
 

 

MH91 Amazing London ทวัรอ์งักฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ ์ออ๊กซฟอรด์ 

6วนั 3คนื  

 

Amazing London ทวัรอ์งักฤษ ลอนดอน 
สโตนเฮนจ ์ออ๊กซฟอรด์ 6วนั 3คนื 

เทีย่วสดุคุม้ในราคาพเิศษสดุ!!! 

◊ ลอนดอน ซาลสบ์วัร ี ่ชม1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลก เสาหนิสโตนเฮนจ ์ เมอืงอ๊
อกซฟอรด์ 

◊ ซติีท้วัรล์อนดอน ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน หอนาฬกิาบิก๊เบน เวสตม์นิสเตอร์
แอบบยี ์

    ถา่ยรปูพระราชวงับคักิง้แฮม จตรุสัทราฟลัการ ์ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กซฟ์อรด์ 

◊ สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ 

◊ อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 1วนั 

เครือ่งล าใหญ ่A380 ใหม ่เสน้ทางระยะไกล  KUL-LHR 
พเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋า 30 KG 



 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES (MH) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์

2  สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์กรงุลอนดอน – ซาลสบ์วัร ี ่- เสาหนิสโตนเฮนจ ์– เมอืงอ๊
อกซฟอรด์ – ลอนดอน 

3  ซติีท้วัรล์อนดอน - ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน – หอนาฬกิาบิก๊เบน – เวสตม์นิสเตอร์
แอบบยี ์– ถา่ยรปูพระราชวงับคักิง้แฮม – จตรุสัทราฟลัการ ์- ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กฟอรด์ 

4  อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

5  ลอนดอน - สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ - สนามบนิ
นานาชาตฮิทีโธวร ์

6  สนามบนิกรงุกวัลาลมัเปอร ์- สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

12 - 17 Apr 2018  49,900  49,900 49,900 13,000 12,000 

28 Apr - 03 May 2018  43,900  43,900 43,900 13,000 12,000 

26 - 31 May 2018  39,900  39,900 39,900 13,000 12,000 

27 Jul - 01 Aug 2018  45,900  45,900 45,900 13,000 12,000 

11 - 16 Aug 2018  43,900  43,900 43,900 13,000 12,000 

13 - 18 Oct 2018  39,900  39,900 39,900 13,000 12,000 

23 - 28 Oct 2018  39,900  39,900 39,900 13,000 12,000 

01 - 06 Dec 2018  41,900  41,900 41,900 13,000 12,000 

08 - 13 Dec 2018  43,900  43,900 43,900 13,000 12,000 

29 Dec 2018 - 03 Jan 

2019  
49,900  49,900 49,900 13,000 12,000 



 

 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์

14.00  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 
4 โซน G เคานเ์ตอรส์าย การบนิ Malaysia Airlines (MH) เจา้หนา้ทีใ่หก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

17.05  เดนิทางสู ่สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี เทีย่วบนิที ่MH783 

20.20  ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ
ฮทีโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 

23.30  น าทา่นเดนิทางสูก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ เทีย่วบนิที ่MH002 

วนัที ่2 สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์กรงุลอนดอน – ซาลสบ์วัร ี ่- เสาหนิสโตนเฮนจ ์– 
เมอืงออ๊กซฟอรด์ – ลอนดอน 

05.35  เดินทางถึงสนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ (เวลา
ทอ้งถิน่จะชา้กว่าเวลาในประเทศไทย 6 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทาง ตรวจคนเขา้เมอืง 
และรับสัมภาระ จากนัน้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางเพื่อไปรับประทาน
อาหารเย็น 

