
 

 

 

 

COUNTDOWN 2022 IN UK  

LONDON STONEHENGE LIVERPOOL MANCHESTER LEICESTER  

บนิลดัฟ้าโดยสายการบนิ SCOOT  
 

ทวัรอ์งักฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ ์บาธ  

แมนเชสเตอร ์ลเิวอรพ์ลู เลสเตอร ์7วนั 5คนื 
 

◊ ชม1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลก เสาหนิสโตนเฮนจ ์  

◊ ชมสถาปตัยกรรมอนัหรหูราของพระราชวงับกักงิแฮม 

◊ เยอืนบา้นเกดิของวลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare) 

◊ สนามฟตุบอลอนัโดง่ดงัของประเทศองักฤษ โอลดแ์ทรฟฟอรด์ แอนฟีลด ์เลสเตอร ์

◊ ชอปป้ิงที ่บสิเตอร ์วลิเลจ และ ศนูยก์ารคา้ Bullring and Grand central 

◊ ชมหอนาฬกิาทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก บิก๊เบน 

◊ ชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป ลอนดอนอาย  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-11 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

28 - 3 มกราคม 2565 59,900 49,900 19,000 20  

30 - 5 มกราคม 2565 59,900 49,900 19,000 20  

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 6,500 บาท + คา่ยืน่ดว่น 9,500 บาท << 

 

 
 

 

 

 



 

 

◼ FLIGHT:  

 DEPARTURE : TR750 BKK-LGW 14:05-20:05 

 RETURN        : TR751 LGW-BKK 22.05-16.10 

11.00 น . พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ประต ู6 เคานเ์ตอร ์L 

สายการบนิ SCOOT โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรทีน่ั่ง 

โหลดสมัภาระโดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้

เครือ่ง (ลกูคา้จ าเป็นแสดงผลตรวจ RT-PCR 72 ช ัว่โมงกอ่นเครือ่งออก) และออกเดนิทางสูท่า่อากาศ

ยานลอนดอนแกตวคิ 

14:05 น. น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR750 

20:05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานลอนดอนแกตวคิ กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ  น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 7 ชัว่โมง) 

21:00 น.  อสิระรบัประทานอาหารเย็น  

 จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสูท่ีพ่ักในเมอืงแกตวคิ ลอนดอน 

ทีพ่กั:  Hotel in Gatwick หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

            (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที1่)  

น าทา่นเดนิทางสูช่มกองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 
เพือ่เขา้ชม 1ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก (ระยะทาง114ก.ม.ใชเ้วลา
1.30ชม.)  กองหนิหรอืแนวแทง่หนิทีเ่ป็นความลับด ามดืในชว่งหนึง่ของ
ประวัตศิาสตร ์แนวหนินีม้ขีนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบ
ไปดว้ยกอ้นหนิทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดี่ยวอยู่
กลางทุง่นา เป็นรูปวงกลมซอ้นกันอยู3่วงมอีายปุระมาณปลายยคุหนิถงึ
ตน้ยคุบรอนซ ์ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทีร่ะลกึถา่ยรปูตามอัธยาศัย  

สาย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาธ (ระยะทาง55ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.) 
เมอืงเกา่แกท่ีม่อีายยุาวนานกวา่ 2,000 ปี 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)  
จากนัน้น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึง่มปีระวัตกิารคน้พบทีน่่าสนใจ 
ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมอืง คอื บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบ่อน ้าแร่รอ้นคงิส ์(The Sacred Spring)  ส่วนที่
สอง คอื บรเิวณวัด และสว่นทีส่าม คอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กท่องเทีย่วหรอืชาวเมอืงใชบ้รกิารน ้าแร่ซึง่มทัีง้สระ
วา่ยน ้า, บอ่น ้าแรร่อ้น, หอ้งอบไอน ้า และสว่นทีเ่ป็น Turkish Bath 
แวะเก็บภาพประทับใจกับดา้นหนา้ มหาวหิารหลกัของเมอืงบาธ หรอืทีรู่จ้ักกันในนามวา่ Bath Abbey เป็นโบสถข์อง

ชาวอังกฤษ นกิายแองกลกินัและเป็นโบสถท์ีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานหลายรอ้ยปี ซึง่โบสถข์องทีน่ี่ ถอืวา่เป็นสถาปัตยกรรม

โกธกิแนวตัง้ฉากที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึง่ในปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ใชเ้ป็นสถานที่ส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

วนัทีห่นึง่      กรงุเทพฯ  - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ - ทา่อากาศยานลอนดอนแกตวคิ  

วนัทีส่อง     เมอืงแกตวคิ - กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์– พธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั – มหาวหิารหลกัของเมอืงบาธ –  

                  เมอืงบรสิตอล – โบสถเ์ซนตแ์มรีเ่รดคลฟิฟ์ – มหาวหิารเมอืงบรสิตอล                    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

สกัการะบชูาสิง่ศักดิส์ทิธิ ์และเป็นเจา้ภาพในการจัดพธิทีางฆราวาส นอกจากนี้ยังเป็นสถานทีจั่ดคอนเสริต์และการบรรยาย

สั่งสอน ซึง่มผีูเ้ขา้ชมใหค้วามสนใจกวา่ 1,000 คนต่อปี จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่นที ่Bath Street  เป็นซอยเล็กๆทีม่ี

ตกึอาคารเก่าแก่ตัง้อยู่เรียงกัน รับการจดทะเบยีนและเป็นพื้นทีอ่นุรักษ์ ซมึซับบรรยากาศทีส่วยงาม เพลดิเพลนิไปกับ

วัฒนธรรม รา้นคา้ในทอ้งถิน่ อาหารเก่าแก่ รา้นอาหารและสถานบันเทงิต่างๆ โดยจะอยู่บรเิวณ Roman Baths , Bath 

Abbey ซึง่ถอืวา่เป็นบรรยากาศทีส่วยงามและน่าประทับใจเป็นอยา่งมาก เชือ่วา่นักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนทีน่ีจ่ะตอ้งหลง 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองเมอืงบรสิตอล Bristol (ระยะทาง 22 

กม./ 1 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆ ที่รวบรวมเรื่องราวความน่าสนใจ 

ประวัติศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ มากมายเอาไว  ้คอยตอ้นรับ 

นักท่องเที่ยวทั่วโลก แต่เดมิเมืองบรสิตอล คือเมืองท่าดัง้เดมิของ

อังกฤษตัง้อยู่ทางตอนใตใ้กลก้ับมหาสมุทรแอตแลนตกิ เป็นเมอืงทีม่ี

อากาสอบอุ่นเเละมีเเสงเเดดส่องมากที่สุดเเห่งหนึ่งของประเทศ

อั งกฤษ  แว ะถ่ า ย รู ป  St. Mary Redcliffe  โบสถ์เซนต์แมรี่

เ รดคลิฟฟ์  โค ง้แหลมและไฟนวล เ ป็นผลงานชิ้น เ อกของ

สถาปัตยกรรมโกธคิทีม่มีานานกวา่ 800 ปี ควนีอลซิาเบธ ที ่1 กลา่ววา่ 

"โบสถท์ีส่วยทีสุ่ดและดทีีสุ่ดและมชีือ่เสยีงมากทีสุ่ดในอังกฤษ" และบรเิวณทีศ่ักดิส์ทิธินั์น้ไดเ้ก็บความลับจากบริ

สตอลและอดตีของอเมรกิา Bristol cathedral มคีวามพเิศษเป็นพเิศษ มันเป็นหนึง่ในตัวอยา่งทีด่ทีีส่ดุในโลกของ 

'โบสถใ์นยคุกลาง' ซึง่หมายความวา่เพดานโคง้ในวหิารนักรอ้งและทางเดนิลว้นแลว้แตม่คีวามสงูเทา่กันท าใหม้พีืน้ที่

สงูและสว่างพรอ้มซุม้โคง้ทีส่ง่างาม Llandoger Trow มเีรือ่งเล่าขานว่าแดเนียลเดโฟไดพ้บกับอเล็กซานเดเซล

เคริก์แรงบันดาลใจของเขาส าหรับโรบนิสันครูโซทีน่ี่ และมันก็เป็นโรเบริต์หลยุสส์ตเีวนสันแรงบันดาลใจ ส าหรับพล

เรอืเอกเบนบาวในเกาะมหาสมบัต ิในยคุวกิตอเรยีผับเกีย่วขอ้งกับโรงละคร Royalซึง่อยูฝ่ั่งตรงขา้มถนนและการเขา้

ชมโดยกแสดงและนักดนตรหีลายคน 

เย็น     รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)  
จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสูท่ีพ่ักในเมอืงบรสิตอล ลอนดอน 

ทีพ่กั:  Hotel in Bristol 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

            (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัทีส่าม       เมอืงไบบวิรี ่- เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน – บา้นเช็คสเปียร ์– เมอืงเบอรม์งิแฮม – มหาวหิารเบอม ิ

                    งแฮม -  Victoria Square - อสิระชอปป้ิง Bullring and Grand central            อาหารเชา้,เทีย่ง ,เย็น 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที4่) 
น าทา่นเดนิทางไปยัง Bibury เมอืงไบบวิรี ่(ระยะทาง 76 กม./ใชเ้วลา 1.30  ชม.)  
เทีย่วชม หมูบ่า้นไบบวิรี ่Bibury หมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุในอังกฤษ โดยไดร้ับการยกยอ่งจากวลิเลยีม มอรร์สิ ดไีซเนอร์

เสื้อผา้ นักเขียน และเป็นผูท้ี่มีอทิธพิลดา้นสังคมของอังกฤษ 

มอรร์สิมชีวีติอยูร่ะหวา่งปี 1834-1896 ไดต้ัง้ฉายาหมูบ่า้นไบบวิรี่

ว่ า เ ป็ น  The most beautiful village in England ส่ ว น

สถานีโทรทัศน์ฟ็อกซไ์ดย้กย่องใหไ้บบวิรี่เป็นหมู่บา้นที่ถ่ายรูป

สวยที่สุด เพราะไบบวิรี่มีบา้นที่เป็นลักษณะกระท่อมที่สรา้งมา

เป็นเวลานาน และมีแม่น ้าสายเล็กๆชือ่Coln ไหลผ่านหมู่บา้น

แหง่นี้ ประกอบกับคนในหมูบ่า้นตกแตง่หนา้บา้นดว้ยสวนดอกไม ้

แบบอังกฤษท าใหค้วามงดงามของไบบวิรีม่มีากขึน้ จากนัน้ น า

ท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The 



 

 

Water (ระยะทาง 20 กม./ใชเ้วลา30 นาท)ี ซึง่เป็นหมู่บา้นทีไ่ดร้ับการโหวตใหเ้ป็นหมู่บา้นทีม่คีวามสวยงามมาก

ทีส่ดุในอังกฤษ ดว้ยลักษณะของตัวอาคารทีม่คีวามโดดเดน่เฉพาะ ปลกูสรา้งตัวอาคารดว้ยหนิ ซึง่เป็นหนิ Cotswold 

stone เทา่นัน้ ภายในหมบูา้นจะมแีมน่ ้าWindrushไหลผา่น มเีป็ดหัวเขยีวสวยงามเวยีนวา่ยเต็มแมน่ ้า เป็นหมูบ่า้นทีม่ี

ธรรมชาตสิุดแสนโรแมนตคิ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (ระยะทาง40กม./ใชเ้วลา1 

ชม.)   

