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โปรแกรมทวัรอ์งักฤษ ชมฟุตบอลคู่หยุดโลก 

ศึกแดงเดือด ระหว่าง LIVERPOOL VS MANCHESTER UNITED 

เดินทางวนัที่ 1-7 มีนาคม 2566 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาทวัร(์พกัคู่) 
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

เสริมเตียง   

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง)  

ท่านละ 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

01-07 มีนาคม 66 99,988 บาท 99,988 บาท 96,988 บาท 9,900 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
อาหาร 

โรงแรมท่ีพกั 
เชา้ เท่ียง เย็น 

1. 
สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินนานาชาติมสักตั – สนาม

บินฮีทโทรว(์บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง) 
✈ ✈ ✈ 

Crown Plaza London 

4 ดาว หรือเทียบเท่า 

2. 
ลอนดอน – สโตนเฮนจ ์– บาธ ชิมเบอรเ์กอรล์อบสเตอร ์

คารดิ์ฟ (เวลส)์ 
   

Clayton Cardiff 

4 ดาว หรือเทียบเท่า 

3. 
คารดิ์ฟฟ์ - ไบบิวร่ี – เบอรต์ันออนเดอะวอเตอร ์–สแตรท

ฟอรด์อพัออนเอวอน – เชสเตอร ์
   

Mercure Chester Abbot well 

4 ดาว หรือเทียบเท่า 

4. 
แมนเชสเตอร ์โอลด์แทรฟฟอรด์-ลิเวอรพ์ลูแอนฟิลด ์ 

ชมฟุตบอลศึกแดงเดือด Liverpool vs Manchester United  
   

Mercure Chester Abbot well 

4 ดาว หรือเทียบเท่า 

5. เชสเตอร ์– บิสเตอรเ์อาทเ์ลต - ลอนดอน ชิมเป็ดโฟรซี์ซัน่    
Double Tree by Hilton London 

4 ดาว หรือเทียบเท่า 

6. 

เท่ียวชมเมืองลอนดอน – ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน  

เดอะชารด์ -Tower Bridge ลอนดอนอาย – หอนาฬิกา

บ๊ิกเบน-พระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร-์ พระราชวงับคัก้ิงแฮม  

จตุรสัทราฟัลการ ์ถนนออกซฟ์อรด์ 

  ✈  

7. 
สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ 

 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
✈ - -  

เสน้ทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เที่ยวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภมิู BKK-มสักตั MCT 09.15-12.35 WY818 6ชัว่โมง 

มสักตั MCT-ลอนดอน LHR 14.10-18.25 WY101 6.30ชัว่โมง 

ลอนดอน LHR –มสักตั MCT 20.00-07.15 WY102 6.30ชัว่โมง 

มสักตั MCT-สุวรรณภมิู BKK 09.00-17.45 WY815 6ชัว่โมง 
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DAY1 สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงมสักตั-ลอนดอน                                               
 

06.00  คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู9 บริเวณเคานเ์ตอร ์T  

สายการบิน OMAN AIR โดยมีเจา้หน้าท่ีของทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบัท่านเพ่ืออ านวยความสะดวก

ดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่และโหลดสมัภาระในการเดินทาง 

09.10 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดย สายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY818 สู่ สนามบินมสักตั 

(มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.15  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกตั เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบิน ใหท่้านพกัผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงใน

สนามบินท่ีมีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตั ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.) 

14.20 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตฮีิทโธรว ์กรุงลอนดอน เท่ียวบินท่ี WY101  

                     (มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

19.10 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮีทโธรว ์กรุงลอนดอน (เวลาทอ้งถ่ินในองักฤษ ชา้กว่าประเทศ

ไทย 7 ชม.) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย 

 น าท่านเดินทางสูท่ี่พกั Crown Plaza London Heathorw หรอืเทียบเท่า (4ดาว) 

 

DAY2  ลอนดอน-สโตนเฮนจ-์บาธ-คารด์ิฟ (เวลส)์                           เชา้,กลางวนั,เยน็                        

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ1) 

เชา้อนัสดใสน าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่เขตทุ่งหญา้ ซอลสเ์บอรี่ อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องสหราช

อาณาจกัร (114 กม.) น าท่านเขา้ชม สโตนเฮน้จ ์(STONE HENGE) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์อง

