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ไฮไลท์ของโปรแกรม 

 เทีย่วครบทุกไฮไลต์สหราชอาณาจกัร (องักฤษ – เวลส์ – สกอ็ตแลนด์)  
 ซาลส์บัวร่ี   : เสาหินสโตนเฮนจ์ ชม 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 

 คาร์ดฟิ : ปราสาทคาร์ดฟิ 
 เบอตนั ออน เดอะ วอเตอร์ : หมู่บ้านทีม่ธีรรมชาตสุิดแสนโรแมนตคิ 
 ลเิวอร์พูล : สนามฟุตบอลแอนฟีลด์, ท่าเรือโรเบิร์ต 
 เอดนิเบิร์ก : ปราสาทเอดนิเบิร์ก, ปราสาทฮอลีรู๊่ด 
 วนิเดอร์เมยีร์ : อุทยานแห่งชาตทิีด่แีละสวยทีสุ่ดในองักฤษ 
 แมนเชสเตอร์   : สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด 

สายการบิน 
รอยลับรูไนแอร์ไลน์ (BI) 

เทีย่วบินขาไป 
วนัแรก BI 514 BKK-BWN 13.30-17.15 

วนัทีส่อง BI 003 BWN-LHR 00.15-06.50 

เทีย่วบินขากลบั 
วนัทีแ่ปด BI 004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 

วนัทีเ่ก้า BI 519 BWN-BKK 18.30-20.15 
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 ลอนดอน : หอนาฬิกาบิ๊กเบน มหาวหิารเวสต์มนิสเตอร์ ทาวเวอร์ออฟลอนดอน จตัุรัสทราฟัลการ์ มหาวหิารเซนต์พอล  
 ช้อปป้ิงจุใจ ย่านไนซ์บริดจ์, บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วลิเลจ 

พเิศษสุด! ลิม้ลองอาหารเป็ดย่างโฟร์ซีซ่ัน ต้นต ารับเป็ดย่างลือช่ือในลอนดอน 

 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 กรุงเทพฯ – (สนามบินบรูไน)  -    

2 (สนามบินบรูไน) – กรุงลอนดอน  (องักฤษ) – เมืองซาลส์บัวร่ี 
– เสาหินสโตนเฮนจ์ – บาธ – ชมเมือง – คาร์ดฟิ (เวลส์) 

-   
CLAYTON HOTEL CARDIFF  

ระดบั 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

3 
คาร์ดฟิ – หมู่บ้านไบบิวร่ี – เบอตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – 

ลเิวอร์พูล   
   

JURYS INN LIVERPOOL  ระดบั 4 

ดาวหรือเทยีบเท่า 

4 
ลเิวอร์พูล – ถ่ายรูปกบัสนามอนัฟิลด์ – ชมเมือง - เอดนิ

เบิร์ก  
   

MARRIOTT EDINBURGH  ระดบั 

4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

5 
เอดนิเบิร์ก – ปราสาทเอดนิเบิร์ก – วนิเดอร์เมยีร์ – เพรส
ตนั  

   
MCDONALD TICKLED TROUT 

HOTE ระดบั 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

6 
เพรสตนั – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์ทราฟฟอร์ด – บิ
สเตอร์เอาท์เลท็ – ลอนดอน 

  - 
NOVOTEL LONDON WEMBLEY  

ระดบั 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

7 ลอนดอน (อสิระตลอดวนั) ไม่มบีริการรถโค้ชทั้งวนั  - - 
NOVOTEL LONDON WEMBLEY  

ระดบั 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

8 ลอนดอน – ชมเมือง – ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – ช้อปป้ิง   -  

9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ - กรุงเทพฯ      

เดือนกมุภาพนัธ์ 63 8 – 16 ก.พ. 63 49,999.- 

เดือนมนีาคม 63 21 – 29 ม.ีค. 63 49,999.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ 15,000.- 
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(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 6,000.- บาทและค่าทิป 3,000- บาท) 

 วนัแรก          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – (สนามบินบรูไน) 

10.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 10  เคาน์เตอร์ U สายการบินรอยลับรูไน (BI) โดยมีเจา้หนา้ท่ี
ทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ อ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน 

13.30 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติบรูไน โดยเที่ยวบินที ่BI 514  
17.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน เพ่ือแวะเปลีย่นเทีย่วบิน  

 วนัทีส่อง       (สนามบินบรูไน) – กรุงลอนดอน  (องักฤษ) – เมืองซาลส์บัวร่ี – เสาหินสโตนเฮนจ์ – บาธ – ชมเมือง – คาร์ดฟิ  

00.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยเทีย่วบินที ่BI 003 
06.50 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และ รับ

สัมภาระ และ ผา่นศุลกากรเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
 
 
 
 
 