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่)  

เที่ ย วชม เมือ ง  เมืองสแตรทฟอร์ด  อ ัพพอน เอวอน 

Stratford-upon-Avon ที่ตั ้งอยู่ร ิมฝ่ังแม่น ้ าเอวอน อันเป็น

บา้นเกดิของวลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์(William Shakespeare) กวทีีม่ี

ชือ่เสยีงทีส่ดุของอังกฤษ เดนิเทีย่วชมเมอืงแสตรทฟอรด์ ซึง่ ร่ม

รื่ น ไปด ว้ยสวนสาธา รณะ  น าท่ านชมบ้าน เ ช็คสเ ปียร์ 

(Shakespeare’s Birthplace) และชวีติความเป็นอยู่ของกวี

เอกในอดตี และเยี่ยมชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity สถานที่ใน

ประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับกวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้า่นเดนิเล่นและ

ถ่ายรูปย่านใจกลางเมืองตามอัธยาศัย น าท่านไปเดนิเล่นและ

ถ่ายรูปทีถ่นน Bridge Street และ Old Thatch ซึง่เป็นสถานทีย่อดนยิมของเมอืงทีนั่กทอ่งเทีย่วจะเขา้มาถา่ยรูป 

อกีทัง้ยังเป็นทัง้รา้นอาหารและผับบารใ์นยามค า่คนือกีดว้ย 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเบอรม์งิแฮม Birmingham (ระยะทาง61กม./ใชเ้วลา1 ชม.) เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ

สองของประเทศ เป็นที่รูจ้ักในเรื่องของพิพิธภัณฑ์และแหล่งชอ้ปป้ิง คูคลอง อาหารและเสียงเพลง ดึงดูด

นักทอ่งเทีย่วดว้ยลานคอนเสริต์และยา่นชอ้ปป้ิง นทิรรศการศลิปะ รา้นอาหารรสจัดและโรงงาน จากนัน้พาทา่นไปเก็บ

ภาพความประทับใจกับสถาปัตยกรรมแบบบาโรค หรือกระจกสจีากช่างท ากระจกในต านานอย่าง Burne-Jones 

Birmingham Cathedral หรอื St. Philip Cathedral เป็นโบสถท์ีห่า้มพลาดดว้ยประการทัง้ปวง เพราะนอกจาก

ความสวยงามทางศลิปะทีก่ลา่วมาขา้งตน้แลว้ ประวัตยิาวนานกวา่ 300 ปี โบสถเ์ซนตฟิ์ลปิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นโบสถ์

ประจ าเขตและอทุศิในปี ค.ศ. 1715 ตอ่มาไดก้ลายเป็นมหาวหิารของสงัฆมณฑลเบอรม์งิแฮมทีต่ัง้ขึน้ใหม่ในปี ค.ศ. 

1905 โบสถเ์ซนตฟิ์ลปิถกูสรา้งขึน้ในชว่งตน้ศตวรรษที ่18 ในสไตลบ์าร็อคโดยโธมัส อารเ์ชอร ์เป็นครสิตจักรทีเ่งยีบ

สงบ มีสนามหญา้ขนาดใหญ่ดา้นนอกโบสถ์ซึง่มีรูปแกะสลักแปลกๆมากมาย และ พาท่านถ่ายรูปกับ Victoria 

Square จัตรุัสสาธารณะแหง่นี้ตัง้โดดเดน่อยูใ่จกลางเมอืง พบกับสิง่กอ่สรา้งทางประวัตศิาสตร ์ประตมิากรรมขึน้ชือ่

และตลาดเกษตรกร ประตมิากรรมและน ้าพุทีป่ระดับประดาอย่างสวยงาม รวมถงึจับจ่ายซือ้ของทีต่ลาดครสิตม์าส

ประจ าปีและงานแสดง อสิระใหท้า่นชอปป้ิงตามอธัยาศยั ทีศ่นูยก์ารคา้ Bullring and Grand central แหลง่ช ้

อปป้ิงสดุทันสมัยแหง่นี้สรา้งขึน้บนตลาดทีม่อีายุเกา่แกห่ลายศตวรรษ เป็นทีรู่จ้ักกันวา่เป็น "นครแห่งการคา้นับพัน" 

ชืน่ชมสถาปัตยกรรมอันทันสมัย เลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นบตูกิและเพลดิเพลนิไปกบัอาหารวา่งภายในฟู้ดฮอลล ์

เย็น     รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) 

 จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสูท่ีพ่ักในเมอืงบรสิตอล ลอนดอน 

ทีพ่กั:  Hotel in Birmingham 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

            (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 



 

 

วนัทีส่ ี ่      สนามฟตุบอลแอนฟิลด ์- Albert Dock - Liverpool Cathedral - China town Liverpool - ชอปป้ิงยา่น  

                Liverpool one – สนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ -  ศาลาวา่การเมอืง – พพิธิภณัฑฟ์ตุบอลแหง่ชาต ิ   

                                                                                                                                   อาหารเชา้,เทีย่ง ,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที7่)  
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลเิวอรพ์ูล (ระยะทาง158 ก.ม.ใชเ้วลา2.15 ชม.) ในอดตีเป็นเมอืงท่าส าคัญทางตะวันตก
เฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีอาณาเขตตดิต่อกับทะเลไอรชิและเป็นประตูส าคัญของประเทศสู่ทวีปอเมรกิา 
แอฟรกิา และน าทา่นเก็บภาพความประทับใจสวยๆกับแลนด์
มาร์คส าคัญของเมืองลเิวอร์ จากนั้นน าท่านเขา้ชม สนาม
ฟุตบอลแอนฟิลด ์(Anfield Stadium) เป็นสนามของ
สโมสรฟตุบอลลเิวอรพ์ูล ประเทศอังกฤษ และยังเป็นหนึง่ใน
สนามทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของวงการลกูหนังโลกดว้ย อสิระใหท้า่น
ถา่ยรปูและชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึของทมีตามอัธยาศัย  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่)  

อาธิเช่น Albert Dock เป็นชื่อย่านตึกอิฐแดงมรดกโลก 

UNESCO World Heritageหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่

ทีส่ดุในเมอืงลเิวอรพ์ูล โดยบรเิวณทา่เรอืนัน้ประกอบไปดว้ย

อาคารท่าเรือและคลังสนิคา้ นอกจากนี้แลว้ท่าอัลเบริ์ตยัง

เป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนเขา้ชมมากที่สุดในสหราช

อาณาจักรอกีดว้ย น าท่านเก็บภาพความประทับใจที่ Liverpool Cathedral เป็นโบสถท์ี่ใหญ่ที่สุดในลเิวอรพ์ูล 

ใหญ่ทีสุ่ดในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก สรา้งเสร็จตัง้แต่ 1978 โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 74 ปี แวะ

ถา่ยรปูที ่China town Liverpool ทีน่ีม่ยีา่นไชน่าทาวนท์ีม่ชีวีติชวีาตัง้อยูท่างใตข้องใจกลางเมอืง สิง่แรกทีจ่ะเห็น