โลก Seven Wonders of The World เสาหินโบราณสมยัก่อนประวติัศาสตรลื์อกนัว่ามนุษยต่์างดาว

เป็นผูส้รา้งขึ้ น นับเป็นส่ิงอศัจรรยเ์หลือเช่ือวา่หินกอ้นมหึมาเหล่าน้ันถูกน ามาเรียงกนัไดอ้ย่างไรโดย

สมยัก่อนไม่มีเคร่ืองทุ่นแรง มีจ านวนแท่งหินทั้งหมด 112 กอ้น ตั้งเรียงเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง 

และวางเรียงในลกัษณะท่ีต่างกนั ทั้งวางนอน วางพาดกนั และวางตั้งขึ้ น นักวิทยาศาสตรไ์ดค้ านวณ

อายุของหินกลุ่มน้ีพบวา่น่าจะถูกสรา้งขึ้ นมาเมื่อประมาณ 3,000–2,000 ปีก่อนคริสตกาลอายุกว่า 

5,000ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง บาธ (BATH) (55 กม.)  ตั้งอยู่บริเวณหุบเขาริมแม่น ้าเอวอน 

(Avon) จุดเด่นของบาธ คือ เป็นเมืองแห่งน ้าแร่และน ้าพุรอ้น ผูค้นจากแผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรป

นิยมขา้มน ้าขา้มทะเลไปพกัผ่อนแช่น ้าพุรอ้นท่ีเมืองน้ีมานาน ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 1 หรือราว 
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2,000 ปีแลว้ รวมถึงราชวงศข์ององักฤษเองก็ใช้เมืองบาธเป็นเมืองพกัผ่อนของราชวงศ ์ต่อเน่ือง

หลายรอ้ยปี  น าท่านชม ROYAL CRESCENT ทาวน์เฮาส์รูปทรงพระจันทร์เส้ียว รูปแบบ

สถาปัตยกรรมจอร์เจียน (Georgian) ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในองักฤษ ความยาวประมาณ 152.5 

เมตร ออกแบบโดย John Wood และสรา้งขึ้ นในช่วงปี 176-1774  

 

 

น าท่านถ่ายรูปคู่กบั ABBEY CHURCH OF SAINT PETER AND SAINT PAUL หรือท่ีรูจ้กักนัในนาม

ว่า “Bath Abbey” เป็นโบสถ์ของชาวองักฤษ นิกายแองกลิกนัและเป็นโบสถ์ท่ีมีประวติัศาสตร์

ยาวนานหลายรอ้ยปี สรา้งขึ้ นในสมยัศตวรรษท่ี 7 ต่อมาไดม้ีการปรบัปรุงในศตวรรษท่ี 10 และ

ปรบัปรุงใหมอี่กครั้งหน่ึงในศตวรรษท่ี 16 โดย Sir George Gilbert Scott ซ่ึงโบสถข์องท่ีน่ี ถือว่าเป็น

สถาปัตยกรรมโกธิกแนวตั้งฉากท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศอังกฤษ อิสระใหท้่านเดินเล่นที่ 

BATH STREET อาคารเก่าแก่ในยุคกลาง ซ่ึงไดร้ับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1987 

เพลิดเพลินกบัรา้นคา้ทอ้งถ่ิน รา้นอาหาร และรา้นขายสินคา้ท่ีระลึกต่างๆ บรรยากาศท่ีสวยงามน่า

ประทบัใจ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ2) เมนูพิเศษ ลอบสเตอร ์

บ่าย พาท่านเดินทางสู่ช่องแคบบริสตอลสู่ ประเทศเวลส ์(WALES) เครือจกัรภพองักฤษ จากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่เมือง คารด์ิฟฟ์ (CARDIFF) (85 กม.) เป็นเมืองหลวงท่ีมีอายุน้อยท่ีสุดในยุโรป 

และไดร้บัการพฒันาช่ือเสียงเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในช่วงไมก่ี่ปีท่ีผ่านมาน้ี การพฒันาท่ีหลากหลายดา้นท า

ใหค้ารดิ์ฟฟ์ไดร้บัความนิยมระดบัโลกเก่ียวกบัศูนยค์วามบนัเทิงและการกีฬา น าท่านชมภายนอก

