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ทวัร์องักฤษ ลอนดอนสโตนเฮนจ์อ๊อกซฟอร์ด6วนั 3คนื 

เดนิทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES (MH) 

เคร่ืองรุ่นใหม่ล่าสุด  A350  ใหม่เส้นทางระยะไกล  KUL-LHRพเิศษ!!! น า้หนักกระเป๋า 30 KG 

◊ลอนดอนซาลส์บัวร่ีชม1ใน7ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกเสาหินสโตนเฮนจ์ ◊ เมืองอ๊อกซฟอร์ด ◊ ซิตีท้ัวร์
ลอนดอนทาวเวอร์ออฟ ลอนดอนหอนาฬิกาบิก๊เบนเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ ถ่ายรูปพระราชวงับัคกิง้แฮม
จตุรัสทราฟัลการ์ช้อปป้ิงถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด ◊ อสิระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอธัยาศัย 2 วนั 

 
  

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ 

2  ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์กรุงลอนดอน เอมส์บิวรี เสาหินสโตนเฮนจ์ เมืองอ๊อกซฟอร์ด ลอนดอน 

3  อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 

4  อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 

5  
ซิตี้ทัวร์ลอนดอน ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม 
จตุรัสทราฟัลการ์ ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ 

6  ท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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อัตราค่าบริการ 
ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

27 Jul - 01 Aug 2018  39,333  39,333 39,333 13,000 12,000 

11 - 16 Aug 2018  39,333  39,333 39,333 13,000 12,000 

13 - 18 Oct 2018  39,333  39,333 39,333 13,000 12,000 

01 - 06 Dec 2018  39,333  39,333 39,333 13,000 12,000 

08 - 13 Dec 2018  41,333  41,333 41,333 13,000 12,000 

29 Dec 2018 - 03 Jan 2019  45,333  45,333 45,333 13,000 12,000 

รายละเอียดทัวร์ 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ 

14.00  พร้อมกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 โซน G เคาน์เตอร์สาย การบิน Malaysia 
Airlines (MH) เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

17.05  เดินทางสู ่สนามบินกัวลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เท่ียวบินที่ MH783 

20.20  ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อน าท่านเดินทางสู ่สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

23.30  น าท่านเดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เท่ียวบินที่ MH002 เคร่ืองใหม่ A350  

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์กรุงลอนดอน เอมส์บิวรี เสาหินสโตนเฮนจ์ เมืองอ๊อกซฟอร์ด ลอนดอน 

05.35  เดินทางถึงสนามบนินานาชาติฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เวลาท้องถิ่นจะช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 6 ช่ัวโมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง ตรวจคนเข้าเมืองและ
รับสัมภาระ จากนั้นน าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ 

08.00  น าท่านเดินทางสู ่เมืองเอมส์บิวรี (Amesbury)เมืองชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอนระหวา่ง
ทางท่านสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ท้ังทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ที่สวยงามตามเส้นทางผ่าน น าท่านชม กองหิน
ประหลาดสโตนเฮนจ์ (Stonehenge)1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกองหิน หรือแนวแท่งหินท่ีเป็นความลับด ามืดในช่วงหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาเรยีงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112ก้อน ตั้ง
โดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู3่วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้ทา่นได้เก็บภาพที่ระลึก
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)อาหารท้องถิ่น 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองอ๊อกซฟอร์ด (Oxford) เมืองที่มีช่ือเสียงในดา้นการศึกษา ถ่ายรูปมหาวิทยาลัยไครช์เชิร์ท ที่เก่าแก่อายุกว่า
พันปีและไคร์ชเชิร์ทคอลเลจ ท่ีนี่บางห้องเคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์แฮรร์ี่พอตเตอร์ เป็นต้น น าท่านเดินชมเมืองที่เก่าแก่
และสวยงาม แล้วผ่านชมสถานท่ีส าคัญต่างๆ เช่น โบสถ์ประจ าเมือง จัตุรัสกลางเมือง ศาลาว่าการประจ าเมือง อาคารพิพิธภณัฑ์
ต่างๆ และย่านการคา้จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสูล่อนดอน 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)อาหารจีน  หลังอาหารน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
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ที่พัก: Premier Inn London Heathrow Airport Bath Road หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่ 3 อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเท่ียวตามอัธยาศัย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

