจ าของเมืองลอนดอน โดยตัง้ชื่อเพ่ือเป็นเกียรตใิหกั้บ Thomas Neale 

สถาปนกิผูพั้ฒนาพ้ืนน้ีน้ีเม่ือศตวรรษที่  17 ภายใตพ้ื้นที่ รูปทรงสามเหล่ียมแห่งน้ี เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่เพ่ือ

สุขภาพมากมาย อาท ิรา้น Neal’s Yard Salad Bar ซึง่เป็นที่นยิมส าหรับท่านที่รักสุขภาพ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพ ือ่สะดวกแก่การเดนิทางท่องเท ีย่ว ** 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์ เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืน

ภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรือ รา้นอาหาร        

17.55 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ Royal Brunei 

Airlines เที่ยวบนิที่ BI004 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 35 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท ีห่ก ท่าอากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย                                 (-/-/-) 

14.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน  

18.40 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบ ิน Royal Brunei Airlines 

เที่ยวบนิที่ BI519 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

20.25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 



 
 

  
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเท ีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 

ราคา 

ไม่รวม 

ต ัว๋ 

13 - 18 กรกฎาคม 2562 
(16 ก.ค. วันอาสาฬหบชูา / 17 ก.ค. วัน

เข้าพรรษา) 

13JUL BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

13JUL BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1 

17JUL BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1 

18JUL BI519 BWN-BKK 18.40-20.25  

32,999 32,999 32,999 8,999 19,999 

26 - 31 กรกฎาคม 2562 
(28 ก.ค. คล้ายวันเฉลิม ร. 10 / 29 ก.ค. วนัหยุด

ชดเชย) 

26JUL BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

26JUL BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1 

30JUL BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1 

31JUL BI519 BWN-BKK 18.40-20.25  

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 

08 - 13 ตุลาคม 2562 
(13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 9 และ วันออกพรรษ) 

08OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

08OCT BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1 

12OCT BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1 

13OCT BI519 BWN-BKK 18.40-20.25 

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 

11 - 16 ตุลาคม 2562 
(13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 9 และ วันออกพรรษ / 

14 ต.ค. วันหยุดชดเชย) 

11OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

11OCT BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1 

15OCT BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1 

16OCT BI519 BWN-BKK 18.40-20.25 

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 

12 - 17 ตุลาคม 2562 
(13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 9 และ วันออกพรรษ / 

14 ต.ค. วันหยุดชดเชย) 

12OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

12OCT BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1 

16OCT BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1 

17OCT BI519 BWN-BKK 18.40-20.25 

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 

19 - 24 ตุลาคม 2562 
(23 ต.ค. วันปิยมหาราช) 

19OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

19OCT BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1 

23OCT BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1 

24OCT BI519 BWN-BKK 18.40-20.25 

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 

22 - 27 ตุลาคม 2562 
(23 ต.ค. วันปิยมหาราช) 

22OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

22OCT BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1 

26OCT BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1 

27OCT BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 

26 - 31 ตุลาคม 2562 

26OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

27OCT BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 

30OCT BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 

31OCT BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 8,999 16,999 

05 - 10 พฤศจกิายน 2562 

05NOV BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

06NOV BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 

09NOV BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 

10NOV BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 8,999 16,999 

16 - 21 พฤศจกิายน 2562 

16NOV BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

17NOV BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 

20NOV BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 

21NOV BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 8,999 16,999 

24 - 29 ธนัวาคม 2562 

24DEC BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

25DEC BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 

28DEC BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 

29DEC BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 

27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562 
(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันขึ้นปีใหม)่ 

27DEC BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

28DEC BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 

31DEC BI004 LHR-BWN 20.10-17.45+1 

01JAN BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

38,999 38,999 38,999 11,999 25,999 

28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 
(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันขึ้นปีใหม)่ 

28DEC BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

29DEC BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 

01JAN BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 

02JAN BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

38,999 38,999 38,999 11,999 25,999 

31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 2562 
(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันขึ้นปีใหม)่ 

31DEC BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

01JAN BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 

04JAN BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 

05JAN BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

38,999 38,999 38,999 11,999 25,999 

 