ของ สนามมิลลิเนียมMILLENNIUM STADIUM  ซ่ึงเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศเวลส ์และ 

เป็นสนามเหยา้ของรกับ้ียูเนียนและทีมฟุตบอลของทีมชาติเวลสด์ว้ย เป็นสถานท่ีจดัการแข่งขนัเอฟ

เอคพั รอบชิงชนะเลิศ ถึง 6 ครั้ง อีกทั้งยงัใชใ้นการจดังานขนาดใหญ่อีกมากมายทั้งคอนเสิรต์ และ

กิจกรรมระดับโลกต่างๆมากมาย น าท่านชมภายนอกของ ปราสาทคารด์ิฟ CARDIFF CASTLE 
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ปราสาทคารดิ์ฟฟ์แห่งน้ีตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีท่ีเคยเป็นป้อมปราการของโรมนั โดยปราสาทคารดิ์ฟฟ์มีมา

ตั้งแต่สมยัโรมนัเขา้มาครอบครองดินแดนองักฤษ ชาวโรมนัไดส้รา้งก าแพงและป้อมปราการเอาไว ้

ส าหรบัป้องกนัศตัรู ภายหลงัเร่ือยมาก็มีตระกูลขุนนางและผูม้ัง่คัง่อีกหลายตระกูลท่ีเข ้าครอบครอง

ปราสาทน้ี ซ่ึงก็มีการปรบัปรุงและก่อสรา้งเพ่ิมเติมอีกหลายครั้ง จนถึงช่วงท่ีคารดิ์ฟฟ์รุ่งเรืองสูงสุด 

ราวศตวรรษท่ี 19 หลงัจากน้ันตระกูลบุท (Bute) ไดย้กปราสาทคารดิ์ฟฟ์ใหเ้ป็นสมบติัของเมือง

คารดิ์ฟฟ์ ตั้งแต่ ค.ศ.1947 ปราสาทคารดิ์ฟฟ์ จึงกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและพิพิธภณัฑเ์รียนรูท่ี้

ส าคญัแห่งหน่ึงของแควน้เวลส ์

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ3)  

  น าท่านเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม Clayton Hotel Cardiff หรอืเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY3 
คารด์ิฟฟ์-ไบบิวรี่-เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร-์สแตรทฟอรด์อพัออนเอวอน-เชสเตอร ์

                                                                                             เชา้,กลางวนั,เยน็ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ4) 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นไบบิวรี่ BIBURY(ระยะทาง130ก.ม.) ท่ีไดร้บัการยกย่องว่าเป็นหมู่บา้น

ท่ีสวยท่ีสุดในองักฤษ MOST BEAUTIFUL VILLAGE IN ENGLAND  
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น าท่านเดินเล่นและถ่ายภาพกบัหมู่บา้นท่ีมีลกัษณะเป็นกระท่อม ประกอบกบัแม่น ้าไหลผ่าน เป็น

หมูบ่า้นท่ีไมว่า่จะเดินหลงไปทางไหนก็ไดรู้ปถ่ายสวยๆแน่นอน น าท่านเดินทางต่อไปที่ BOURTON 

ON THE WATER (ระยะทาง20 ก.ม.) ซ่ึงเป็นอีกหมู่บา้นท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในองักฤษ ดว้ย

ลกัษณะของตัวอาคารท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะ ตวัอาคารปลูกสรา้งดว้ยหินคอตสโ์วลด์ หินสีน ้าผ้ึง

เป็นเอกลักษณ์ในภูมิภาคน้ี ภายในหมู่บา้นจะมีแม่น ้าวินรัชไหลผ่านกลางเมือง และยังมีเจา้เป็ด

นอ้ยหวัเขียวเวียนวา่ยอยูเ่ต็มแมน่ ้า บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ5)  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอรด์อพัออนเอวอน STRATFORD UPON AVON (ระยะทาง40

ก.ม.) เมืองน้ีเป็นอีกหน่ึงเมืองยอดนิยมในการมาเยือนของนักท่องเท่ียว เพราะว่าเป็นบา้นเกิดของ

กวีเอกของโลก วิลเล่ียม เชกสเปียร ์(William Shakespeare) ผูซ่ึ้งประพนัธนิ์ยายหลายเร่ือง หน่ึง