08.00  น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เมอืงซาลสบ์วัร ี ่(Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ 
อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องกรุงลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชมทัศนียภาพของ
ชนบทอังกฤษ ทัง้ทุง่หญา้อันกวา้งใหญท่ีส่วยงามตามเสน้ทางผา่น น าทา่นชม กองหนิ
ประหลาดสโตนเฮนจ ์(Stonehenge)1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลก กองหนิหรือ
แนวแท่งหนิทีเ่ป็นความลับด ามดืในชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร ์แนวหนินี้มขีนาดมหมึา
เรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112กอ้น 
ตัง้โดดเดีย่วอยูก่ลางทุง่นา เป็นรปูวงกลมซอ้นกันอยู3่วงมอีายปุระมาณปลายยคุหนิถงึ
ตน้ยคุบรอนซ ์ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทีร่ะลกึถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1)อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอ๊อกซฟอรด์ (Oxford) เมืองที่มีชือ่เสียงในดา้นการศกึษา 
ถา่ยรูปมหาวทิยาลัยไครชเ์ชริท์ ทีเ่กา่แกอ่ายกุวา่พันปีและไครช์เชริท์คอลเลจ ทีน่ี่บาง
หอ้งเคยใชเ้ป็นสถานที ่ ถา่ยท าภาพยนตรแ์ฮรร์ีพ่อตเตอร ์เป็นตน้ น าทา่นเดนิชมเมอืงที่
เกา่แกแ่ละสวยงาม แลว้ผา่นชมสถานทีส่ าคัญตา่งๆ เชน่ โบสถป์ระจ าเมอืง จัตรัุสกลาง
เมอืง ศาลาวา่การประจ าเมอืง อาคารพพิธิภัณฑต์า่งๆ และยา่นการคา้จนสมควรแกเ่วลา
น าทา่นเดนิทางกลบัสูล่อนดอน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)อาหารจนี  หลงัอาหารน าทา่นเดนิ
ทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Bath Road หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 



 

 

 

วนัที ่3 
ซติีท้วัรล์อนดอน - ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน – หอนาฬกิาบิก๊เบน – เวสตม์นิส
เตอรแ์อบบยี ์– ถา่ยรปูพระราชวงับคักิง้แฮม – จตรุสัทราฟลัการ ์- ชอ้ปป้ิง
ถนนออ๊กฟอรด์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
น าทา่นชมกรงุลอนดอนมหานครอันยิง่ใหญ่ทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานเป็น
เมอืงหลวงแห่งเครอืจักรภพ และศูนยร์วมอ านาจการปกครองของสหราชอาณาจักรใน
ปัจจุบัน และเป็นศูนยร์วมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแห่งหนึง่ของโลก  น าท่านเก็บภาพ
ความประทับใจสวยๆและเดนิชมววิโดยรอบของ ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน (Tower 
of London)(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเขา้ชมประมาณ14.50ปอนด์) สรา้งขึน้โดยพระเจา้วิ
ลเลี่ยมที่1แห่งอังกฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เพื่อใชเ้ป็น
พระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรงุลอนดอน มกีารขดุคคูลองลอ้มรอบปราสาทเพือ่
ป้องกันระหวา่งก าแพงชัน้ในและนอก ปัจจุบันใชเ้ก็บมหามงกฎุและเครือ่งเพชรของพระ
ราชวงศอ์ังกฤษ เป็นสถานทีแ่หง่ประวติศิาสตรท์ีย่าวนานและมสีสีนัทัง้สยดสยองและน่า
กลัว เนื่องจากครัง้หนึ่งที่นี่เคยเป็นคุกและที่ประหารมาก่อน ใกล ้ๆ กันเป็นที่ตัง้ของ
สะพาน Tower Bridge อกีสัญลักษณ์หนึง่ของลอนดอน ปัจจุบันเป็น  พพิธิภัณฑซ์ึง่
เป็นกลุ่มอาคารและหอคอย จากนัน้เดนิทางไปชม หอนาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) 
ของกรงุลอนดอนประเทศอังกฤษ ตัง้อยูบ่นหอสงู 180 ฟตุ หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟตุ ตัวเลข
บอกเวลายาว 24 นิ้ว ระฆังตหีนักถงึ 14 ตัน สรา้งขึน้โดย เอ็ดมันต ์เมคเกตต ์เดนิสัน 
เป็นนาฬกิาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกเป็นศูนยค์วบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรนีชิ ซึง่ใชใ้น
การบอกเวลาของโลก โดยผา่นทางวทิย ุBBC ลอนดอนในการถา่ยทอดเสยีงการตรีะฆัง
ไปทั่วโลกและยงัเป็นหอนาฬกิาประจ าพระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ในปัจจบุันใชเ้ป็น
รัฐสภาอังกฤษ ตั ้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาถูกสรา้ง
หลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย 
ชาลส ์แบรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตวันาฬกิาอยูส่งูจากพืน้ 55 เมตร 
หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึง่แขวนไว ้บรเิวณช่องลมเหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตัวอาคาร
สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรยี (Victorian gothic) และบน
สะพาน Westminster ทา่นสามารถบันทกึภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่
เป็นชงิชา้สวรรคท์ีสู่งทีสุ่ดในทวปียุโรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมา
เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมและเป็นจุดดงึดดูนัก ทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมาก มผีู ้
มาเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปีจากนัน้น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอก วหิารเวสตม์นิสเตอร ์
แอบบยี ์(Westminster Abbey) เดมิเป็นส านักสงฆ์ (แอบบี) แต่ปัจจุบันเป็นวัด
นิกายอังกลคิันที่ตัง้อยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มนิสเตอร์ ในกรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ ซึง่สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยที่เป็น
สถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกอธคิ แอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็นสถานที่ทีใ่ชใ้นการท าพระราชพธิี
บรมราชาภเิษกและทีฝั่ง พระบรมศพของพระมหากษัตรยิอ์งักฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์
ระหวา่งปี ค.ศ. 1546 ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบไีดร้ับเลือ่นฐานะขึน้เป็นมหาวหิาร ตอ่มาใน
รัชสมัยของสมเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที ่1 แอบบกี็ไดร้ับแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพระอาราม
หลวง (Royal Peculiar) น าท่านชม มหานครลอนดอน และใหท้่านไดบ้ันทกึภาพกับ 
ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียุโรป มคีวามสงู 