ก็คอืซุม้ประตูจนีอันโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ ซึง่นับเป็นซุม้ประตูจนีทีส่งูทีส่ดุในย่านไชน่าทาวน์นอกจนีแผ่นดนิใหญ่ 

แสดงใหเ้ห็นภาพทางตะวันออกที่ มรีา้นอาหารจนีทีย่อดเยีย่มและบารแ์ละแหล่งชอ้ปป้ิง เป็นทีอ่ยู่อาศัยของชมุชน

ชาวจนีทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป จากนัน้อสิระใหท้า่นพักผอ่นและชอปป้ิงที ่Liverpool ONE ศนูยร์วมรา้นคา้รา้นอาหาร

กลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร เดนิชมรา้นเสือ้ผา้ไฮสตรีทกว่า 150 รา้น น่ังพักที่คาเฟ่และ

รา้นอาหารทีม่ใีหเ้ลอืกมากมาย Liverpool ONE เปิดตัวในปี 2008 เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ ความบันเทงิ  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่หลังอาหารกลางวันน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง

แมนเชสเตอร(์Manchester) (ระยะทาง55ก.ม.ใชเ้วลา1

ชม.)  เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 รองจากลอนดอน เป็นเมอืงที่

มรีถไฟสายแรกของโลกและของอังกฤษเกดิขึน้ทีน่ี่ น าท่าน

เก็บภาพความประทับใจสวยๆดา้นนอกกับ สนามกฬีาโอลด์

แทรฟฟอรด์ (OLD TRAFFORD) สนามเหยา้ของสโมสร

ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่เร ิม่ก่อสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1909  พื้นสนามมีระบบระบายน ้า และระบบท าความรอ้น มี

จ านวนทีน่ั่งทัง้สิน้ 67,000 ทีน่ั่ง ใชเ้ป็นสนามท าการแข่งขัน

ในแมทซส์ าคัญๆมาแลว้ หลังจากเยีย่มชมแลนดม์ารค์ส าคัญ

ในเมืองแมนเชสเตอร์ หลังจากเก็บภาพประทับใจเรียบรอ้ยน าท่านไปถ่ายรูปกับ Arch of Chinatown แหล่ง

รา้นอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต เบเกอรี่ และรา้นคา้แห่งนี้ เป็นอีกแหล่งวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของ

แมนเชสเตอร ์และเป็นอกีหนึง่ไชน่าทาวนท์ีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในสหราชอาณาจักรและยโุรป แวะถา่ยภาพกับ ศาลา



 

 

วา่การเมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester City Hall) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง เป็นอาคารทีม่คีวามเก่าเเก่เเละบอก

เลา่เรือ่งราวของเมอืงแมนเชสเตอรไ์ดเ้ป็นอยา่งด ีอกีทัง้ไดร้ับความสนใจจากบรรดานักทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่วชมความ

สวยงามของเมอืงเเหง่นี้กันอยา่งมากมาย เป็นอาคารในสไตลน์ีโอกอธคิวคิตอเรยีน ทีม่คีวามโดดเดน่เป็นอยา่งมาก 

ส ารวจแผนที ่และถ่ายภาพกับ โบสถ ์St. Anne โบสถอ์ันโอ่อ่าแห่งนี้เป็นจุดแวะส าคัญบนถนนหลวง เป็นศาสน

สถานที่งามวจิติรที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดชม ดา้นหนา้อาคารสพีาสเทล 

องคป์ระกอบทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุสว่นหนึง่ของงานออกแบบยคุนีโอคลาสสกินี้ ไดแ้ก ่เสา ประตมิากรรมแบบนูน และไม ้

กางเขนที่ยอดบนสุด แวะถ่ายภาพดา้นหนา้กับ National Football Museum พพิธิภณัฑฟ์ุตบอลแห่งชาต  ิ

ตัง้อยู่ในอาคารเออร์บสิใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ ถือว่าเป็นพพิธิภัณฑท์างดา้นการกฬีาที่ส าคัญเเห่งหนึ่งของ

อังกฤษ เพราะอังกฤษนั้นกฬีาฟุตบอลเหมือนเป็นศาสนา ที่พพิธิภัณฑเ์เห่งนี้จงึจะเเสดงใหคุ้ณไดเ้ห็นว่าท าไม

ฟตุบอลในอังกฤษจงึเป็นอยา่งประโยคค าพดูนีอ้กีดว้ย 

เย็น     รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่) 

 จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสูท่ีพ่ักในเมอืงบรสิตอล ลอนดอน 

ทีพ่กั:  Hotel in Manchester 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

            (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีห่า้       เมอืงเลสเตอร ์- The clock tower - มหาวหิาร Leicester - คงิ เพาเวอร ์สเตเดีย้ม - บสิเตอร ์วลิเลจ 

                                                                                                                                               อาหารเชา้,เทีย่ง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที1่0)  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเลสเตอร ์Leicester (ระยะทาง170

ก.ม.ใชเ้วลา2.30ชม.)  เมืองที่มีชีว ิตชีวาในภาคกลางของ

ประเทศอังกฤษมสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย เลสเตอรค์อืเมอืงที่

เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ คน้พบโดยชาวโรมัน 

และยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สุดแห่ง

หนึ่งในประเทศ สังเกตไดจ้ากความแตกต่างของแต่ละหัวมุม

ถนน น าท่านภาพกับ The clock tower หอนาฬกิาที่ประตู 

Gallow tree บนจัตุรัสใจกลางเมืองเลสเตอร์นั้นควรค่าแก่การ

เยีย่มชมสถาปัตยกรรมอันประณีตนี้อย่างใกลช้ดิ และ ถ่ายภาพ

กับ มหาวหิาร Leicester คอือนุสรณ์สถานแหง่ยคุกลางทีส่วย

สะดดุตาและยังเป็นสถานทีส่ าคัญทางประวัตศาสตรข์องราชวงศอ์ังกฤษ ดืม่ด ่าไปกับสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ ตืน่ตา

กับการตกแต่งอันวจิติรของวหิาร และส ารวจโบราณวัตถุทีเ่กีย่วขอ้งกับพระเจา้รชิารด์ที ่3 ทีเ่ลือ่งชือ่ วหิารจากยุค