อิสระให้ท่านท่องเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน ไม่มีรถบัส หัวหน้าทัวร์แนะน าการเดินทาง ในกรุงลอนดอน หรือรอบนอก ซึ่ง
สามารถเดินทางได้ง่าย โดยรถไฟใต้ดิน Tube รถเมล ์ที่ครอบคลมุการเดินทางทั่วกรงลอนดอนและรอบนอก หรือท่านจะเลือก
ไปเที่ยวชมบรเิวณรอบนอกกรุงลอนดอน เช่น เมืองแคมบริดจ์ ซึ่งเปน็เมืองมหาวิทยาลัยน่าเที่ยว ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากลอนดอน
ไม่เกิน1ช่ัวโมงโดยรถไฟ หรือจะไปเมืองวินเซอร์เที่ยวชมพระราชวัง Windsor ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก โดยสามารถเดินทางไปกลับ
จากลอนดอนได้ง่ายๆ ด้วยรถไฟ กรณีที่ท่านเลือกเที่ยวในลอนดอน จะมีมิวเซีย่มส าคัญมากมาย ซึ่งมทีั้งเสียค่า เข้าชม และ ไมเ่สยี
ค่าเข้าชมอาทิ เช่น บริติชมิวเซ่ียม National Museum ขึ้นลอนดอนอายนั่งเรือล่องแม่น้ าเทมส์ น่ังรถบัสเปิดประทุน Big Bus 
เป็นต้นหรือไปช้อปปิ้งห้างดัง Harrodsได้ตามอัธยาศัย หรือท่านจะไปถ่ายรูปหน้าสนามบอล สแตมฟอร์ดบริดจ์ (Stamford 
Bridge) ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลเชลซี ท่ีตั้งอยู่ที่ ฟูลัม ลอนดอนก็สามารถไปได้ มีไกด์แนะน าการเดินทางให้ท่าน 

- เมืองแคมบริดจ์ เป็นเมืองมหาวทิยาลัยที่เก่าแก่ในอังกฤษเคมบริดจ์ นับว่าเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงเป็นอย่างมาก ช่ือของเคมบริดจ์
ท าให้หลายคนนึกถึงภาพที่สวยงามตระการตามากมาย ท้ังเทือกเขาแบ็กส์ ซึ่งปูลาดด้วยผืนพรมดอกไม้ของฤดูใบไม้ผลิ คิงส์ คอล
เลจ แชฟเพิลการนั่งเรือค้ าถ่อในแม่น้ าแคมและที่ขาดเสียมิไดค้ือความเงียบสงบของอาคารเรียนโบราณรวมถึงสถานท่ีท่องเที่ยว 
พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ร้าน อาหารและผบัซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก 

- King’s college Chapel เป็น 1 ใน 31 วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ตั้งอยู่ในเมืองแคมบรดิจ์ มีลักษณะโบสถ์เล็กๆ 
วิทยาลัยแห่งนี้ถือเป็นสดุยอดสิ่งกอ่สร้างของโลก โดยข้างๆโบสถ์จะมีแม่น้ าแคม (Cam river) ซึ่งสามารถพายเรือและถ่ายรูปกับ
บรรยากาศสวยงามได ้

วิธีเดินทางไปเมืองแคมบริดจ์ ท่านสามารถเดินทางโดยรถไฟ National Rail ลงที่ Cambridge ใช้เวลา 1 ชัวโมง ค่าโดยสาร
ประมาณ 22 ปอนด์ (ท่านสามารถแวะถ่ายรูปท่ีสถาณี London Kings Crossได้ ซึ่งเป็น Platform 9 3 /4 ชานชาลาจาก
ภาพยนตรเ์รื่อง Harry Potter 