น าท่ าน เดินท างโดยรถโค้ช สู่  เมื องซ าลส์บั ว ร่ี  (SALISBURY) น าท่ าน  เข้ าชม   เส าหินส โตน เฮ้น จ์ 
(STONEHENGE) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวติัศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหิน
ขนาดใหญ่ ตั้งอยูก่ลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซ่ึงไม่มีใครทราบวตัถุประสงคใ์นการสร้างอยา่งชดัเจน กองหินหรือแนว
แท่งหินท่ีเป็นความลบัด ามืดในช่วงหน่ึงของประวติัศาสตร์ แนวหินน้ีมีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร 
ประกอบไปดว้ยกอ้นหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112กอ้น ตั้งโดดเด่ียวอยูก่ลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซอ้นกนัอยู ่
3 วงมีอายปุระมาณปลายยคุหินถึงตน้ยคุบรอนซ์ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพท่ีระลึก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (BATH) (ประมาณ 164 กม./ 1 ชม.) เท่ียวชมเมืองเก่าแก่ท่ีมีอายุยาวนานกวา่ 2,000 ปี 

ท่ีสร้างข้ึนมาตั้งแต่ยคุโรมนัโบราณเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์เป็นอยา่งมาก สถาปัตยกรรม
แบบโรมนั ดว้ยหลกัฐานการเป็นบ่อน ้ าพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ท่ีหลงเหลืออยูท่  าให้เมืองบาธไดข้ึ้นทะเบียน
เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 ต่อมามีการปรับปรุงซ่อมแซมตวัอาคารดว้ยเงินลงทนถึง 
5.5 ลา้นปอนด์ / น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารบาธ (BATH ABBEY) และบริเวณดา้นหน้าของ โรงอาบน ้าโรมัน
โบราณ (ROMAN BATHS) ถือเป็นโรงอาบน ้ าโรมนัขนาดใหญ่ในสมยัโบราณท่ีไดรั้บการอนุรักษ์และดูแลเป็น
อยา่งดี (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน ผู้ใหญ่ ประมาณ 15 ปอนด์ และเด็ก ประมาณ 14 ปอนด์) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม CLAYTON HOTEL CARDIFF หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม        คาร์ดิฟ – หมู่บ้านไบบิวร่ี – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ลเิวอร์พูล  
เชา้                รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
  
 
 
 
 

น าท่านสู่เขต Cotswold พื้นท่ีตอนกลางของประเทศองักฤษท่ีประกอบด้วยหมู่บ้านกว่า 70 หมู่บ้านซ่ึงความ
สวยงามของ Cotswold นั้นถูกขนานนามวา่ Heart of England น าท่านชม ไบบิวรี (Bibury)  หมู่บา้นท่ีเป็นสถานท่ี
ซ่ึงเต็มไปดว้ยกระท่อมโบราณ และโบสถ์อนัเก่า แก่อยา่งเช่น โบสถเ์ซนตแ์มร่ี อีกทั้งยงัมีถนนสวยๆ รายลอ้มดว้ย
ดอกไมสี้สดใสริมสองขา้งทาง อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยายอนัสุดแสนโรแมนติคพร้อมเก็บภาพความ
ประทบัใจกบัหมู่บา้นเล็กๆแห่งน้ี 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงัเมืองเล็กแสนน่ารัก เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (Bourton On The Water)  ซ่ึงเป็น

หมู่บา้นท่ีไดรั้บการโหวตใหเ้ป็นหมู่บา้นท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในองักฤษ ดว้ยลกัษณะของตวัอาคารท่ีมีความ
โดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซ่ึงเป็นหิน Cotswold stone เท่านั้ น ภายในหมู่บ้านจะมีแม่น ้ า 
Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น ้ า เป็นหมู่บ้านท่ีมีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค / 
เดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) ไดรั้บการยกย่องให้เป็นเมืองวฒันธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยงัเป็น
เมืองถ่ินก าเนิดของวงดนตรีส่ีเต่าทองหรือเดอะบีทเทิล 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม JURYS INN LIVERPOOL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่         ลเิวอร์พูล – ท่าอลัเบิร์ต – สนามฟุตบอลแอนฟีลด์ – เอดินเบิร์ก    
เชา้                รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
  
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอัลเบิร์ต (Albert Dock) หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองลิเวอร์พูล โดยบริเวณ
ท่าเรือนั้นประกอบไปดว้ยอาคารท่าเรือและคลงัสินคา้ นอกจากน้ีแลว้ท่าอลัเบิร์ตยงัเป็น สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคน
เขา้ชมมากท่ีสุดในสหราชอาณาจกัรอีกด้วย / น าท่าน ถ่ายภาพด้านนอกกับ สนามฟุตบอลแอนฟีลด์ (Anfield 
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Stadium) เป็นท่ีระลึก ฟุตบอลสโมสรลิเวอร์พูล เปิดใช้งานเม่ือปี 1884 สนามขนาดใหญ่ท่ีสามารถรองรับแฟน
บอลไดถึ้ง 61,905 คน 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ (Scothland) ดินแดนท่ีตั้ งอยู่ในพื้นท่ีท่ี