ในน้ันท่ีคนไทยเรารูจ้กัดีคือ "โรมีโอและจูเลียต" ประมาณการวา่มีนักท่องเท่ียวมาเยือนปีละกว่า 5 

ลา้นคนเลยทีเดียว ชมบา้นเรือนสไตล ์TIMBER FRAME HOUSES บนถนนคนเดินของเมือง 

(HENLEY STREET) น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเตอร ์Chester  (ระยะทาง184ก.ม.)  เมืองเก่าแก่

ท่ีอยู่ใกลก้บัพรมแดนประเทศเวลส ์ สถาปัตยกรรมสไตลทิ์วดอร ์ท่ีตกแต่งบา้นเรือนเป็นโทนสีขาว

ด าไดอ้ย่างสวยงามตลอดพ้ืนท่ีในย่านใจกลางเมืองท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่และ

สภาปัตยกรรมสวยๆมากมาย ชม มหาวิหารเมืองเชสเตอร ์Chester Cathedral โบสถ์โบราณ

ขนาดใหญ่ยกัษ์ท่ีภายในตกแต่งไดอ้ย่างสวยงามอลงัการมากๆกบันาฬิกา Eastgate Clock ท่ีเป็น

นาฬิกาท่ีวา่กนัวา่สวยท่ีสุดเป็นอนัดบัสองขององักฤษรองจากหอนาฬิกา Big Ben 
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ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ6)  

  น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม Mercure Chester Abbots Well Hotel หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY4 
เชสเตอร-์แมนเชสเตอร-์ลิเวอรพ์ูล-ชมการแข่งขนัฟุตบอล LIVERPOOL vs MANCHESTER 

UNITED                                                                                  เชา้,กลางวนั,เยน็ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ7) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) (ระยะทาง60ก.ม.) เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 

2 รองจากลอนดอน เป็นเมืองท่ีมีรถไฟสายแรกของโลกและขององักฤษเกิดขึ้ นท่ีน่ี น าท่านเก็บภาพ

ความประทบัใจสวยๆ ดา้นนอกกบั สนามกีฬาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (OLD TRAFFORD) สนาม

เหยา้ของสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอรย์ูไนเต็ด MANCHESTER UNITED ท่ีเร่ิมก่อสรา้งขึ้ นในปี 

ค.ศ. 1909  มีจ านวนท่ีนัง่ทั้งส้ิน 74,140 ท่ีนัง่ ใชเ้ป็นสนามท าการแข่งขนัในนัดส าคญัๆมาแลว้

มากมาย และเป็นหน่ึงในสนามท่ีมีมนตข์ลงัท่ีสุดแห่งหน่ึงในเกาะองักฤษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่เมือง ลิเวอรพ์ูล Liverpool ในอดีตเป็นเมืองท่าส าคัญทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศองักฤษ มีอาณาเขตติดต่อกบัทะเลไอริชและเป็นประตูส าคญัของ

ประเทศสู่ทวีปอเมริกาและแอฟริกา เมืองที่รุ่งเรืองที่สุดในอดีตของประเทศองักฤษ ถ่ินก าเนิดวง

ดนตรี 4 เต่าทอง THE BEATLES อาคารสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตระการตา และเป็นถ่ินก าเนิด

ของสโมสรฟุตบอลชั้นน าของโลกอย่างทีมลิเวอรพ์ูล น าท่านชมความสวยงามของเมืองลิเวอรพ์ูล 

เร่ิมจาก ย่านท่าเรืออลัเบิรต์ (ALBERT DOCK) ท่ีเป็นเขตมรดกโลก ถ่ายรูปกับ THE THREE 

GRACES หรือ ตึกอลงัการสามหลงั ท่ีประกอบไปดว้ยตึก บริษัทเดินเรือ CUNARD ตึกการท่าแห่งลิ
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เวอรพ์ลู PORT OF LIVERPOOL และตึก ROYAL LIVER ท่ีเป็นสญัลกัษณ์แห่งเมือง  ถ่ายรูปคู่กับ 

THE BEATLES รูปประติมากรรมส าริดน้ีมีน ้าหนัก 1.2 ตนั สรา้งโดยศิลปินช่ือ Andy Edwards โดย