** อตัรานี ้ไม่รวม ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ไม่รวม ค่าธรรมเนยีม และ ค่าบรกิารยืน่วซ่ีาท่องเท ีย่ว ประเทศองักฤษ ท่านละ ประมาณ 6,000 บาท 

ส าหรบัการยืน่วซ่ีาแบบหมู่คณะ จ าเป็นตอ้งน าส่งหนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพ ือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอย่างนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บาง

กรณีอาจไม่รวมวนัเสาร ์ - อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัจ านวนของผูส้มคัรในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาดงักล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพ ือ่เดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของท่าน และ ส่งหนงัสอืเดนิทางคนื

ท่านภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอย่างนอ้ย ในล าดบัต่อไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืก่อนวนัเดนิทางไม่เพยีงพอส าหรบัย ืน่วซ่ีาคร ัง้ใหม่ 

การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเง ือ่นไข ทุกกรณี ** 



 
 

  
 
 
 

 

** อตัราค่าบรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 15,000 บาท ** 

 

** หากท่านท ีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท ีเ่จา้หนา้ท ีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปล ีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

** อตัราค่าบรกิารนี ้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท ีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนท ีก่ าหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเล ือ่นการเดนิทาง หรอืเปล ีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพ ิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไม่สามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไม่ว่ามือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้่านผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารส่วนตวัของท่านมาเพ ิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแต่ละรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเรือ่งของวตัถุดบิ โดยส่วนมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เท่าน ัน้ กรณีท ี่

ท่านมคีวามประสงคท์ ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพ ิม่เตมิในส่วนนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้่านศกึษารายละเอยีด ทัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเล่ือน เปล่ียนวันเดนิทาง หรือ อัพเกรดได ้

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบ ิน โดยสายการบนิ Royal Brunei Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง

เคร่ืองบนิได ้ท่านละ 2 ช ิน้ โดยมีน ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละช ิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ช ิน้ 7 ก.ก. 1 ช ิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงาน

เทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิ ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พักไปเป็น

เมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผา่นชม ทั ้งน้ีขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอีกครัง้  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศก์คอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1 ,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซ้ือประกันเพิม่เพ่ือคุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิบิาร์ในหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัว ร์

ก่อนการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

  ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 50 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทยประมาณ 2,150 บาท (THB) รวมไป

ถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซ่ีาท่องเท ีย่ว ประเทศองักฤษ ท่านละ ประมาณ 6 ,000 บาท ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล ีย่นเงนิตรา และ 

ค่าธรรมเนยีมของแต่ละประเทศ (ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที่ยว กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท และ ค่าธรรมเนยีม

และค่าบรกิารยืน่วีซ่าท่องเท ีย่วประเทศองักฤษ ท่านละ 6,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 26,000 บาท (กรณีมวีซ่ีาเรียบรอ้ยแลว้ ช าระ

เฉพาะเงนิมดัจ า 20 ,000 บาท) ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนน้ีภายในวันที่  3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดย

ระบบจะยกเลกิอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ ิใ์นการใหส้ิทธ ิลู์กคา้ราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบรษัิทมีที่น่ังราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 



 
 

  
 
 
 

2. นักท่องเที่ยว กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระ

เงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีท ีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซ่ีา รอนดัสมัภาษณ์วซ่ีา ที่ท าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อน

วันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้ือว่านักท่องเที่ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์นัน้ๆทันที 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถ ึง ศุกร์ เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเที่ยว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้รายชื่อในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดนิทางมาที่บร ิษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้รายชื่อในเอกสารการจอง)  จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดนิทาง

มาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพ่ือลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเง ินค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงนิค่าบรกิารดังน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ข ึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คืนค่าใช้จา่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ไม่ว่าวนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเล ิก 31-44 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีท ีม่ ีค่าใชจ้า่ยตามจริงมากกว่าก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยเพ ิม่ ท ีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้า่ยที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การ

ส ารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบนิ การจองที่พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผา่น