สวยงาม  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม MARRIOTT EDINBURGH หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า        เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – วนิเดอร์เมียร์ – เพรสตัน 
เชา้                รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
  
 
 
 
 

น าท่าน เข้าชมภายใน ปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburgh Castle) อนัสง่างามดว้ยท าเลท่ีตั้ง บนเนินเขาสูง มองเห็น
เด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็ นท่ีประทบัของกษตัริยส์ก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอยา่งน่าชม อาทิส่วนของป้อม
ปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มี ปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุก
วนัตลอด 150 ปีท่ีผ่านมา, โบสถ์เซนต ์มากาเร็ต สร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 เพื่อร าลึกถึงพระมารดา ของกษตัริย์
เดวิด ท่ี 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชั้น ในส่วนท่ีเป็น The Palace จดัแสดง เก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต / 
น าท่านเดินทางสู่ยา่นเมืองเก่า สู่ถนนรอยลัไมล์ (Royal Mile) ถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมสู่พระต าหนกัโฮล่ีรู๊ด (Palace 
of Holyroodhouse) ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์และเคยเป็นท่ีประทบัของพระนาง
แมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอนัน่าภาคภูมิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั   

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวนิเดอร์เมียร์ (Windermere) สู่เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติท่ีไดรั้บการ

ขนานนามวา่ดีและสวยท่ีสุดขององักฤษ ท่ีกวา้งขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง / เดินทางสู่เมืองเพรสตนั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม MACDONALD TICKLED TROUT HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก        เพรสตัน – แมนเชสเตอร์ – บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วลิเลจ – ลอนดอน  
เชา้                รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
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 ออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรม

แห่งแรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศิลปะ ส่ือและธุรกจิขนาดใหญ่ อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีตั้งของสโมสรท่ีมีช่ือเสียงโด่ง
ดังในวงการฟุตบอลของโลก / น าท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกับ สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford 
Stadium) ของสโมสรแมนยูฯ ท่ีจดัว่ารวยท่ีสุดในโลก เป็นสนามท่ีใหญ่เป็ น อนัดบั 2 ขององักฤษ รองรับแฟน
บอลได ้มากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย ์สเตเดียม (Wembley Stadium) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Bicester Village outlet ชอปป้ิงจุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดังให้ ท่านให้เลือกสรร อาทิเช่น 

Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, 
Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ / น าท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (LONDON) 

ค ่า ไม่มีบริการอาหารค ่า เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด            กรุงลอนดอน – อสิระตามอธัยาศัยเต็มวัน (ไม่มีบริการอาหารและรถโค้ชบริการ)  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
  
 
 
 
 

อสิระเต็มวนั โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือ ค าแนะน า และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการรับส่ง และไม่รวมค่าอาหาร
กลางวนัและเย็น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผดิชอบของตัวท่านเอง  
- อสิระเลือกซ้ือส้ินค้าที่ห้างดังใจกลางกรุงลอนดอน เช่น ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights 
Bridge) จากนั้นอิสระใหท้่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford 
Street) ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นศูนยก์ลางการช๊อปป้ิงในกรุงลอนดอน มีร้านคา้เส้ือผา้แฟชัน่ เคร่ืองประดบั นาฬิกา ช่ือ
ดงัมากมายตลอดแนวถนนกวา่ 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike 
Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis, House of Fraser และ ยงัมีหา้งสุด
หรูอยา่ง Selfridges ท่ีมีสินคา้ซุปเปอร์แบรนด ์ตั้งอยูอี่กดว้ย   
อสิระเลือกซ้ือ บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด ยงัมีถนนสายชอ้ปป้ิงช่ือดงัเช่ือมต่ออยา่ง ถนนคาร์นาบี ้(Canaby 
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Street) แหล่งแฟชัน่สุดฮิตของวยัรุ่นท่ีมีร้าน G - Star Raw, Diesel, Replay, Vans หรือ ถนนนิว บอนด์ (New 
Bond Street) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านซุปเปอร์แบรนด ์อยา่งเช่น Louis Vitton, Gucci, Prada, Mulberry, Burberry, 
Alexander Mc Queen, Long Champ, Bvlgari เป็นตน้  
- อิสระให้ท่านเลือกเที่ยวนอกเมืองตามอัธยาศัย เดินทางสู่เมือง Leavesden อนัเป็นท่ีตั้งของ Warner Bros. Studio 
London ให้ท่านไดเ้ขา้ชมบา้น ของภาพยนตร์ Harry Potter ทั้ง 7 ภาค ท่ีไดเ้ปิดให้แฟนๆ เขา้ชมตั้งแต่ตน้ปี 2012 
หลงัจากการถ่ายท าทั้งหมดเสร็จส้ินลง ให้ท่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัสถานท่ีถ่ายท าจริงของทุกๆอยา่ง ท่ีเราไดเ้ห็นใน
หนัง ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีแห่งการถ่ายท าอนัยาวนาน จนอาจเรียกไดว้่าเป็นบา้นอีกหลงัของนักแสดงและ
ทีมงานหลายร้อยชีวิตผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัความอลงัการและความส าเร็จทัว่โลก ท่านจะมีโอกาสได้เห็นแทบทุกมุม
ส าคญัๆ ท่ีเคยเห็นในภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นห้องนัง่เล่นรวมของบา้นกริฟฟินดอร์ กระท่อมแฮกริด ภายในบา้น
โพรงกระต่าย ห้องท างานรูปทรงกลมของดมัเบิลดอร์ คุกใตดิ้นของสเนป รวมถึงกระทรวงเวทมนตร์ดว้ย เอาเป็น
ว่านึกห้องไหนออก ห้องนั้นมีหมดเลย รวมถึงสถานท่ีขนาดใหญ่อย่างตรอกไดแอกอนท่ีบรรยากาศมนัใช่มาก 
ซอยพริเวท็ บา้นเก่าของแฮร์ร่ีท่ีโดนระเบิด และชานชาลา 9 3/4 ก็มีให้เราไดเ้ดินเขา้ไปชมของจริง เสมือนเดินเขา้
ไปในภาพยนตร์จริงๆ ทุกประการ 

 เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทยีบเท่า  

วนัทีแ่ปด             กรุงลอนดอน – เทีย่วชมเมือง – หอคอยแห่งลอนดอน – (สนามบินบรูไน) – กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
น าท่านเท่ียวชม มหานครลอนดอน ผา่นพิคคาดิลล่ีเซอร์คสั (Piccadilly Circus) เดิมเป็นวงเวียนท่ีบรรจบของถนน 
6 สาย มีน ้ าพุ และรูปป้ันอีรอสตรงกลาง และเขา้สู่ ไชน่าทาวน์ย่านชุมชนชาวจีน กลางมหานครลอนดอน ผ่าน
จัตุรัสทราฟัลก้าร์(Trafagal Square) ท่ีรายล้อมไปด้วยอาคารท่ีน่าสนใจผ่านมหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s 
Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานท่ีใชจ้ดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชาร์ล 
และเลด้ีไดอาน่า สเปนเซอร์แล้วเข้าสู่จตุัรัสรัฐสภามหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ (Westminster Abbey) ท่ีตั้ งของ
รัฐสภาองักฤษมาตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 16 และยงัเป็นท่ีตั้งของหอนาฬิกาท่ีรู้จกักนัดีในนามหอนาฬิกาบ๊ิกเบน (Big 
Ben) ท่ีมีความสงู 320 ฟุตบตีบอกเวลาทุกหน่ึงชัว่โมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและฝ่ังตรงขา้มท่ีมี
แม่น ้ าเทมส์ อยูเ่ป็นท่ีตั้งของชิงชา้สวรรค ์ลอนดอน อาย ชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั
สะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแม่น ้ าเทมส์ท่ีสามารถยกเปิดปิดได ้/ น าท่าน เข้าชมภายใน หอคอย
แห่งลอนดอน  เป็นพระราชวงัหลวงและป้อมปราการตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ าเทมส์ในกรุงลอนดอนในองักฤษเป็น
พระราชวังท่ี เดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมท่ี  1 แห่งอังกฤษ  เม่ือปี  ค.ศ. 1078เป็นสถาปัตยกรรมแบบโร
มาเนสก ์พระราชวงัเป็นรู้จกักนัในนามวา่ “หอคอยแห่งลอนดอน” หรือ “หอ” ในประวติัศาสตร์ ตวัปราสาทตั้งอยู่
ภายในโบโรแห่งทาวเวอร์แฮมเล็ทส์และแยกจากดา้นตะวนัออกของนครหลวงลอนดอน  (City of London) ดว้ย
ลานโล่งท่ีเรียกวา่เนินหอคอยแห่งลอนดอน หรือ “ทาวเวอร์ฮิล” (Tower Hill)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางว ัน  ณ  ภัตตาคารอาหารจีน  ให้ ท่ านลิ้มรส เป็ด ย่างช่ือดั ง  ณ  FOUR SEASON 
RESTAURANT 
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14.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโทรว ์เพื่อผา่นขั้นตอนการท าคืนภาษีเช็คบตัรโดยสารและกระเป๋าเดินทาง  
18.00 น.       เดินทางสู่สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน โดยเทีย่วบินที ่BI 004  