สมาชิกส่ีเต่าทองอยูใ่นอิริยาบทสบายๆ และแสดงท่าทางก าลงัเดินเล่นไปตามถนนท่ี Pier Head ใน

ลิเวอรพ์ลู  

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ8) 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามแอนฟิลด ์ANFIELD STADIUM ของสโมสรลิเวอรพ์ูล เจา้ของค า

ขวญั YOU WILL NEVER WALK ALONE  และยงัเป็นหน่ึงในสนามท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของวงการลกูหนัง

โลกดว้ย  เตรียมตวัเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอล ศึกวนัแดงเดือด ที่สนามแอนฟิลด ์

 

 

    

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ9)  

  น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม Mercure Chester Abbots Well Hotel หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY5 เชสเตอร ์- บิสเตอรเ์อาทเ์ลต – ลอนดอน ชิมเป็ดโฟรซี์ซัน่                            เชา้,เยน็ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ10) 

น าท่านเดินทางสู่ บิสเตอร ์วิลเลจ (Bicester outlet) (ระยะทาง230ก.ม.)สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิง 

เป็นเอาท์เลทท่ีรวมสินคา้แบรนดเ์นม ราคาถูกมากกว่ารอ้ยแบรนด์ เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ยอด

นิยมของบรรดานักท่องเท่ียวจากทัว่โลกเพ่ือตะลุยชอปป้ิง มีสินคา้แฟชัน่มากมายใหเ้ลือก ซ่ึงเต็มไป

ด้วยรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้าตามแฟชัน่ เช่น  Gucci, 

Burberry, Prada, Longchamp, Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent, Dior 

ฯลฯ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม คาเฟ่ มากมายใหล้องเลือกชิมอีกดว้ย 

เที่ยง เพ่ือไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง  อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั ที่บิสเตอรเ์อาทเ์ลต 

บ่าย ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน LONDON 

(ระยะทาง100ก.ม.)  มหานครอนัยิ่งใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยประวติัศาสตรอ์นั

ยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจกัรภพ และศนูยร์วมอ านาจการปกครอง
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ของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน น าท่านชมภายนอกของ พระราชวังเคนซิงตัน (Kensington 

Palace) แห่งลอนดอน แรกเร่ิมท่ีเดียววังเคนซิงตันเป็นเพียงวิลล่าขนาดเล็กท่ี ถูกเรียกว่า 

“Nottingham House” สรา้งส าหรบัเป็นบา้นของดยุคแห่งนอตติงแฮม จนกระทั้งคริสตศ์ตวรรษท่ี 

17 พระราชวงัเคนซิงตันไดถู้กปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นท่ีประทับของราชวงศ์อังกฤษ โดยมี

สมาชิกคนส าคญัของราชวงศ์องักฤษหลายพระองคเ์คยประทับ ณ พระราชวงัแห่งน้ี อาทิ   สมเด็จ

พระราชินีวิกตอเรีย เจา้หญิงมารก์าเร็ต และเจา้หญิงไดอาน่าก็เคยประทบัท่ีพระราชวงัแห่งน้ีเช่นกนั 

ปัจจุบนัพระราชวงัเคนซิงตนัเป็นท่ีประทบัอย่างเป็นทางการของดยุคและดชัเชสแห่งเคมบริดจ ์ซ่ึงก็

คือเจา้ชายวิลเล่ียมและเจา้หญิงเคทน้ันเอง ทั้งยงัเป็นบา้นของพระโอรส พระธิดาองคน์้อยของทั้งคู่

อีกดว้ย จานนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ The Albert Memorial อนุสรณส์ถานของเจา้ชายอลัเบิรต ์

ตั้งอยู่ใจกลางสวนเคนซิงตนั ท่ีตกแต่งไวอ้ย่างวิจิตรตระการตา พระองคเ์ป็นพระสวามีของพระนาง

วิกตอเรียมหาราช ในยุครุ่งเรืองของประเทศองักฤษมีเวลาใหท่้านเลือกชมสินคา้ท่ีระลึกของประเทศ

องักฤษ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูเป็ดรา้นดงัเป็ดโฟรซี์ซัน่(ม้ือ11) 

  น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม Double Tree by Hilton London Docklands Riverside หรือ

เทียบเท่า (4ดาว) 