กลางนี้นอกจากเป็นสถานทีบ่รรจุพระบรมศพของพระเจา้รชิารด์ที ่3 แลว้ยังมงีานแกะสลักทีส่วยงาม แทน่สวดมนต์

อันวจิติร และงานศลิปะสาธารณะอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นเยีย่มชมและถ่ายภาพดา้นนอกกับ คงิ เพาเวอร ์สเตเดีย้ม 

(King Power Stadium)  หรอื เลสเตอร ์ซติ ี ้สเตเดีย้ม (Leicester City Stadium) เป็นสนามเหยา้ของทมี 

“จิง้จอกสยาม” เลสเตอร ์ซติี ้ในพรเีมยีรล์กีอังกฤษ ตัง้อยูใ่นเมอืงเลสเตอร ์ประเทศอังกฤษ  สนามฟตุบอลแห่งนี้ตัง้

ชือ่ตามกลุม่บรษัิท คงิ เพาเวอร ์(King Power) ซึง่เป็นเจา้ของทมีในปัจจบัุน “คงิ เพาเวอร ์สเตเดีย้ม”  



 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่บสิเตอร ์วลิเลจ (Bicester outlet) 

(ระยะทาง103ก.ม.ใชเ้วลา1.30ชม.)  เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่

ยอดนยิมของบรรดานักท่องเทีย่วจากทั่วโลกเพือ่ตะลุยชอปป้ิง 

มสีนิคา้แฟชัน่มากมายใหเ้ลอืก ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนดด์ัง

ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ตามแฟชั่น เชน่  

Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent 

Paris และ Marni อกีทัง้ยังมีรา้นอาหารและเครื่องดืม่ในคาเฟ่

และรา้นอาหารในหมู่บา้นใหล้องเลือกชมิอีกดว้ย  อสิระ

อาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนการชอปป้ิง

ของทา่น 

จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสูท่ีพ่ักใน ลอนดอน (ระยะทาง100ก.ม.ใชเ้วลา1.30ชม.)   

ทีพ่กั:  Hotel in London 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

            (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีห่ก    สะพานหอคอย - Tower Bridge – ลอนดอนอาย -  หอนาฬกิาบิก๊เบน -  มหาวหิารเซนตป์อล –  

                พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์-  พระราชวงับคักิง้แฮม -  จตรุสัทราฟลัการ ์ - ทา่อากาศยานแกตวคิ        

                                                                                                                                           อาหารเชา้,เทีย่ง                                                                                       

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที1่2)  

น าท่านเดนิทางสู่ ถ่ายภาพสิง่ปลูกสรา้งอันเป็นสัญลักษณ์

ประจ ากรุงลอนดอนตา่งๆ อาธเิชน่ สะพานหอคอยแหง่กรุง

ลอนดอน (London Tower Bridge) เป็นสะพานทีข่ ึน้ชือ่

วา่เป็นสญัลักษณ์ของกรงุลอนดอน โดยมลีักษณะเป็นสะพาน

ยกและสะพานแขวนอยูร่วมกัน ใกล ้ๆ กันเป็นทีต่ัง้ของสะพาน 

Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบัน

เป็นพิพิธภัณฑ์ ซึง่เป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลัง ท่าน

สามารถบันทกึภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่

เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร 

(443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีไ่ดร้ับความ

นยิมและเป็นจุดดงึดดูนัก ทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมาก มผีูม้าเยอืน

มากกว่า 3 ลา้นคนต่อปี จากนัน้เดนิทางไป ชม หอนาฬกิา

บิก๊เบน (Big ben clock tower) ที่เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มีชือ่เสียงที่สุดในโลก สัญลักษณ์ส าคัญของทัง้กรุง

ลอนดอนและสหราชอาณาจักร รวมถงึปรากฎอยู่ในงานศลิปะ หนังสอื ภาพยนตร์ และโทรทัศน์มากมาย ซึง่ใน

ปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษ ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬกิาบิ๊กเบนเป็นส่วนหนึ่งของ

พระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก  ถ่ายภาพดา้นนอกกับ มหา

วหิารเซนตป์อล  St. Paul’s Cathedral เป็นโบสถส์ าคัญทางศาสนาของสหราชอาณาจักร โดยใชเ้ป็นสถานทีจ่ัด

พธิแีตง่งานหรอืพระราชพธิใีหญ่ๆ รวมถงึเป็นสถานทีฝั่งร่างของบคุคลส าคัญทีม่ชี ือ่เสยีงในประวัตศิาสตรอ์ังกฤษ ท า

ใหเ้ป็นหนึง่ในโบสถท์ีม่ชี ือ่เสยีงและมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางมาเทีย่วมากทีส่ดุในสหราชอาณาจักร 



 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3)  
จากน าทา่นเก็บภาพความประทับใจที่ พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์Palace of Westminster เป็นสถานทีป่ระชมุ
ของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร และเป็นพระราชวังทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในลอนดอนซึง่เป็นมรดกโลก และเป็นหนึ่งใน
อาคารทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย ในปัจจุบันใชใ้นงานส าคัญๆ เช่น การตัง้ศพของบุคคลส าคัญก่อนทีจ่ะ
น าไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower)  ถ่ายรูปหนา้ วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์(Westminster Abbey) 
เดมิเป็นส านักสงฆ ์(แอบบ)ี แตปั่จจุบันเป็นวัดนกิายอังกลคิันทีต่ัง้อยูท่างตะวันตกของพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่
สถาปัตยกรรม  สว่นใหญ่เป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟกูอธคิ แอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็น
สถานทีท่ีใ่ชใ้นการท าพระราชพธิบีรมราชาภเิษกและทีฝั่ง  พระบรมศพของพระมหากษัตรยิอ์ังกฤษและพระบรมวงศา
นุวงศ ์ อสิระใหท้่านถ่ายรูปดา้นนอกพระราชวังไดต้ามอัธยาศัย พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) 
ดา้นนอกซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะไดร้ับการ
สถาปนาเป็นพระราชวัง ประจ าราชวงศอ์ังกฤษ ดา้น
นอกท่านสามารถดูโชวก์ารเปลีย่นเวรของทหารยามที่
ปฏบิัตกิารอยู่ในพระราชวัง และดูความสวยงามและ
ยิง่ใหญ่ของ พระราชวังบัคกิง้แฮมไดอ้กีดว้ย จากนั้น
อิ ส ร ะ ใ ห ้ท่ า น พั ก ผ่ อ นที่  จตุ ร ัส ท ร าฟั ล ก า ร์  
(Trafalgar Square) กลางจัตุรัสนัน้มอีนุสาวรยีล์อร์
ดเนลสัน วรีบรุุษคนส าคัญของอังกฤษ ตัง้อยูบ่นเสาสงู
ใกล ้ๆ กันเป็นที่ตัง้ของพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้
ชาลส์ที่ 1 ซึง่มีภาพเขียนจากท่ัวยุโรปแสดงอยู่กว่า 
2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศอ์ังกฤษและบุ
คลส าคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษ ตัง้แต่ยุคโบราณ
จนถงึยคุปัจจุบัน  อสิระอาหารเย็น เพือ่สะดวกแก่
ทา่นในการทอ่งเทีย่ว  
 