วนัทีเ่ก้า               (สนามบินบรูไน) – กรุงเทพฯ  

15.35 น.        เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน เพ่ือแวะเปลีย่นเที่ยวบิน 
18.30 น.  ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที ่BI 519 
20.15 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

หมายเหตุ : รายการทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืน ๆ ทีไ่ม่คาดคิดหรือมี
ผลกบั    การเดินทางและรายการทวัร์  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 

 
 
 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่8-16 ก.พ. 63  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 49,999.- 

             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 49,999.- 
             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 48,999.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 15,000.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 6,000-บาทและค่าทปิอกี 3,000- บาท) 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่21-29 มี.ค. 63  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 49,999.- 

             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 49,999.- 
             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 48,999.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 15,000.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 6,000-บาทและค่าทปิอกี 3,000- บาท) 
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ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double)  ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 
3 ท่าน มีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงิน
เพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

หมายเหตุ 
 ** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
 ** ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบาย

ของลูกคา้เป็นหลกั 
อตัรานีร้วม   
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินรอยลับรูไน ชั้นประหยดั  
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 3,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเกบ็รวมในส่วนทีเ่หลือ 
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ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
จองโดยอตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซ่ึงจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 

20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยืน่ขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ีสถานทูต
ระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกวา่ 3 
สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได้ และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ 
หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดิน
ทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออก
ตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวนและจะท าการคืนใหท้่านตามท่ีสายการบินคืนใหก้บัทางบริษทัฯ โดยใชเ้วลา
ประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง 
ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการ
เดินทาง และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้
เอกสารปลอมประกอบการยืน่วีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเตม็จ านวน
และทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 
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ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให้ เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้ยกเลิกวซ่ีาของท่านเน่ืองจาก
การยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าช้าของสาย
การบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่
คงท่ี และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ 
จะแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
โปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้
หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.   หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาองักฤษ 
***ยืน่วซ่ีาองักฤษ ทุกท่านตอ้งแสดงตวัสแกนลายน้ิวมือท่ีสถานทูต  

***ใชเ้วลาพิจารณาอนุมติัวซ่ีา 20 วนัท าการเอกสารในการขอวซ่ีา  (กรุณาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

1.เอกสารส่วนตัว 
 * หนงัสือเดินทางมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย เพื่อประกอบ 
การพิจารณาวซ่ีา 

ประกาศส าคัญ!! 

สถานทูตองักฤษก าหนดใหผู้ส้มคัรวซ่ีาตอ้งแปลเอกสารทางราชการจากศูนยแ์ปลพร้อมมีตราประทบัดว้ย เช่น ใบเปล่ียน

ช่ือ-สกุล, ทะเบียนสมรส,สูติบตัร,ทะเบียนการคา้,ทะเบียนพาณิชย,์สัญญาเช่า-ซ้ือ,ใบจดัตั้งหอพกั,ใบรับรองบุตรบุญธรรม 

และ แปลทะเบียนบา้นในกรณีตอ้งใชช้ี้แจงความสัมพนัธ์กบัผูอ้อกค่าใชจ่้าย 
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 * รูปถ่ายสีขนาด 1.5 x 2 นิว้ หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าวดัจากศรีษะจรดคาง 3 ซม. จ านวน 2 รูปต่อ
ท่าน  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 

 

 

 

* ส าเนาทะเบียนบา้น /บตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดท้ั้งเบอร์บา้น/เบอร์มือถือ 
* ส าเนาสูติบตัร (ในกรณีท่ีอายยุงัไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 
* ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้มี) 
* ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 
* ส าเนาบตัรขา้ราชการ 
2.หลกัฐานการท างาน 
* พนักงานบริษัท :  หนงัสือรับรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู ่(เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) จะตอ้งระบุอตัรา 
   เงินเดือน-ต าแหน่ง-วนัเร่ิมงาน  
* เจ้าของบริษัท  :  ส าเนาทะเบียนการคา้ กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ถ่ายส าเนาทุกหนา้ พร้อมวตัถุประสงค ์(คัดส าเนาไม่
   เกนิ 3 เดือน)  
* เจ้าของกจิการ  :  ใชท้ะเบียนพาณิชย ์(ทพ.4) , พค. 0403 
* ข้าราชการ  :  ใชห้นงัสือรับรองต าแหน่งจากหน่วยงานตน้สังกดั (เป็นภาษาองักฤษตัวจริงเท่าน้ัน) จะตอ้งระบุ
อตัรา   เงินเดือน-ต าแหน่ง-วนัเร่ิมงาน  
* ประกอบอาชีพอสิระ  : พิมพจ์ดหมายรับรองตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต่้อเดือน พร้อมหลกัฐานแสดงอาชีพตวัเอง 
   เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซ้ือขาย , เอกสารการเสียภาษี 
* นักเรียน/นักศึกษา :  ใชห้นงัสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน 
3.หลกัฐานการเงิน 
 * ใช้ส าเนาสมุดบัญชี ฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากประจ าส่วนตัว ย้อนหลงั 6 เดือน จนถึงปัจจุบนัยอดในบญัชี จะตอ้งมี 
100,000 บาท ข้ึนไป พร้อมหนา้บญัชีหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชี
ของเล่มท่ีต่อพร้อมกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  ** สถานทูตไม่รับสมุดเงินฝากกระแสรายวนั และ พนัธบตัร ฯลฯ 
4.กรณีทีผู้่เดินทางเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี 
* เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกบัท่านใดท่านหน่ึง  