- เมืองวินด์เซอร์ เมืองส าหรับการท่องเที่ยวในระยะเวลาสั้นๆ แบบไปเช้าเย็นกลับ ผสมผสานกันระหวา่งประวัติศาสตร์ แหล่งช้
อปปิ้งและร้านอาหาร สถานท่ีออกก าลังกาย กิจกรรมสันท นาการ และกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ และยังเป็นที่ตั้งของสถานท่ี
ท่องเที่ยว13แห่ง เช่น พระราชวังวินเซอร์ โรงเรียนอีตันและลีโก้แลนด์ ท่ีนี่มีทุกอย่างที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานของ
ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่นับพันปี แหล่งช็อปปิ้งร่วมสมยัและร้านอาหารรสอร่อย รวมไปถึงกิจกรรมกฬีา สันทนาการและงาน
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กิจกรรมต่างๆ 

- พระราชวัง Winsor พระราชวังที่พักผ่อนของควีน ถ้าเห็นธงอังกฤษปักเหนือปราสาท แปลว่าควีนประทับอยู่ท่ีนี่ พระราชวังนี้
เปิดให้เข้าชมบางส่วนรอบๆ มีศูนย์การค้าและเมืองเล็กๆใหเ้ดินชมและแวะถ่ายรูป สามารถเล่นต่อท่ี Regent Street ถนนสวยที่
มักใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆ สามารถเช่าจักยานปั่นเพื่อชมวิวได้ 
วิธีเดินทางไปเมืองวินด์เซอร์ สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า National Rail ไปลงท่ีสถานี Windsor & Eton Riverside ใช้เวลา 
53 นาที ค่าโดยสารประมาณ10.5ปอนด์ 
(อาหารกลางวนัและเย็นอิสระตามอัธยาศัย) 
ที่พัก: Premier Inn London Heathrow Airport Bath Roadหรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

วันที่ 4 อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเท่ียวตามอัธยาศัย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) 

อิสระให้ท่านท่องเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน ไม่มีรถบัส หัวหน้าทัวร์แนะน าการเดินทาง 

ให้ท่านช็อปปิ้งหรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเที่ยวอ่ืนๆ เช่น Warner Bros. Studio Tour London, Hyde Park, Notting Hill และ
อื่นๆ ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง การเดินทางท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ง่ายและสะดวก มีไกด์แนะน าการเดินทางให้ท่าน 
สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า สถานท่ีแนะน ามีดังนี ้

- Warner Bros. Studio Tour London ส าหรับสาวก Harry potter ห้ามพลาด!! วอร์เนอร์ บราเธอร์ส สตูดิโอ  ลีฟส์เดน
ตั้งอยู่ในเมืองลีฟส์เดน ไมไ่กลจากลอนดอน เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ทีใ่ช้ถ่ายท าภาพยนตร์และละครหลายเรื่องรวมทั้งแฮร์รี่ พอต
เตอร์ เมื่อการถ่ายท าภาพยนตรส์ิน้สุดลงวอรเ์นอร์ บราเธอร์สกเ็ปิดสตูดโิอส่วนท่ีใช้ในการถ่ายท าแฮรร์ี่ พอตเตอร์ ทางสตูดิโอยังมี
วิดีโอบอกเล่าเรื่องราวและเบื้องหลังการถ่ายท าฉากนั้นๆ อย่างละเอยีด แถมยังมีกิจ  กรรมพิเศษ เช่น การขี่ไม้กวาดชมเมือง
ลอนดอน ทดลองใส่เครื่องแบบนักเรียนฮอกวอตส์ และการนั่งรถไฟไปฮอกวอตส์ให้เหล่าแฟนคลับได้รว่มสนุกกันอีกด้วย ท่าน
สามารถจองตั่วผ่าน https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets  (ต้องซื้อตั๋วล่วงหน้าเท่านั้น) 