 

 

135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่ไดร้ับความนยิมและเป็นจุด
ดงึดดูนัก ทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) อาหารทอ้งถิน่ 
น าทา่นชมและถา่ยรปูดา้นหนา้ พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) ซึง่
เดมิเป็น “คฤหาสน์” กอ่นจะไดรั้บการสถาปนาเป็นพระราชวัง ประจ าราชวงศอ์ังกฤษ น า
ท่านถ่ายรูปกับ จตัุรสัทราฟัลการ ์(Trafalgar Square) เป็นจัตุรัสทีใ่หญ่ ตัง้อยู่ใจ
กลางกรงุลอนดอน กลางจัตรัุสนัน้มอีนุสาวรยีล์อรด์เนลสนั วรีบรุษุคนส าคัญของอังกฤษ 
ตัง้อยูบ่นเสาสงูใกล ้ๆ กันเป็นทีต่ัง้ของพระบรมรปูทรงมา้ของพระเจา้ชาลสท์ี ่1 และป้าย
เริม่ตน้กิโลเมตรหรือไมล์ที่ 0 ทราฟัลการ์สแควส์ยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมา
ถ่ายภาพ ในวันครสิตม์าสจะมีการประดับไฟ และตน้ครสิตม์าสอย่างสวยงาม และเป็น
ทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑแ์ห่งชาต ิ(National Gallery) พพิธิภัณฑภ์าพวาดบุคคลแห่งชาต ิ
(National Portrait Gallery) ซึง่มภีาพเขยีนจากทั่วยโุรปแสดงอยูก่วา่ 2,300 ภาพ และ
รวมภาพวาดของราชวงศ์อังกฤษและบุคลส าคัญในประวัตศิาสตรอ์ังกฤษ ตัง้แต่ยุค
โบราณจนถงึยคุปัจจบุนั ผา่นชมมหาวหิารเซนตป์อล ทีม่ยีอดโดมใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของ
โลก สถานทีใ่ชจั้ดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า
สเปนเซอร ์ผา่นชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศนูยก์ลางการปกครองสว่น
ทอ้งถิน่มากกว่า 800 ปี แลว้เขา้สู่ ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารทีท่ าการของรฐัใน
ปจัจบุนั, บา้นเลขที ่10 ถนนดาวนน์ิง่ บา้นพกัของนายกรฐัมนตรอีงักฤษ น าทา่น
อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนอ๊อกซฟ์อรด์ (Oxford Street) เป็นย่าน
ชือ่ดังในกรงุลอนดอน ประเทศอังกฤษ มคีวามยาวถงึ 1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้
ชัน้น าของอังกฤษ และชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรม์ารวมกันอยูบ่นถนนเสน้เดยีวกนัมากมาย ไมว่า่
จะเป็นพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที,หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลุยส,์หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์
ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แต่ละหา้งก็ลว้นแลว้แต่มชีือ่เสยีงดว้ยกันทัง้สิน้ อสิระอาหาร
เย็นตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Bath Road หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดนิทาง) 

 

 

 

 

 