19:00 น.  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานลอนดอนแกตวคิ กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 
22.05 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิเทีย่วบนิ TR751 

วนัทีเ่จ็ด   ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

16.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 พฤศจกิายน 2564 ) 

 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการ
ตรวจ ไมน่อ้ยกวา่ 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง น ามาใชใ้นการเชค็อนิบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ  
►ก่อนเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ ส านักงานสาธารณสุขสหราชอาณาจักรก าหนดใหช้าวสหราชอาณาจักรและ
ชาวต่างชาตทิีจ่ะเดนิทางเขา้มาในประเทศอังกฤษจะตอ้งลงทะเบยีนล่วงหนา้ 48 ชั่วโมง กอ่นจะเดนิทางออกจากประเทศ
ไทยเพื่อเขา้สหราชอาณาจักรที่เว็บไซต ์Passenger Locator Form เพื่อรับ QR CODE www.gov.uk/provide-journey-
contact-details-before-travel-uk  (มเิชน่นัน้จะโดดปรับหรอืจ าคกุ) 

http://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
http://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk


 

 

►จองการตรวจหาเชือ้ไวรสัโควดิ-19 แบบ PCR test กอ่นเดนิทางเขา้สหราชอาณาจกัร (จะตอ้งเดนิทางไปตรวจใน

วันที ่2 เมือ่เดนิทางถงึ) โดยทางบรษัิทจะท าการจองใหท้า่น  www.gov.uk/find-travel-test-provider 

►ผูเ้ดนิทางเขา้สหราชอาณาจกัรจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ ชนดิของวคัซนีโควด-19 ทีส่หราชอาณาจกัร

รบัรอง ม ีดงันี ้(ผูท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบโดสแลว้อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นเดนิทางสามารถเดนิทางไดใ้นวนัที ่15) 

 Oxford/Astra Zeneca 

 Pfizer BioNTech  

 Moderna (รวมถงึ Moderna Takeda)  

Janssen 

AstraZeneca ทีผ่ลติโดย Siam Bioscience/AstraZeneca/AstraZeneca Covishield/AstraZeneca Vaxzevria 

Sinovac (CoronaVac) 

Sinopharm Beijing 

Covaxin 

 

►แนะน าการเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

 ชัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

(1) หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

(2) VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

(3) เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทางในกรณีทีเ่ขา้ร่วมโครงการไมก่ักตัว

จากรายชือ่ 63 ประเทศ 

(4) ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

(5) เอกสารยนืยันการจอง AQ หรอื SHA+ ตามขอ้ก าหนดของแตล่ะโครงการ พรอ้มใบเสร็จทีแ่สดงวา่ช าระคา่ใชจ้า่ยเรยีบรอ้ยแลว้ 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

(1) ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

(2) กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอัปโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

(3) รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 

(4) เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 

ข ัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

(1) แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยตอ้งมผีลเป็นลบก่อนเดนิทางเขา้

ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

(2) ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

(3) เดนิทางไปตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ณ โรงแรมทีท่า่นไดจ้องไว ้โดยรถของทางโรงแรมเทา่นัน้ 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เมือ่เดนิทางถงึโรงแรมทีท่า่นไดจ้องไว ้ทางโรงแรมจะด าเนนิการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 และเมือ่ผลการตรวจหาเชือ้ออกมาเป็น “ลบ” ทา่น

ก็จะสามารถเดนิทางออกจากหอ้งได ้

 

 

 

http://www.gov.uk/find-travel-test-provider


 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)      

2. เอกสารใบรบัรองทีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     

3. เอกสารรบัรองผลตรวจ RT-PCR TEST 72 ชม.กอ่นการเดนิทาง  

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท า

การแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไมร่ับผดิชอบ

ใดๆ ทัง้ส ิน้  

► การจองทัวรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 30,000  บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 6,500 บาท (รวมมัดจ า31,500 บาท) 

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวร์

สว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคัญ**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและจ านวนหน ้

หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณี

พาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และ 

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการ

ใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้ (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่) 

กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตาม

เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 

แผน Oasis Tripper  สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่

ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัย



 

 

เดนิทางอันนโีดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท า

ประกันเฉพาะอบัุตเิหตใุนการเดนิทางเท่านัน้ แตท่ัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจาก

เว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

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

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่วซีา่องักฤษและบรกิารทา่นละ 6,500 บาท + คา่ยืน่แบบเรง่ดว่น ทา่นละ 9500 บาท  

8. ทีพ่กั ASQ 1คนื Test & Go (แพ็คเก็จ รถรบัสนามบนิ โรงแรม อาหาร ตรวจโควดิ 1 คร ัง้ ) 

9. คา่บรกิารตรวจโควดิ RT- PCR TEST จากประเทศปลายทาง (72 ชม. กอ่นเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย) 

10. คา่บรกิารตรวจโควดิ Antigen TEST ในวนัที ่2 ทีเ่ดนิทางถงึสหราชอาณาจกัร 

11. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 GBP หรอื 2,700 บาท ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจจากทา่น 

12 คา่ตรวจ RT-PCR Test COVID  72 ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทางจากประเทศไทย  

 

กรณีวซีา่ไม่ไดร้ับการอนุมัตจิากสถานทูต(วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ 

และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



 

 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อัน

เนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ 

Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จาก

บรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว  ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอบุัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แต่ทัง้นี้ 

ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิ

สามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อัน

เนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

** กรุณากรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆทีป่ระกอบการยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิท หลังจากจองทัวร ์ก าหนดไมเ่กนิ 

10 วัน เนือ่งจากควิวซีา่จะไมส่ามารถล็อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มลูยังไมค่รบถว้น ** 

*อาจมบีางชว่งทีค่วิยืน่วซีา่มจี านวนมากทางบรษัิทรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นก าหนด* 

 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองที่VFS Global (เทรนดี ้ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิว้มอื และสแกนม่านตา (เจา้หนา้ที่

ของบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และด าเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งด าเนนิการนัดควิยืน่วซีา่ ( ในการท าควิวซีา่ เอกสารทกุอยา่งของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดกอ่น และทางเราจะกรอกออนไลนเ์ขา้ใน

ระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยู่กับทางสถานฑตูและในระหวา่งด าเนนิการไมส่ามารถ

ขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ืน่ค าขอทกุคนตอ้งไปทีศ่นูยร์ับค าขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 5 ปีตอ้งไปปรากฏตัวทีศ่นูยด์ว้ย แตไ่มต่อ้งให ้

ขอ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญพ่าไปดว้ย และผูใ้หญน่ีจ้ะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส  

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศอังกฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 20-15 วันท าการ 

 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซีา่อังกฤษ ตามวันเวลาทีนั่ดหมาย ** 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรับยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1 . หนังสอืเดนิทาง(Passport)  เล่มปัจจุบันทีม่อีายุไม่ต ่ากว่า   6  เดอืน กอ่นวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย 

หากเคยมพีาสปอรต์เล่มเก่า  ไม่ว่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรือไม่ก็ตาม กรุณาจัดส่งใหก้ับทางบรษัิท และน าไปแสดงกับ

เจา้หนา้ที ่ณ ศนูยย์ืน่วซีา่อังกฤษ VFS Global เพือ่งา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ของทา่น  

 

2.เอกสารสว่นตัว แปลภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

  -  ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ )ภาษาไทย(  

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้

  ( - ส าเนาทะเบยีนสมรส /ส าเนาทะเบยีนหยา่/ ส าเนาใบมรณะบัตร  ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ 



 

 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่18ปี บดิาและ)มารดาเดนิทางไปดว้ย( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบัิตร 

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่18ปี /บดิา)มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบัิตร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา -มารดา  

   โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา -มารดาเทา่นัน้  หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา  หากเด็ก

ไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา -มารดา  จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ

เดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต )  อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน /พรอ้มแนบส าเนา

พาสปอรต์ (มารดา -ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา /โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการ

อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย  โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิามารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และ-

  เซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซีา่กรณีบดิา -มารดาหยา่รา้ง  จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่  และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

3.หลักฐานการท างาน /หนังสอืรับรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุัน )เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่(  

3.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทัง้ภาครัฐและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานปัจจุบัน   โดยระบตุ าแหน่งงาน, 

เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) 

และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้ีอ านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจาก

หน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

 

3.2  กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ  ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้  )พค .0403 ( , หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ  )DBD (,  )คัดส าเนาไมเ่กนิ  

90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ(  

 

 3.3 กรณีทีเ่ป็นนักเรียน/นักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตรนักเรียน, ใบ

ประกาศนยีบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

3.4 กรณีทีเ่กษียณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3 .5  กรณีเป็นแม่บา้น  ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส /ใบมรณะ )กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ (, หลักฐานการเงนิของตนเองหรือสามี    ในกรณีทีไ่ม่ได ้

เดนิทางร่วมกันกับสามี  จ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม(ีSponsor Letter)  ระบุชือ่ -สกลุ     วัน เดอืน ปีเกดิ  ของสามแีละ

บตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนัจดหมายชีช้ ีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

3.6  กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ Freelance, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีน

จดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสารประกอบ อาท ิรูปถ่ายรา้น, 

สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  จดหมาย ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

4.หลักฐานการเงนิ  

4.1  กรณีออกคา่ใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ หรอืส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ า    )บัญชสีว่นตัว  ( รายการเดนิบัญชี

ยอ้นหลัง 3  เดอืน  )กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้  -ออก สม ่าเสมอ  ( และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชี

นัน้ๆไมต่ า่กวา่ 6 หลัก  เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสู่

ภูมลิ าเนา  และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร  )Bank Certificate ( ซึง่ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกัน Statement ขา้งตน เป็น

ภาษาอังกฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นัน้ 

 

 



 

 

4.2  ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง  จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสมัพันธร์ะหวา่งตนกับผูเ้ดนิทาง Sponsor Letter และ

ขอหนังสอืรับรองสนับสนุน /ค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้  โดยใหบุ้คคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน Sponsor  ด าเนนิการตามเอกสารขา้งตน้ 

พรอ้มกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชือ่

ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญชSีponsorและระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง  ผูท้ีไ่ดร้ับการสนับสนุน /(เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - 

สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้)  กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน 

 

 หมายเหต:ุ หากสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรู ์Bookbank  หรอืมปีระวัตกิารเดนิบัญชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขทีก่ าหนด  

ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 

 

กรณุาปรับสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วัน กอ่นวันนัดหมายยืน่วซีา่  

 **สถานทตูไมร่ับพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

 

5.เงือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศอังกฤษ 

 เพื่อประโยชน์ในการยืน่วซี่า  กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซี่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ  เนื่องจาก

บรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ  /ขอ้มูลสว่นตัว

แทนผูส้มัครได ้ หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ  ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกับความเป็นจรงิ/ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผล

ใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 

 

เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์และจัดสง่ใหเ้จา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ทันท ี )ภายใน 

 (5-3หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 

การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 

หากถกูปฎเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มัครบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย( 

โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกบัทางการสถานทตู และ

หากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่านจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้ับทางบรษัิท เพือ่

น าสง่สถานทตูเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดร้ับวซีา่แลว้  ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาตอ่วซีา่ของท่าน เนื่องจาก

การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

เอกสารทกุฉบับทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบับภาษาไทย )โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรับรองส าเนาถกูตอ้ง(  

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรับแปลเอกสาร 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศอังกฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 15-20 วันท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซีา่อังกฤษ ตามวันเวลาทีนั่ดหมาย ** 

 

 

 

 



 

 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MISTER , MRS , MISS , MASTER)   .............................................................................. 