13 
  

จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยท่ีบิดา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตราจาก
ทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 
* กรณีบุตรอยูใ่นความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหยา่
ร้าง โดยมีขอ้ความระบุวา่ “มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว” 
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แบบฟอร์มส าหรับย่ืนค าร้องขอวซ่ีา ประเทศสหราชอาณาจักร (UNITED KINGDOM) 
 

กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลทั้งหมดจะเป็นหลกัฐานท่ีมีความส าคญัต่อการพิจารณาออกวซ่ีาใหท่้านจากทางสถานทูต  
ทางบริษทั มีหนา้ท่ีเป็นเพียงตวักลางท่ีอ านวยความสะดวกต่อการยืน่ขอวซ่ีาของท่านเท่านั้น ไม่มีส่วนใดๆ ต่อการพิจารณาของทางสถานทูต
ทั้งส้ิน ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินต่อความเสียหายท่ีข้ึนเกิดจากการใหข้อ้มูลหรือเอกสารไม่ครบถว้น  และการบิดเบือนขอ้มูลส่วน
หน่ึงส่วนใดจากความเป็นจริง รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารของทางผูย้ืน่ดว้ย 
 

1.ช่ือ-นามสกลุท่ีระบุในพาสปอร์ต (ภาษาองักฤษ) MR./MS./MRS./MSTR………………………………………………………………………………. 

2.สถานะการสมรส           โสด       อาศยักบัคู่ชีวติ ไม่สมรส        สมรสแลว้       หยา่ร้าง       แยกอาศยั         หมา้ย 

3.วนัเกิด ………………………..     ท่ีจงัหวดั……………………………  ประเทศ……………………………..     

สญัชาติท่ีสอง (ถา้มี )………………………..    
4.หมายเลขพาสปอร์ตเล่มปัจจุบนั………………......................เป็นเล่มท่ี………………………. 

จงัหวดัท่ีออกหนงัสือเดินทาง……………………………………วนัท่ีออก…………………………..…วนัหมดอาย…ุ……………….………… 

กรุณาระบุรายละเอียดสถานะของหนงัสือเดินทางทุกเล่มท่ีท่านถือในระยะเวลา 10 ปีล่าสุด  
ตวัอยา่ง: 1.) X123456 : หมดอาย ุ / วนัท่ีออก xx-xxx-xxxx  / วนัท่ีหมด xx-xxx-xxxx       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.ท่ีอยูปั่จจุบนั…………………………………………………………………...................................………………………………………………………………

รหสัไปรษณีย…์……………. 

ท่านไดอ้าศยัในท่ีอยูน้ี่เป็นระยะเวลา…………ปี……………เดือน        
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น…………………………………………………หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ………………………………………………………………. 

ในระหวา่งด าเนินการขอวซ่ีา ทางสถานทูตสามารถติดต่อท่านไดต้ามท่ีอยูน้ี่ใช่หรือไม่…………………………… 

หากไม่ใช่ กรุณาระบุท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได…้…………………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.ช่ือ-สกลุมารดาMS./MRS.…………………………………………………………....................วนัท่ีเกิด…………………………… 

จงัหวดัท่ีเกิด…………………………..ประเทศ……………………………………….สญัชาติ…………………………………………. 

7.ช่ือ-สกลุบิดา MR..…………………………………………………………....................วนัท่ีเกิด…………………………… 

จงัหวดัท่ีเกิด…………………………..ประเทศ……………………………………….สญัชาติ…………………………………………. 

8.ช่ือ-สกลุคู่สมรส MR./MS./MRS………………………………………………………………………….............................................................. 

สญัชาติ……………………………………………………….วนัท่ีเกิด…………………………… 

คู่สมรสอาศยัอยูก่บัท่านใช่หรือไม่………………คู่สมรสเดินทางไปกบัคุณในคร้ังน้ีดว้ยหรือไม่……………………………………………. 

หากไม่ กรุณาระบุท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้……………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น…………………………………………………หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ…………………………………………………….……………. 