วนัที ่4 อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 
อสิระใหท้า่นท่องเทีย่วตามอธัยาศยัดว้ยตวัท่านเองเต็มวนัในกรุงลอนดอน หรอื
รอบนอก ซึง่สามารถเดนิทางไดง้่าย โดยรถไฟใตด้นิ Tube รถเมล์ ที่ครอบคลุมการ
เดนิทางทั่วกรงลอนดอนและรอบนอก หรอืทา่นจะเลอืกไปเทีย่วชมบรเิวณรอบนอกกรงุ
ลอนดอน เชน่ เมอืงแคมบรดิจ ์ซึง่เป็นเมอืงมหาวทิยาลัยน่าเทีย่ว ซึง่ใชเ้วลาเดนิทาง



 

 

จากลอนดอนไม่เกนิ1ชั่วโมงโดยรถไฟ หรือจะไปเมืองวนิเซอร์เที่ยวชมพระราชวัง 
Windsor ซึง่อยูท่างทศิตะวนัตก โดยสามารถเดนิทางไปกลบัจากลอนดอนไดง้า่ยๆ ดว้ย
รถไฟ กรณีทีท่า่นเลอืกเทีย่วในลอนดอน จะมมีวิเซีย่มส าคัญมากมาย ซึง่มทีัง้เสยีคา่เขา้
ชม และ ไมเ่สยีคา่เขา้ชมอาท ิเชน่ บรติชิมวิเซีย่ม National Museum ขึน้ลอนดอนอาย 
น่ังเรอืล่องแม่น ้าเทมส ์น่ังรถบัสเปิดประทุน Big Bus เป็นตน้  หรอืไปชอ้ปป้ิงหา้งดัง 
Harrods ไดต้ามอัธยาศัย หรือท่านจะไปถ่ายรูปหนา้สนามบอล สแตมฟอร์ดบรดิจ ์
(Stamford Bridge) ซึง่เป็นสนามฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลเชลซี ที่ตัง้อยู่ที่ ฟูลัม 
ลอนดอนก็สามารถไปได ้มไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น (อาหารเทีย่งและค า่อสิระ
ตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Bath Road หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่5 ลอนดอน - สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ - สนามบนิ
นานาชาตฮิทีโธวร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) 
เมืองบา้นเกดิของวลิเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู ้
ย ิง่ใหญ่ของโลก เชญิสัมผัสชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดีต และเยี่ยมชมโบสถ์
เกา่แก ่Holy Trinity สถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้า่นเดนิ
เลน่ยา่นใจกลางเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7)อาหารจนี 

บา่ย  น าท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์ เอ้าท ์เลท ว ิลเลจ (Bicester village shopping 
Centre) ก่อตัง้ในปี1992 มีรา้นคา้มากกว่า900รา้นของแฟชั่นชัน้น าของโลกและแบ
รนดไ์ลฟ์สไตลค์อลเลคชัน่ทันสมัย อาท ิBally, Burberry, Calvin Klein, Clarks, D&G, 
DKNY, Fendi,  Gucci, Guess, Hugo Boss, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, Levi’s, 
Max Mara, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith, POLO, Samsonite, 
Timberland, Versace, Yves Saint Laurent ฯลฯ (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 
จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์เพือ่เชค็อนิเดนิทาง
กลับ 

21.25  ออกเดนิทางสูก่รงุกวัลาลมัเปอร ์โดยเทีย่วบนิที ่MH001 



 

 

 

วนัที ่6 สนามบนิกรงุกวัลาลมัเปอร ์- สนามบนิสวุรรณภมู ิ

18.25  ถงึทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุกวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางสูป่ระเทศ
ไทย 

22.00  เดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย เทีย่วบนิที ่MH796 

23.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ ทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มคา่วซีา่และบรกิาร 6,000บาท 

กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 



 

 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่
กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบเอกสารทกุฉบบักอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบ** 

*** เอกสารท าวซีา่กรณุาสแกนสง่พรอ้มหลกัฐานการโอน
เงนิมดัจ าหรอืหลงัจากจอง5วนั ** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

(ตัว๋กรุป๊ไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตัว๋กรุป๊เทา่นัน้

ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิเอทฮิดัจ ากดักระเป๋า 1ชิน้ น า้หนกั 23 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง

ได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

6. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 

Allianz แบบแผนประกนัภยั แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 

เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม 

พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ 

แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณี

ทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น

ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 



 