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ าหรือค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่ มีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่ก าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธ ิใ์นการยกเลกิ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ป รับราคาเพิม่ขึน้ เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหกั้บนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่ มีนักท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางบรษัิทยนิดีที่จะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกคา้ด าเนนิการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่คืนค่าทัวร์ที่ ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่วี

ซ่าไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จร ิงทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคืนได ้

(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอย่างนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถ ึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จ ึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน /  3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3  ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3  ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1  เตียงใหญ่ กับ  1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรียก

เก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิที่เกดิขึน้จากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมูติ ่า  

3. กรณีที่ มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากกว่าก าหนด หรือหอ้งพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ ิใ์นการ

ปรับเปล่ียนหรือยา้ยที่พักเป็นเมืองใกลเ้คียงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building)  หอ้งที่ เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยื่นค ารอ้งขอวีซา่ ที่ท่านควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกท่าน จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ ืน่รบัค ารอ้งขอวซ่ีา เพ ือ่สแกนลายนิว้มอืทุกท่าน  



 
 

  
 
 
 

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15 -20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร์-อาทติย์ ในบางกรณี) ทั ้งน้ีขึน้อยู่กับ

จ านวนของผูส้มัครในแต่ละช่วงเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือ

ศูนย์รับค ารอ้งขอวีซ่าเท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนนิการยื่นวีซ่าวันใดบา้ง รวมไปถงึมีความจ าเป็นตอ้งใชห้นังสือเดนิทางเพ่ือกิจธรุะส่วนตัว

ของท่านในช่วงใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพจิารณาวีซ่า หรือ ซึง่อาจท าใหใ้หมี้ผลต่อการพจิารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดนิทางอยู่ใน

ระหว่างการพจิารณาที่สถานทูต)  ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเง ินมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ท่านสะดวกจะยื่นวีซ่ามาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานใหอี้กครัง้ หากมีควิยื่นว่างช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะด าเนนิการใหดี้ที่สุดที่จะช่วย

อ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้น้ี การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ท่านสามารถเลือกซ้ือ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึน้ หรือ สามารถเลือกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเร่งด่วน (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ  

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวีซ่าแบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศที่ท่านสามารถเลือกซ้ือบรกิารพเิศษน้ีได ้ ไดแ้ก่ องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เท่านัน้  

** ส าหรบัการให ้บรกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าท ี่เป็นกรณีพ ิเศษอ ีกคร ัง้  อาจมีการ

เปล ีย่นแปลง ** 

4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยื่นก่อน หรือ หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสือเดินทางในช่วงที่ทางบรษัิทจะเร ิม่ด าเนนิการ

จัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอยื่นวีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรือ อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วีซ่ายังไม่

ด าเนนิการ หรือ วีซ่ายังไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เน่ืองจากท่านด าเนนิการยื่นวีซ่าหลังคณะ และหรือ กรณีที่ท่านตอ้งการ

ยื่นก่อนคณะ แต่คณะที่ท่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิร์มออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนน้ี ท่าน

จ าเป็นตอ้งด าเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยที่สุดคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ ิไ์ม่สามารถชดเชย

ค่าเสียหายใหกั้บท่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวีซ่าแบบปกตทิั่วไปคือ 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทติย์ ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต)ิ 

6. หลังจากที่ผูส้มัครไดท้ าการยื่นขอวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยืมหนังสือเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพ่ือเดนิทาง กรุณาแจ ง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ เพ่ือ

วางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นังสือเดนิทางกะทนัหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดนิทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวีซ่า 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวีซ่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาที่เหลือก่อนเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญก่อนด าเนนิการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครั ้ง หรือ หลายครัง้ (Multiple) ที่ยังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงค์ที่วีซ่าเชงเกน้ฉบับนั้นๆออก และตอ้งการใชเ้ดินทางท่องเที่ยวกับคณะน้ี 

สามารถใช ไ้ด ้หากวีซ่านัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากที่ สุด มาก่อน

แลว้อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์นการไม่รับผดิชอบเก่ียวกับความเสียหาย 

และ ค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั ้ง และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนดิท่องเที่ยวเท่านั ้น โดยจะตอ้ง

อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่ มีอายุคงเหลืออย่างนอ้ง 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวีซ่าชนดิที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดที่อนุมัติในหนา้วีซ่า ทัง้ น้ี ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั ้ง กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหกั้บเจา้หนา้ที่ตรวจสอบเพ่ือความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดินทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสิทธ ิใ์นการไม่รับผดิชอบเก่ียวกับความเสียหาย และ ค่าใช จ้่ายที่จะเกดิขึ้นในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เน่ืองจากอายุหนังสือเดนิทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวีซ่า 

สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบดิเบือนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมือในส่วนน้ีเพ่ือใหก้ารยื่นค ารอ้งใน

ครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของเจา้หนา้ที่สถานทูตเป็นส าคัญ 

11. การที่วี ซ่าจะออกใหท้ันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่ก่ีวัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆไดท้ั ้งสิ้น 

เพราะเน่ืองจากมีเอกสทิธ ิท์างการทูตคุม้ครองอยู่ 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการท ีจ่  าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัส ือย ินยอมให ้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศท ีอ่อกจากส านกังานเขต หรือ 

อ าเภอ ท ี่อาศยัอยู่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หย่ารา้ง, ใบส าคญัการหย่า กรณีศูนยร์บัย ื่นค ารอ้งขอวซ่ีา หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารท ีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะต้องไดร้บัการรบัรอง (มีตราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึ่งจะมค่ีาใช้จา่ยเพ ิ่ม 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี้ จ าเป็นท ีสุ่ด ส าหรบัเด็กท ีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 

(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไม่ไดเ้ดินทางดว้ย) ค่าใช้จา่ยในส่วนนี้ ลูกค้าจ าเป็นต้องรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ



 
 

  
 
 
 

สงวนสทิธิไ์ม่สามารถช าระค่าใชจ้า่ยในส่วนนีใ้หท้่านได ้แต่หากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไม่จ าเป็นตอ้งมีตราประทบั) ทางบรษิ ัท

ยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้่านไดต้ามปกต ิ  

13. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทัว ร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบ ิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซ้ือต๋ัวเคร่ืองบ ินแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรียมหลักฐานการ

จอง ต๋ัวเคร่ืองบนิ โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ ที่ท่านพ านักก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันที่ท่านเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพ่ือใช ใ้นการประกอบการยื่นขอวีซ่าใหค้รบตามเงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยื่นขอวีซ่าในควินัดหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงื่อนไข และ หากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใช่การนัดหมายยื่น

ขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิส่วนน้ี หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งดว้ยตนเองทั ้งหมดไม่ว่ากรณีไดก็้ตาม รวมไปถึง

กรณีที่ในวันนัดหมายเพ่ือยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป

ตามเงื่อนไขการยกเลกิทัง้หมด  

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ที่ท่านควรทราบ 
1. เก่ียวกับที่น่ังบนเคร่ืองบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจ ึงขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบนิทุก

กรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากที่สุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางที่มาดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรือ ใกลกั้นใหม้ากที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมี

ค่าใชจ้่ายเพิม่เพ่ือช าระกับเมนูใหม่ที่ตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบ ินอาจมีเงื่อนไขเก่ียวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเคร่ืองแตกต่างกัน ขอใหท้่านท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาติของแต่ละสาย

การบนิที่ก าลังใหบ้รกิารท่านอยู่ 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ั่วไป ที่ท่านควรทราบ 
1. ทัวร์น้ีส าหรับผูมี้วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านัน้ 

2. ทัวร์น้ีขอสงวนสทิธ ิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล /  เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีที่ท่านถือหนังสือเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสีน ้า เงนิเขม้) หนังสือเดนิทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่

มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพเิศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาท์เตอร์เช็คอิน 

ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในส่วนน้ี ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ 

3. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ทั ้งหมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ร ิการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่

ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า 

และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองต๋ัวเคร่ืองบนิ ในกรณีที่ นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหนา้หนังสือเดนิ และ หนา้วีซ่ามาใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรือส่วนที่เหลือทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ ิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 

ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเป ล่ียนเงนิตราต่างประเทศ ค่า ต๋ัวเคร่ืองบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปล่ียนแปลงเที่ยวบนิ ฯลฯ ที่ท าใหต้น้ทุนสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของ

บรษัิทก ากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเที่ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที่เก่ียวขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น วีซ่าไม่ผา่น เกดิอุบัตภิยัที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์  ที่จะน าตดิตัวขึน้เคร่ืองบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทุกช ิ้นไม่เกนิ 1 ,000 

มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่มีซิปล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถ้ือ

ไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบ ิน

เท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทั ้งหมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณี



 
 

  
 
 
 

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่าย

ที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที่เกดิเหตุการณ์น้ีขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบนิ (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซ้ือต๋ัวเคร่ืองบนิแยกเอง)  ในวันเร ิม่ทัวร์ (วันที่หนึง่) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ทของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยืนยันเดนิทาง 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีน้ี จะมีค่าใชจ้่ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายที่ใชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หาก

ท่านไม่ไดท้่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึง่ ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 
 
 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยื่นค ารอ้งขอวีซา่ท่องเที่ยว ประเทศองักฤษ 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจริง มีอายุการใช ง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6  เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เล่มสเีลอืดหมูเท่าน ัน้) 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดือน ไม่ซ ้ากับ

วีซ่าประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรั้บ เท่านัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสือรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มีอายุไม่เกนิ 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียน

พาณชิย์หรือใบจดทะเบียนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเร ิม่งาน เงนิเดือน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองค์กรหรือบรษัิทฯ ที่มีหัว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้มี) ที่อยู่ และเบอร์ตดิต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เป็นขา้ราชการ : หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอสิระหรือธรุกจิไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเก่ียวกับหนา้ที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้ แต่ทัง้น้ี อยู่ที่ดุลยพนิจิของเจา้หนา้ที่รับยื่นเท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไม่เกนิ 30 วนั ณ วนัท ีน่ดัย ืน่วซ่ีา จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เท่าน ัน้ กรณีไม่ถูกตอ้งเจา้หนา้ท ีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้ ** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เท่าน ัน้ กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดือน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเท่าน ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไม่เกนิ 20 วนั ณ วนัท ีน่ดัย ืน่วซ่ีา ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ท ีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสี่วนตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้ แต่ไม่สามารถ

ใชย้ ืน่แทนบญัชสี่วนตวัได ้ซึง่หากมแีต่บญัชบีรษิทั เจา้หนา้ท ีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้ ** 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถา้มี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

8. ส าเนาสูตบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์) 

** เอกสารเพ ิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์และ ไม่เดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรือ

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสือเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสือเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสือเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอร์ต ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเท่าน ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเท่าน ัน้ โดยระบุช ือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยืนยัน

รับรองใหกั้บผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไม่เกนิ 20 วนั ณ วนัท ีน่ดัย ืน่วซ่ีา ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเท่าน ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไม่เกนิ 20 วนั ณ วนัท ีน่ดัย ืน่วซ่ีา ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเง ือ่นไข เจา้หนา้ท ีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้ ** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเท่าน ัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement  คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพ่ืออา้งองิความสัมพันธ ์ อาท ิส าเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สูตบิัตร 



 
 

  
 
 
 

แผนที่การเดนิทาง เพือ่ยื่นค ารอ้งขอวีซา่ท่องเที่ยว ประเทศองักฤษ 
สถานท ีย่ ืน่ค ารอ้งวซ่ีา : ศูนยย์ ืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา VFS ประเทศองักฤษ อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้รี 1 ชั่วโมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที่ สถานนีานา ทางออกท ี ่3 เป็นการเดนิทางที่สะดวกที่สุด 

ซอย สุขุมวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางดา้น 

ขวามือ สังเกตไดง้่าย จุดนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ยื่นค ารอ้งขอวีซา่ท่องเที่ยว ประเทศองักฤษ 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปัจจบัุน .............................................................................................................. 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น)...................................................................................... 

3. ทีอ่ยูปั่จจบัุน (ตดิตอ่ไดส้ะดวก) ................................................................................................... 

.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์........................... 