DAY6 

เที่ยวชมเมืองลอนดอน-ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน-Tower Bridge-ลอนดอนอาย-หอนาฬิกา

บ๊ิกเบน- พระราชวังเวสตมิ์นสเตอร-์เดอะชารด์-พระราชวังบคัก้ิงแฮม-จตุรสัทราฟัลการ-์

ถนนออกซฟ์อรด์                                                                                         เชา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ12) 

 น าท่านชมความสวยงามของมหานครลอนดอน หน่ึงในเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

น าท่านชมสถานท่ีซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงลอนดอนอาทิเช่น สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน 

(London Tower Bridge) เป็นสะพานท่ีขึ้ นช่ือว่าเป็นสญัลกัษณข์องกรุงลอนดอน โดยมีลกัษณะเป็น

สะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกนั ใกล้ๆ กนัเป็นท่ีตั้งของ Tower of London อีกสญัลกัษณห์น่ึง

ของลอนดอน ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลงั ถ่ายรูปกบั ตึกเดอะชารด์ 

The Shard อาคารกระจกทรง พีรามิด สูง 95 ชั้นท่ีสูงท่ีสุดในประเทศองักฤษ ดว้ยความสูง 310 

เมตร และยงัเป็นตึกท่ีเปรียบเสมือนสัญลักษณ์สมยัใหม่ในลอนดอน น าท่านชม ลอนดอนอาย 

(London Eye) ซ่ึงเป็นชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และ

กลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนัก ท่องเท่ียวไดอ้ย่างมาก มีผูม้า

เยือนมากกว่า 3 ลา้นคนต่อปี จากนั้นชม หอนาฬิกาบ๊ิกเบน (Big ben clock tower) ท่ีเป็นหน่ึง

ในนาฬิกาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก สัญลักษณ์ส าคัญของทั้งกรุงลอนดอนและสหราชอาณาจักร 

รวมถึงปรากฎอยู่ในงานศิลปะ หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์มากมาย ซ่ึงในปัจจุบันใชเ้ป็น

รฐัสภาองักฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั หอนาฬิกาบ๊ิกเบนเป็นส่วนหน่ึงของ 

พระราชวงัเวสตม์ินสเตอร ์ซ่ึงไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก   
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น าท่านเก็บภาพความประทบัใจที่ พระราชวังเวสตมิ์นสเตอร ์Palace of Westminster เป็น

สถานท่ีประชุมของรฐัสภาแห่งสหราชอาณาจกัร และเป็นพระราชวงัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในลอนดอนซ่ึงเป็น

มรดกโลก และเป็นหน่ึงในอาคารท่ีเป็นท่ีรูจ้กัมากท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ในปัจจุบนัใชใ้นงานส าคญัๆ 

เช่น การตั้งศพของบุคคลส าคญัก่อนท่ีจะน าไปฝัง และหออญัมณี (Jewel Tower)  ถ่ายรูปหน้า 

วิหารเวสตมิ์นสเตอร ์แอบบีย ์(Westminster Abbey) เป็นมหาวิหารท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงใน

ประเทศองักฤษ เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและท่ีฝัง  พระบรมศพของ

พระมหากษัตริยอ์งักฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์  

เที่ยง เพ่ือไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง  อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั (ที่ถนนออกซฟ์อรด์) 

บ่าย  อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนออกซฟ์อรด์ (Oxford Street) ท่ีมีหา้งสรรพสินคา้ใหญ่มากมายอย่าง Mark & 

Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ สินคา้ทุกอยา่งท่ีท่านตอ้งการอยู่บนถนนเสน้น้ีแลว้ 

นอกจากน้ันยงัเต็มไปดว้ยรา้นอาหารมากมายหลายสญัชาติ รา้นของของท่ีระลึก รา้นกาแฟ ฯลฯ 

16.00 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่และโหลดสมัภาระในการเดินทาง 

20.05 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY102   

(บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

DAY7  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

07.15  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกตั เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบิน ใหท่้านพกัผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงใน

สนามบินท่ีมีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.) 