 

9.ท่านมีบุตรจ านวนก่ีคน………………………………………………….โปรดใส่รายละเอียดบุตรทุกคนท่ีท่านมี 

1.) ช่ือ-สกลุ MR./MS./MRS/MSTR……………………………………………………………………………..วนัท่ีเกิด………………………………………. 

จงัหวดัท่ีเกิด……………………......หมายเลขพาสปอร์ต………………………….. 

บุตรคนน้ีอาศยัร่วมกบัท่านใช่หรือไม่………..   
หากไม่ อาศยัอยูก่บั(กรุณาระบุความสมัพนัธ์และช่ือ-สกลุ)…………………………………………………………………………………………………….. 
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ท่ีอยู…่……………………………................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………..บุตรคนน้ีร่วมเดินทางกบัท่านในคร้ังน้ีดว้ยหรือไม่……………………………… 

 

2.) ช่ือ-สกลุ MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วนัท่ีเกิด………………………………………………. 

จงัหวดัท่ีเกิด……………………......หมายเลขพาสปอร์ต………………………….. 

บุตรคนน้ีอาศยัร่วมกบัท่านใช่หรือไม่………..   
หากไม่ อาศยัอยูก่บั(กรุณาระบุความสมัพนัธ์และช่ือ-สกลุ)…………………………………………………………………………………………………….. 

ท่ีอยู…่……………………………................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………..บุตรคนน้ีร่วมเดินทางกบัท่านในคร้ังน้ีดว้ยหรือไม่……………………………… 

 

3.) ช่ือ-สกลุ MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วนัท่ีเกิด………………………………………………. 

จงัหวดัท่ีเกิด……………………......หมายเลขพาสปอร์ต………………………….. 

บุตรคนน้ีอาศยัร่วมกบัท่านใช่หรือไม่………..  
หากไม่ อาศยัอยูก่บั(กรุณาระบุความสมัพนัธ์และช่ือ-สกลุ)…………………………………………………………………………………………………….. 

ท่ีอยู…่……………………………................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………..บุตรคนน้ีร่วมเดินทางกบัท่านในคร้ังน้ีดว้ยหรือไม่……………………………… 

 

10.นอกจากบุตรตามรายช่ือดงักล่าว ยงัมีเด็กคนอ่ืนท่ีร่วมเดินทางภายใตก้ารดูแลของท่านหรือไม่…………….. 

หากมี จ านวนก่ีคน………………….กรุณาระบุรายละเอียด 

1.) ช่ือ-สกลุ MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วนัท่ีเกิด………………………………………………. 

จงัหวดัท่ีเกิด…………………….หมายเลขพาสปอร์ต…………………..สญัชาติ………………….. 

ความสมัพนัธ์กบัเด็ก………………………………………..ความสมัพนัธ์กบัพอ่แม่ของเด็ก…………………………….. 

ท่ีอยูข่องเด็ก………………………………………………………………………………………………………………..หมายเลขโทรศพัท…์………………………… 

 

2.) ช่ือ-สกลุ MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วนัท่ีเกิด………………………………………………. 

จงัหวดัท่ีเกิด…………………….หมายเลขพาสปอร์ต…………………..สญัชาติ………………….. 

ความสมัพนัธ์กบัเด็ก………………………………………..ความสมัพนัธ์กบัพอ่แม่ของเด็ก…………………………….. 

ท่ีอยูข่องเด็ก………………………………………………………………………………………………………………..หมายเลขโทรศพัท…์………………………… 

 

11.เคยท างานกบัองคก์รเหล่าน้ีหรือไม่ : ราชการทหาร/ขา้ราชการพลเรือน/ตุลาการ/ส่ือต่างๆหรืองานท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงทั้งของรัฐ เช่น ต ารวจ 
หรือบริษทัของเอกชนท่ีเก่ียวกบัความมัน่คง.............................................................................................................................. 
ท่านประกอบอาชีพ…………………………….....................................ต าแหน่ง………………………………..……………………………………….. 

ช่ือบริษทัหรือองคก์รท่ีสงักดั………………………………………………………......................................................................................……………. 

ลกัษณะงาน เช่น ธุรกิจส่วนตวั / โรงงาน.................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูส่ านกังาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วนัท่ีเร่ิมงาน .......................................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัทส์ านกังาน…………………………………………… อีเมลล…์……………………………………………………………… 

รายไดร้วมจากงานท่ีท าต่อเดือน………………………… 
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ท่านมีบญัชีเงินฝาก อสงัหาริมทรัพย ์หรือรายไดท้างอ่ืนๆ เช่น เล่นหุน้ แชร์อีก ใช่หรือไม่ (หากมีโปรดระบุ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12.จ านวนค่าใชจ่้ายท่ีแบ่งใหก้บัครอบครัวต่อเดือน…………………………………………………………………………………………………………..… 

13.ค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีท่านใชต้่อเดือน………………………………………………………………………………………………………………………………. 