2. ชือ่ - นามสกลุ เดมิ (หากม ีโปรดระบ)ุ ................................................................................................... 

 เหตผุลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) ...............................  เปลีย่นเมือ่วันที ่(วัน/เดอืน/ปี) ....................... 

3. วัน/เดอืน/ปี เกดิ ..........................................  อาย ุ............... ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 

4. ทีอ่ยูปั่จจบุัน  ................................................................................................................................ 

ต าบล .................... อ าเภอ .................... จงัหวดั .................... รหสัไปรษณยี ์

โทรศัพทบ์า้น .............................................................  มอืถอื ............................................................... 

5.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบัุน ทา่นอาศัยมากีปี่  ....................................... 

6. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)  สมรส(ไมจ่ดทะเบยีน)  หยา่รา้ง   มา่ย 

7.ชือ่-สกลุ บดิา ................................................ และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานทีเ่กดิ................. 

8.ชือ่-สกลุ มารดา ............................................. และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานทีเ่กดิ.................. 

9.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส และบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่-สกลุ,วัน/เดอืน/ปี เกดิ เลขทีพ่าสปอรต์ 

สถานทีเ่กดิ 

1.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ ........................ 

เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์............................. 

2.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ ......................... 

 เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์............................. 

3.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ .........................  

เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

10.ทา่นม ีPassport หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่หรอืไม ่(ถา้มกีรณุาระบรุายละเอยีด) 

- เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 

- เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 

11.ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา  

1.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

2.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ...............................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ................ 

3.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

4.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

5.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 



 

 

6.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

12. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรณุาระบ ุ

ชอื-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

13.ทา่นเคยท างานเหลา่นีห้รอืไม ่(ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ) .................... 

14.อาชพีปัจจบัุน (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................................... 

ต าแหน่งงาน/คณะ สาขาวชิาทีเ่รยีน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองทีท่า่นใชย้ืน่สถานทตู) .................................... 

ลักษณะ/รายละเอยีดของงานทีป่ฏบิัต ิ.................................................................................................... 

ชือ่บรษัิท/ทีท่ างาน/ชือ่รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ..........................................................................  

ทีอ่ยูเ่ลขที ่........................ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน .......................................... 

ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................ 

รหัสไปรษณีย ์................. โทรศัพทท์ีท่ างาน ................................ อเีมล ์................................................ 

15.วันทีเ่ร ิม่ตน้ท างาน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองการงาน โปรดระบ ุวัน/เดอืน/ปี)  .................................................. 

16.รายไดต้อ่เดอืน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองการงาน) ............................................บาท  

17.อาชพี/รายไดเ้สรมิ นอกเหนอืจากอาชพีหลัก ถา้ม ี(กรณุาระบรุายละเอยีด)  .................................................... 

18.คา่ใชข้องทา่นทัง้หมด ตอ่เดอืน  .................................... บาท 

19.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่งๆ ตอ่เดอืน  ..........................  บาท 

20.ทา่นมหีลักทรัพยส์ว่นตัวนอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบัตร, สลาก, หุน้, ใหเ้ชา่ ฯลฯ (ถา้มกีรณุาระบ)ุ 

.................................................................   รวมเป็นจ านวนเงนิ  ............................................. บาท 

21.มเีงนิยอดคงเหลอืในบัญชเีงนิฝากออมทรัพย/์สะสมทรัพย ์เป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่……………………………….. บาท 

 

22.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยไดร้ับวซีา่อังกฤษ หรอืไม ่

 ไมเ่คย   เคย โปรดระบปุระเภทวซีา่ ...................  วัน/เดอืน/ปี ทีไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่........................ 

23.ภายใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษ ........ ครัง้ (โปรดระบ)ุ 

ประเภทวซีา่ทีไ่ดร้ับ ................. วัน/เดอืน/ปี ทีอ่นุมัตวิซีา่ .................  วัน/เดอืน/ปี หมดอายวุซีา่ ..................... 

ทา่นเดนิทางออกจากประเทศไทยในวันที ่....................... และเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษในวันที ่....................... 

24.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอืไม ่



 

 

  ไมเ่คย  เคย โปรดระบเุหตผุล.............................................................. 

                                 วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ ...................................................... 

25.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่ เขา้ประเทศอืน่ๆ (นอกเหนอืจากประเทศอังกฤษ) หรอืไม ่

   ไมเ่คย  เคย โปรดระบเุหตผุล ............................................................. 

                                      วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ.................................................. 

26. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

 ตัวผูข้อวซีา่เอง  มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

  เชค็เดนิทาง  กรณุาระบชุือ่ .......................................................... 

   บัตรเครดติ  ความสมัพันธ ์.........................................................   

   เงนิสด   เหตผุล ................................................................ 

 

หากจัดสง่เอกสารใหก้บัแผนกวซีา่ลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู          

กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดร้ับการอนุมัตทัินตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี!! 

 

เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรณุาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์ 

- จัดสง่ใหเ้จา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ เพือ่ท าการสง่ชือ่ยืน่ค ารอ้งขอรับควิวซีา่ ภายใน 3 วัน หลังจากทา่นช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวร ์

- กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูทีท่า่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารท ี

จะใชย้ืน่สถานทตู เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทตูผา่นระบบ 

ออนไลน ์หากน าสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

- หากหน่วยงานยังไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของ 

ทา่นใหช้ดัเจน (ระบเุป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ 

และวันเดอืนปีทีเ่ร ิม่งาน 

 

เมือ่ทา่นไดร้ับยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

- กรณุาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อยา่งชา้ไม ่

เกนิ 2 สปัดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

- ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัตวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต บรษัิทฯไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีง

ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

 

 

 



 

 

 

 

ศนูยร์บัค ารอ้งยืน่วซีา่องักฤษ VFS Global, Soi Sukhumvit 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