09.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY 815 

17.45 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  พรอ้มความประทบัใจไม่รูลื้ม 

***รายการทอ่งเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 

ทั้งน้ีค  านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

การยื่ นวซ่ีาในแตล่ะสถานทตูมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่ นวซ่ีาไม่เหมือนกนั  

ทัง้แบบหมู่คณะและยื่ น รายบคุคล (แสดงตน)  

ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินชั้นประหยดั (Economy Class)  

2. ค่าน ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน  30  กิโลกรมั และถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

เป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด 

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการพรอ้มพนักงานขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

6. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

8. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี) 

   ค่าประกนัอุบติัเหตุและเจ็บป่วย คุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,800,000 บาท  

   (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

9. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 

10. ค่าบตัรเขา้ชมฟุตบอลระหว่าง ทีมลิเวอรพ์ลู พบกบั ทีมแมนเชสเตอร ์ยูไนเตด็ ตามวันและเวลาที่

ก  าหนด หมายเหต ุที่นัง่เป็นไปตามท่ีบริษทัก าหนด 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิเชน่ ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการ

บินก าหนดและมากกวา่ 1ชิ้ น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า

เดินทางหรือของมีค่าท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋า และทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษ  (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวีซ่า แตช่  าระวีซ่าพรอ้มค่ามดัจ  าทวัรเ์ท่านั้น) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาทต่อท่าน อตัราน้ีไม่รวมค่าใชจ้่ายใน

กรณียื่นวีซ่าเร่งด่วน 

6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากประเทศไทย และค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 

50 ปอนด ์ตอ่ ลกูคา้ 1 ทา่น 
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ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบินและที่นัง่บนเครือ่งบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่วา่จะดว้ย

สาเหตุใด  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 

1,000 –5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและชว่งเวลาเดินทาง  

2. ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ แต่ท่านไม่สามารถเดินทางไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่า

ทัวร์ท่ีไดช้ าระมาแลว้ในทุกกรณี ยกเวน้ไม่สามารถเดินทางไดเ้น่ืองจากเจ็บป่วย ซึ่งตอ้งมีหนังสือ

รบัรองแพทย ์จากโรงพยาบาลยืนยนัวา่ท่านเจ็บป่วย และไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งทางบริษัทจะท า

เรื่อง Refund ค่าตัว๋ไปกบัทางสายการบิน อาจจะใชร้ะยะเวลาพิจารณาเรื่องประมาณ 3-6 เดือน ซึ่ง

ขอก าหนด และการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน บริษัทฯไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการ

พิจารณาคืนเงินหรือไมคื่นเงิน  

3. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ ไมส่ามารถล๊อคท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไมไ่ดติ้ดกนั และอาจจะ

ไมส่ามารถสะสมไมล ์หรือใชสิ้ทธ์ิพิเศษอ่ืนๆไดใ้นกรณีท่ีท่านเป็นสมาชิกของสายการบินน้ันๆ 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

1. ช ำระเงินมดัจ ำ+ค่ำวีซ่ำ ท่ำนละ 30,000 บำท หลังจำกท ำกำรจองภำยใน 3 วัน ท่ีนัง่จะยืนยนั

เมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่าน้ัน  

2. กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน พรอ้มทั้งกรอก

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน  5 วันนับจากวนัจอง หากท่านไม่ส่งส าเนาหน้า

พาสปอรต์ใหท้างบริษัทตามก าหนดเวลา ท าใหท้างบริษัทไมส่ามารถจองคิววซีา่ใหท่้านไดท้ันก าหนด

ท่ีวซีา่จะตอ้งออก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทัวร ์และขออนุญาตยกเลิกการจอง

ทวัรโ์ดยอตัโนมติั  

ในกรณีท่ีท่านส่งหน้าพาสปอรต์ และขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการจองคิวยื่นวีซ่าล่าชา้ ท่านอาจจะตอ้งเสีย

ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมในการท าคิวพรีเม่ียม หรือ การยืน่วซีา่ด่วน  

3. เมื่อไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารในการขอวซีา่ไดท้นัที  

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านติดต่อ

เจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไมร่บัผิดชอบ ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั 

หรือไมส่ะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวั

ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทัวร์

มีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 
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เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ยตามจริงท่ีเกิดข้ึน 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทางเก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 15,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 25,000 บาท  

4. แจง้ยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด  

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้(25ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจาก

การยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะ

ท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ี ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียก

คืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวซี่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือ

มดัจ ามาแลว้ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ ค่าวซี่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่า