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

- Harrods ห้างสรรพสินค้าช่ือดังของลอนดอน สินค้าถูกจัดแบ่งเปน็ห้องๆ เช่น ห้องน้ าหอม ห้องกระเป๋าแบรนด์เนม ห้องนาฬิกา 
หรือห้องเครื่องประดับ หากท่านเดินช็อปปิ้งที่น่ีเหมือนเดินช็อปปิ้งอยู่ในพระราชวัง เพราะการตกแต่งแต่ละห้องช่างหรูหรา
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อลังการ โดยเฉพาะโถงบันไดเลื่อน ที่เป็นสถาปัตยกรรมโรมันผสมบันไดเลื่อนสไตล์อียิปต์ บางครั้งมนีักร้องโอเปร่ามาเปล่งเสียงขับ
กล่อม ท่านสามารถมาอยูบ่ริเวณนี้เพื่อเก็บรูปถ่ายไว้เป็นความทรงจ า โซนอื่นๆของ Harrods ท่านสามารถเดินได้สบายไม่แออัด มี
อนุสรณส์ถานร าลึกถึงเจ้าหญิงไดอาน่าและโดดีไ้ว้เป็นจดุถ่ายรูป หากเดินอีกสักพักก็จะถึง Harvey Nichols บนถนน 
Knightsbridge ท่านสามาถเดินช็อปปิ้งที่น่ีซึ่งมีบรรยากาศราวกับเดนิบนแคทวอล์ก  

- Notting Hill ช่ือน้ีสะกดหัวใจเราให้ละลายได้ เพราะหนังรักข้ามทศวรรษ Notting Hill ท าให้หลายคนอยากแวะไปชมร้าน 
The Travel Book Shop ณ จุดที่พระเอกพบกับนางเอกสาว แต่ปจัจุบันร้านได้ปิดตัวไปแล้ว เหลือแต่ร้าน Notting Hill 
Bookshop และเก้าอี้นั่งหน้าร้านที่ผู้คนยังแวะเวียนมาถ่ายรูปกันอยู่ตลอดเวลา นอกจากร้านหนังสือช่ือดังแล้ว Notting Hill ยังมี
ร้านรวงน่ารัก และบ้านสีสวยตลอดสองข้างทางให้ได้เลือกชมสินค้าและแวะถ่ายรูป 

วิธีเดินทางไป Notting Hill สามารถเดินทางโดยไฟฟ้าใตด้ินลงที่สถานี Notting Hill Gate ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที ค่าโดยสาร
ประมาณ 25 ปอนด์ (อาหารกลางวันและเย็นอสิระตามอัธยาศัย) 

ที่พัก: Premier Inn London Heathrow Airport Bath Roadหรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

วันที่ 5 
ซิต้ีทัวร์ลอนดอน ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน หอนาฬกิาบิ๊กเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม จตุรัสทรา
ฟัลการ์ ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) 

น าท่านชมกรุงลอนดอนมหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวม
อ านาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบันและเป็นศูนยร์วมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึง่ของโลกน าท่านเก็บภาพ
ความประทับใจสวยๆและเดินชมววิโดยรอบของ ทาวเวอร์ออฟลอนดอน (Tower of London)(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม
ประมาณ14.50ปอนด์)สร้างขึ้นโดยพระเจา้วิลเลียมที1่แห่งอังกฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์เพื่อใช้เป็น
พระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน มีการขดุคูคลองลอ้มรอบปราสาทเพื่อป้องกันระหวา่งก าแพงช้ันในและนอก 
ปัจจุบันใช้เก็บมหามงกุฎและเครื่องเพชรของพระราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานท่ีแห่งประวิตศิาสตร์ที่ยาวนานและมสีีสันท้ังสยดสยอง
และน่ากลัว เนื่องจากครั้งหนึ่งที่น่ีเคยเป็นคุกและที่ประหารมาก่อน ใกล้ๆกันเป็นท่ีตั้งของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์
หนึ่งของลอนดอนปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยน าท่านชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน(BIG BEN) ของกรุง
ลอนดอนประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่บนหอสูง 180 ฟุต หน้าปัดกว้าง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิ้ว ระฆังตีหนักถึง 14 ตัน สร้าง
ขึ้นโดย เอ็ดมันต์เมคเกตต์ เดนสิัน เป็นนาฬิกาท่ีใหญ่ที่สุดในโลกเป็นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิ ช ซึ่งใช้ในการบอก
เวลาของโลก โดยผ่านทางวิทยุ BBC ลอนดอน ในการถ่ายทอดเสียงการตีระฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬิกาประจ า
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พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปจัจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาถูกสร้าง
หลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มนิสเตอร์เดมิ เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส์แบรร์ี เป็นผูอ้อกแบบ โดยมีความสูง 
96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยูสู่งจากพ้ืน 55 เมตร หนักถึง 13,760 กิโลกรัม ซึ่งแขวนไว้บรเิวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา ตัวอาคาร
สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเดจ็พระราชินีนาถวิกตอเรีย (Victorian gothic) จากนั้นน าท่านถ่ายรปู(ด้านนอก)วิหารเวสต์มินส
เตอร์ แอบบีย์ (Westminster Abbey) เดิมเป็นส านักสงฆ์ (แอบบี) แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลิคันที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของ
พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค นอกจากหอคอยที่เป็น
สถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิคแอบบีเวสต์มินสเตอร์เป็นสถานท่ีที่ใช้ในการท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝัง พระบรมศพของ
พระมหากษตัริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างปี ค.ศ.1546 ถึงปี ค.ศ.1556 แอบบีไดร้ับเลื่อนฐานะขึ้นเป็นมหาวิหาร 
ต่อมาในรัชสมยัของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แอบบีก็ไดร้บัแต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar) น าท่าน
ชม มหานครลอนดอน และให้ท่านได้บันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงท่ีสุดในทวีปยโุรป มี
ความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีได้รับความนยิมและเป็นจดุดึงดดูนกัท่องเที่ยวได้อย่างมาก มผีู้
มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อป ี

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)อาหารจีน 

น าท่านชมและถ่ายรูปด้านหนา้พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะได้รับการ
สถาปนาเป็นพระราชวังประจ าราชวงศ์อังกฤษน าท่านถ่ายรูปกับจัตุรัสทราฟัลการ์(Trafalgar Square) เป็นจัตุรสัที่ใหญ่ ตั้งอยู่
ใจกลางกรุงลอนดอน กลางจตัุรสันั้นมีอนุสาวรียล์อรด์เนลสัน วีรบรุษุคนส าคัญของอังกฤษ ตั้งอยู่บนเสาสูงใกล้ๆ กันเป็นที่ตั้งของ
พระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 และป้ายเริม่ต้นกิโลเมตรหรือไมล์ที่ 0 ทราฟัลการส์แควสย์ังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมา
ถ่ายภาพ ในวันคริสต์มาสจะมีการประดับไฟ และต้นครสิตม์าสอย่างสวยงาม และเป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
(National  Gallery) พิพิธภัณฑ์ภาพวาดบุคคลแห่งชาติ (National Portrait Gallery) ซึ่งมีภาพเขียนจากท่ัวยุโรปแสดงอยู่กว่า 
2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศ์อังกฤษและบุคลส าคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปจัจุบัน ผ่าน
ชมมหาวิหารเซนต์ปอลที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานท่ีใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล
และเลดีไ้ดอาน่าสเปนเซอร์ผ่านชม ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 800 ปี แล้ว
เข้าสู่ ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ท าการของรัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขที ่10 ถนนดาวนน์ิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ น า
ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด(Oxford Street) เป็นย่านช่ือดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มี
ความยาวถึง 1.6 กม มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้าช้ันน าของอังกฤษ และช้อปปิ้งเซ็นเตอรม์ารวมกันอยู่บนถนนเส้นเดยีวกันมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท,ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลุยส,์ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟเฟรเซอร์ ฯลฯ ซึ่งแต่ละห้างก็ล้วน
แล้วแต่มีช่ือเสียงด้วยกันทั้งสิ้น หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบนินานาชาติฮีทโธรว์ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ 