อาศัยในทีอ่ยูน่ี้มาเป็นเวลา (ระบชุว่งเวลาเป็นเดอืน/ปี ดไูดจ้ากทะเบยีนบา้น) .........................................  

4. สถานะการเป็นเจา้ของบา้น 

         เจา้ของ   อาศัยอยูกั่บครอบครัวของฉัน 

         เชา่ผูอ้ื่นอยู ่  อื่น ๆ  

5. เบอร์โทรศัพทม์ือถอื ................................................... อีเมลล ์........................................................ 

6. เพศ        ชาย         หญงิ 

7. สถานภาพสมรส            โสด       สมรส           หยา่          หมา้ย           แยกกันอยู ่

8. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ........................................................................................................................ 

9. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................. 

10. หมายเลขพาสปอร์ต........................................................................................................................ 

วันทีอ่อก ............................... วันหมดอาย ุ............................ สถานทีอ่อก .................................. 

พาสปอร์ตเลม่เกา่ (ถา้มี) หมายเลข .............................................................................................. 

วันทีอ่อก ............................... วันหมดอาย ุ............................ สถานทีอ่อก .................................. 

11. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบอุาชพี , ต าแหน่ง , หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายกุรุณา

ระบ.ุ.......................................................................................................................................

..... 

ชื่อสถานที่ท างาน/สถานศกึษา และที่

อยู่.........................................................................................................................................

.... 

.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์........................... 

 เบอร์โทร ................................................ เบอร์แฟกซ ์............................................................... 

 วันทีท่า่นเริ่มตน้ท างานกับนายจา้งนี้หรือเริ่มธุรกจินี้ (วัน/เดอืน/ปี) ....................................................... 

1. รายไดห้ลังจากหักภาษีแลว้ตอ่เดอืน .................................... บาท/เดอืน 

รายไดป้ระจ าอยา่งอื่น    บ านาญ          เบีย้เล ีย้งหรือเงินประจ าจากครอบครัว       

                                     การลงทนุ       รายไดอ้ื่น 

      เป็นจ านวนเงิน ................................................................................................... บาท/เดอืน 

      เงินออม (ถา้มี) เป็นจ านวนเงิน ................................ บาท/เดอืน 

2. ทา่นวางแผนจะใชจ้า่ยเงินเทา่ไหร่ตอนอยูส่หราชอาณาจักร ........................................................ บาท 

3. ทา่นใชจ้า่ยเงินเทา่ไรตอ่เดอืน(รวมภาระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) ......................................................... บาท 

4. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

ตัวผูส้มัครเอง 

มีผูอ้ื่นออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ....................................... ความสัมพันธ์ ........................................ 

5. ทา่นมีบคุคลทีต่อ้งการใหท้า่นชว่ยเหลอืทางดา้นการเงินหรือไม่ 

ไม่มี 



 
 

  
 
 
 

มี ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ....................................................................................................... 

ความสัมพันธ์ ......................................... 

6. ชือ่-นามสกลุ บดิา .................................................................................................................... 

สัญชาต ิ................................................. วัน - เดอืน – ปีเกดิ ..................................................... 

ชือ่-นามสกลุ มารดา ................................................................................................................ 

สัญชาต ิ................................................................................................................................. 

วัน-เดอืน-ปีเกดิ ....................................................................................................................... 

7. วีซา่ (อังกฤษ) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

   ไม่เคย 

เคยไดรั้บ    ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.............................. ถงึวันที ่.............................................. 

   ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.............................. ถงึวันที ่........................................................................ 

ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.............................. ถงึวันที ่........................................................................ 

วีซา่ยโุรป (เชงเกน้) หรือวีซา่ประเทศตา่งๆ ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

ไม่เคย. 

   เคยไดรั้บ 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

8. ประเทศอื่น ๆ ทีเ่คยเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

9. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

ไม่เคย   เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) .................................................................. 

10. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางร่วมกับทา่น .............................................. ความสัมพันธ์................................... 

      

** ผู้สมคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด และชดัเจนที่สุดเพือ่ 

ประโยชนข์องตวัท่านเอง การพจิารณาอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูตฯเท่าน ัน้ ทางบรษิทัเป็น

เพยีงตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 
 
 

 

 