14.จ านวนเงินท่ีเตรียมไวใ้ชจ่้ายส าหรับการเดินทางคร้ังน้ี…………………………………………………………………………………………………….. 

15.ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายในการเยอืนสหราชอาณาจกัรคร้ังน้ี…………………………………………………………………………………………… 

หากมีผูห้น่ึงผูใ้ดออกค่าใชจ่้ายในบางส่วนหรือทั้งหมดของการเดินทางในคร้ังน้ี เขาออกใหคุ้ณเป็นจ านวนเงินเท่าไร………………………………… 

 

16.ในระยะเวลา10ปีท่ีผา่นมา เคยไดรั้บวซ่ีาองักฤษหรือไม่.................................................................................................................... 
ถา้เคย โปรดระบุ ชนิดของวซ่ีา / วนัท่ีวซ่ีาออก / วนัท่ีวซ่ีาหมด / ออกโดยท่ีไหน เช่น   
C-VISIT/TOURIST        ISSUE : 1 MAY 2000    EXPIRE : 2 NOV 2000     AUTHORITY BY UK EMBASSY , THAILAND 

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

............................................................................................................................................................................................................. 
17.ท่านเคยเดินทางไปเยอืนสหราชอาณาจกัรในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมาใช่หรือไม่…………………………………………………………………………….. 

หากใช่ โปรดระบุช่วงเวลาท่ีไปและเหตผุลของการเดินทาง …………........................…………………………………………………...................... 

18.ท่านเคยท าเร่ืองขอพ านกัถาวรกบั HOME OFFICE ท่ีองักฤษในระยะ10ปีท่ีผา่นมาหรือไม่................................................................. 
19.ท่านเคยไดรั้บการปฎิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศองักฤษ ในระยะ10ปีท่ีผา่นมาหรือไม่ (เช่นท่ีสนามบินหรือท่าเรือ) ........................................... 
20.ท่านเคยไดรั้บการปฎิเสธการขอวซ่ีาจากประเทศต่างๆหรือ องักฤษ  ในระยะ10ปีท่ีผา่นมาหรือไม่...................................................... 
ถา้เคย โปรดระบุ ช่วงเวลาและประเทศท่ีเคยถูกปฎิเสธการขอวซ่ีา............................................................................................................. 
21.ท่านเคยถูกส่งตวักลบัประเทศจากประเทศต่างๆหรือ องักฤษ  ในระยะ10ปีท่ีผา่นมาหรือไม่............................................................... 
22.ท่านเคยอยูป่ระเทศองักฤษในขณะท่ีวซ่ีาหมดอายแุลว้หรือไม่ (อาจอยูเ่กินโดยไม่ตั้งใจ)..................................................................... 
23.ท่านเคยถูกสัง่หา้มเขา้ประเทศองักฤษหรือไม่.............................................................................................................................. 
24.ท่านเคยเดินทางออกนอกประเทศในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมานอกเหนือจากประเทศองักฤษใช่หรือไม่………………………………………………… 
หากใช่ โปรดระบุ - ประเทศ /ช่วงเวลาท่ีเดินทาง/วตัถุประสงคข์องการเดินทาง เช่น อิตาลี /วนัท่ี 1 AUG 2000 /TOURIST เป็นตน้ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

25.ท่านมีเลขประกนัสงัคมขององักฤษหรือไม่………………………………………...................................................................................………… 
26.ท่านเคยมีประวติัอาชญากรรมท่ีไหนบา้งหรือไม่ (รวมถึงคดีรอลงอาญา / ประวติัการฝ่าฝืนกฎจราจรดว้ย)............................................... 
27.ท่านเคยใหก้ารสนบัสนุนการก่อการร้ายท่ีไหนบา้งหรือไม่หรือมีการติดต่อกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่..................................................... 
28.ท่านเคยใชส่ื้อหรือวธีิการใดๆแสดงความคิดเห็นท่ีจะสามารถชกัจูงหรือช้ีน าใหเ้กิดการก่อการร้ายหรือการก่ออาชญากรรมหรือไม่............. 
29.ในช่วงบา้นเมืองสงบหรือสงคราม ท่านเคยมีส่วนร่วมหรือเป็นท่ีสงสยัวา่จะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสงครามหรืออาชญากรรมทางมนุษยชาติ/ฆ่าลา้ง
เผา่พนัธ์ุหรือไม่................................................................................................................................................................................ 
30.มีเหตุการณ์อ่ืนๆอีกหรือไม่ท่ีอาจท าใหคุ้ณไมไดรั้บการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศองักฤษ............................................................................ 
31.มีเพ่ือนหรือญาติในองักฤษหรือไม่.................................................................................................................................................. 
32.ท่านเคยไดรั้บการรักษาทางการแพทยใ์นองักฤษหรือไม่.................................................................................................................... 