21.25  ออกเดินทางสู่กรุงกัวลาลมัเปอร์ โดยเที่ยวบินที่ MH001 
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วันที่ 6 ท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

18.25  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ รอเปลีย่นเครื่องเพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย 

22.00  เดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เท่ียวบินที่ MH796 

23.10  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ 
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาล
หรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้
ครบถ้วนตามโปรแกรม 
เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคยีงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่าน
ทราบก่อนล่วงหน้า 
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3.การจองทัวร์และช าระค่าบริการ 
- กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท 

(กรุณาส่งแบบฟอร์มกรอกข้อมลูวซี่าและส าเนาหน้าพาสปอร์ตพร้อมกับหลักฐานโอนเงินมัดจ าค่าทัวร)์ 

 - ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 25วันก่อนออกเดินทาง 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง
ต้องเหลือว่างส าหรับตดิวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3หน้า)**กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมร่ับผดิชอบ** 

4.การยกเลิกและคนืค่าทัวร์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคนืเงินได้ทุกกรณี และ กรณีที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5.อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
(ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeที่น่ังเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน   
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
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4. เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน้ าหนักกระเป๋า สัมภาระทีส่ายการบิน 30 กิโลกรัม (ไม่เกิน2ชิ้น) ถือขึน้เคร่ืองได้ 7กิโลกรัมและค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่
ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6. การประกันภัย บริษัทฯได้จดัท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรบัผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ Oasis Tripper 
แบบรายบุคคล ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การท าประกันน้ีจากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม 
พ.ร.บ. ธุรกิจน าเท่ียว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครอง
และข้อยกเว้นแผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเตมิสามารถแจง้ความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ต้น 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
4. ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
7.ค่าวีซ่าด่วน กรณีท่านส่งเอกสารยื่นไม่ทันวีซ่าปกติ ประมาณ 6,900 บาท 
8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 30 GBP ต่อทริป ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ าใจจากท่าน 
9.ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษและค่าบริการ ท่านละ 6,000 บาท  
กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่า
และค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วแล้ว) 

 7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และ
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบรกิารขึ้นในกรณีที่มผีู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษสีนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาต,ิ การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดั
ในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยน
ห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพ่ัก ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได้  
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9. กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 20วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมส่ามารถ
จัดการไดล้่วงหน้าได ้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มสีิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับ
เท่านั้น 
11. ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการ
ตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณอีื่นๆ  
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ Oasis Tripper 
แบบรายบุคคล ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การท าประกันน้ีจากบริษัท มากกว่าข้อบังคับตาม 
พ.ร.บ. ธุรกิจน าเท่ียว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครอง
และข้อยกเว้นแผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเตมิสามารถแจง้ความประสงค์มาที่บริษัทฯ  
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มสีิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู้จดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับ
เท่านั้น 
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัดไมม่ีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับ
เท่านั้น 
14. ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการ
ตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณอีื่นๆ 
  

** กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งพร้อมเอกสารอื่นๆที่ประกอบการยื่นวีซ่าให้กับบริษัท หลังจากจองทัวร์ ก าหนดไม่เกิน 10 วัน 
เนื่องจากคิววีซ่าจะไม่สามารถลอ็กคิวได้หากเอกสารข้อมูลยังไมค่รบถ้วน ** 
*อาจมีบางช่วงที่คิวย่ืนวีซ่ามีจ านวนมากทางบริษัทรบกวนขอเอกสารไวกว่าก่อนก าหนด 

กฎในการยื่นวีซ่าอังกฤษ  
1.ผู้เดินทางทุกท่านต้องมาแสดงตนด้วยตัวเองท่ีVFS Global (เทรนดี้ ช้ัน28) เพราะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ และสแกนม่านตา (เจ้าหน้าทีข่องบริษัทจะนัดวัน
กับท่าน และด าเนินการแจ้งท่านอีกครั้ง) 