 

 
7.คา่วซีา่ดว่น กรณีทา่นสง่เอกสารยืน่ไมท่นัวซีา่ปกต ิประมาณ 6,900 บาท 

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBP ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและ
น า้ใจจากทา่น 

9.ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้) 

 7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20

ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนั

เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตุ

ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ

ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 

20วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป



 

 

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 
Allianz แบบแผนประกนัภยั แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 
เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยทัง้นีก้ารท าประกนันี้จากบรษัิท มากกวา่ขอ้บงัคบัตาม 
พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง
เทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz 
ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

  

** กรณุากรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆที่
ประกอบการยืน่วซีา่ใหก้บับรษิทั หลงัจากจองทวัร ์ก าหนดไมเ่กนิ 10 วนั 
เนือ่งจากควิวซีา่จะไมส่ามารถล็อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น ** 

*อาจมบีางชว่งทีค่วิย ืน่วซีา่มจี านวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่น
ก าหนด 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ  

1.ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาแสดงตนดว้ยตวัเองทีV่FS Global (เทรนดี ้ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิว้มอื 
และสแกนมา่นตา (เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวนักบัทา่น และด าเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งด าเนนิการนัดควิยืน่วซีา่ ( ในการท าควิวซีา่ เอกสารทกุอยา่งของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดกอ่น 
และทางเราจะกรอกออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วนั ขึน้อยูก่บัทางสถานฑตูและ
ในระหวา่งด าเนนิการไมส่ามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ืน่ค าขอทกุคนตอ้งไปทีศ่นูยรั์บค าขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 5 ปีตอ้งไป
ปรากฏตวัทีศ่นูยด์ว้ย แตไ่มต่อ้งใหข้อ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ) เด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่
พาไปดว้ย และผูใ้หญน่ีจ้ะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส 



 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

1.  หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุนัทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวนัเดนิทางกลบั และ
หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่
งา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ของทา่น 

2.  เอกสารสว่นตวั ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบ
เปลีย่นชือ่ -นามสกลุ, ส าเนาใบหยา่ หรอื ทะเบยีนสมรส / ส าเนาสตูบิตัร (ในกรณีทีเ่ป็นเด็ก) 

3. หลกัฐานการท างาน  

- หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท ทีท่า่นท างานอยู ่(เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) ตอ้งระบตุ าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี ้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป 
หลงัจากนัน้ จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-
สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอื หนังสอืรับรองบรษัิท
ฯ ทีค่ดัส าเนาไว ้ไมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวตัถปุระสงค ์

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่
โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

4. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษา เป็น
ภาษาองักฤษเทา่นัน้ พรอ้มถา่ยส าเนาบตัรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ
1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถานทตูทีย่ืน่) 

*** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ ์และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา 
หรอืเดนิทางไปกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยที่
บดิา, และมารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุร เดนิทางไปตา่งประเทศกบั
อกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และตรา
ประทบัจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา
พรอ้มเซน็รับรองส าเนาถกูตอ้ง ถา้กรณีบดิาและหรอืมารดาเสยีชวีติตอ้งมสี าเนาใบมรณะบตัรดว้ย 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยต์วัจรงิหรอืส าเนาสมดุบญัชเีงนิ
ฝากประจ าสว่นตวั ยอ้นหลงั 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบญัชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุนัดว้ย) ควรเลอืก
เลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลกัเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการ เงนิ
เพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา (กรณีนีส้ถานทตูอาจจะ
ขอสมดุบญัชตีวัจรงิเก็บไวใ้นระหวา่งการพจิารณา (น าไปเผือ่ในวนัยืน่วซีา่ดว้ย) และคนืใหก้บัทา่นใน
วนัทีรั่บวซีา่) 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการ
ยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย ใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ย 



 

 

    - ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุือ่
เจา้ของบญัช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที่
เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่
ขอจาก ธนาคารลว่งหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วนั หลงัจาก
ธนาคารออกให ้

    - ตอ้งท าหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั 
**** 

**** เอกสารทางการเงนิ สามารถใชบ้ญัชเีงนิฝากประเภท 
กองทนุ พนัธบตัรรฐับาล และสลากออมสนิได ้**** 

 ระหวา่งเลม่ด าเนนิการยืน่วซีา่จะไมส่ามารถท าการดงึเลม่ออกได ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 