2.ต้องด าเนินการนดัคิวยื่นวีซ่า ( ในการท าคิววีซ่า เอกสารทุกอย่างของผู้เดินทางต้องพร้อมหมดก่อน และทางเราจะกรอกออนไลน์เข้าในระบบพร้อมทั้ง
จ่ายค่าวีซ่าถึงจะสามารถทราบคิวท่ียื่นได ้

3.ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาของทางสถานฑูต ใช้ระยะเวลา 15 - 21 วัน ขึ้นอยู่กับทางสถานฑูตและในระหว่างด าเนินการไม่สามารถขอดึงเล่ม
หนังสือเดินทางเพื่อใช้เดินทางไปประเทศอื่นได้ 

หมายเหตุ: ผู้ยื่นค าขอทุกคนต้องไปท่ีศูนย์รับค าขอวีซ่าด้วยตนเอง  เด็กเล็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 5 ปีต้องไปปรากฏตัวที่ศูนย์ด้วย แตไ่มต่้องให้ข้อมูลชีวมาตร 
(ไบโอเมตริก) เด็กทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 ปีต้องมีผู้ใหญ่พาไปด้วย และผู้ใหญ่นี้จะต้องไม่ใช่เจ้าหนา้ที่ของวีเอฟเอส 
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 
1.  หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทางกลับ และหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม 
ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อง่ายต่อการอนุมตัิวีซ่าของท่าน 

2.  เอกสารส่วนตัว ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาบัตรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล, ส าเนาใบหย่า หรือ ทะเบยีนสมรส / ส าเนาสูติบัตร (ใน
กรณีที่เป็นเด็ก) 

3. หลักฐานการท างาน  

- หนังสือรับรองการท างานจากบริษัท ทีท่่านท างานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) ต้องระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาทีข่อ
ลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้น จะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนดลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค าว่า “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย ์หรอื หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดส าเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ 

- กิจการไม่จดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที ่โฉนดที่ดิน เปน็ต้น 

4. กรณีที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อมถา่ยส าเนาบัตรนักเรียน / นกัศึกษาแนบมาด้วย 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

*** ในกรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายตุ่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ ์และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา + มารดา หรอืเดินทางไปกับบดิา หรือ มารดา ทา่นใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมาย
ยินยอมจากทางอ าเภอ โดยที่บิดา, และมารดา จะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตร เดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดาพร้อมเซ็นรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ถา้กรณีบิดาและหรือมารดาเสียชีวิตต้องมีส าเนาใบมรณะบัตรด้วย 

5.  หลักฐานการเงิน 

5.1 ผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตวัจริงหรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ าสว่นตัว ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด (โดยปรับสมุดบญัชีของท่านให้ถึง
ปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการ เงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายได้อยา่งไม่
เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา (กรณีนี้สถานทูตอาจจะขอสมุดบัญชีตัวจริงเก็บไว้ในระหวา่งการพิจารณา (น าไปเผื่อในวนัยื่นวีซ่าด้วย) และคืนให้กับทา่นในวันทีร่ับวีซ่า) 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง หรือเดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชใีดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ใหบุ้คคลในครอบครัวด้วย 

    - ต้องท า BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจา้ของบัญช ี(บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ตอ้งสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรณุายื่นขอจาก ธนาคารล่วงหน้า โดยใช้เวลาด าเนินงาน
ประมาณ 3 วัน และใชย้ื่นได้ไม่เกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให้ 

    - ต้องท าหนังสือรบัรองค่าใช้จา่ยทีม่ีการชี้แจงความสัมพันธ์อกีหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑูตไมร่ับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน **** 
**** เอกสารทางการเงิน สามารถใชบ้ัญชเีงินฝากประเภท กองทุน พันธบตัรรัฐบาล และสลากออมสินได้ **** 
 ระหว่างเล่มด าเนินการยื่นวีซ่าจะไมส่ามารถท าการดึงเล่มออกได้ 
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