มดัจ าตัว๋เครื่องบิน หรือค่าตัว๋เครื่องบิน (กรณีออก ตัว๋เครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออก

เดินทางไมค่รบตามจ านวน ค่ามดัจ าโรงแรม  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์

ทั้งหมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่า

เหตุผลใดๆตาม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวซีา่เป็นดุลยพินิจของสถานทตู มิใชบ่ริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วย

ใหก้ารพิจารณาของสถานทตูงา่ยข้ึน  

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบริษัทฯทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการ

พิจารณาวซีา่ท่ีค่อนขา้งนานและอาจไมส่ามารถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวซีา่ได ้

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน

ประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษาอยูเ่ท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไมต่ า่กวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่

กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือ

เดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก ประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง

ในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง ส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3 

หน้า  
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5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางน้ันๆ และ พาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 

หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศองักฤษ ยืน่วีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตองักฤษ 

ใชเ้วลาอนุมตัวีิซ่านบัจากวนัยืน่ 30-45 วนัท าการ 

ในวนัยืน่วีซ่า หนงัสือเดินทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทูต และระหว่างรอผลอนุมตัิวีซ่าถา้ท่านตอ้งการใชเ้ล่มในการ

เดินทาง จะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิประมาณ 2,650 บาท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนวนัยืน่วีซ่า 

 

เอกสารส าหรบัยื่นวีซ่าองักฤษ 

1. หนังสือเดินทางเลม่จริง และถา้มีเล่มเก่าใหน้ าเล่มเก่าท่ีหมดอายุล่าสุดแนบไปดว้ย 1 เล่ม 

2. ส าเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด 

3. Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน 

4. เอกสารรบัรองการท างาน 

ถา้เป็นพนักงานบริษัท / ขา้ราชการ ใหใ้ชใ้บรบัรองการท างานจากหน่วยงาน/ตน้สงักดั โดยระบุ ชื่อ 

นามสกุล วนัท่ีเริ่มงาน ต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีอนุญาตใหล้า เหตุผลในการลา ลาไปไหน วนัท่ีเท่าไรถึง

เท่าไร แลว้จะกลบัมาท างานตามปกติวนัไหน ออกใหไ้มเ่กิน 1 เดือนกอ่นท าการยืน่วซีา่ พรอ้ม สลิป

เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน / บตัรพนักงาน / บตัรขา้ราชการ 

ถา้เป็นเจา้ของกิจการ ใชห้นังสือจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทางเป็นผูม้อี านาจลงนาม คดัมาไมเ่กิน 3 

เดือน (แปลเป็นภาษาองักฤษแนบคู่ฉบบัภาษาไทย) หรือ ใบทะเบียนพาณิชย ์ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทางเป็นผูจ้ด

ทะเบียน (แปลเป็นภาษาองักฤษยแนบคูฉ่บบัภาษาไทย) 

กรณีนักเรียน / นักศึกษา ใหใ้ชห้นังสือรบัรองสถานภาพนักเรียน ฉบบัภาษาองักฤษ ออกโดยสถานศึกษาท่ี

ท่านศึกษาอยู ่โดยใชฉ้บบัจริงเท่าน้ัน ออกใหไ้มเ่กิน 1 เดือนก่อนท าการยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน (แปลเป็นภาษาองักฤษแนบคู่ฉบบัภาษาไทย) อยา่งละ 

1 ชุด 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส (แปลเป็นภาษาองักฤษแนบคู่ฉบบัภาษาไทย) 1 ชุด 

7. ส าเนาสูตบิตัร (แปลเป็นภาษาองักฤษแนบคู่ฉบบัภาษาไทย) ถา้มี 1 ชุด ในกรณีท่ีอายุต า่กวา่ 18 ปี 

8. ถา้ลกูคา้เคยไดร้บัวซีา่ เชงเกน้ หรือมีวซีา่อังกฤษ วซีา่อเมริกา ในเล่มเก่า หรือเล่มใหม ่ใหล้กูคา้ถ่าย

ส าเนาแนบไปดว้ยค่ะ  

9. ใบเปล่ียนชื่อ / เปล่ียนนามสกุล ถา้มี (แปลเป็นภาษาองักฤษแนบคู่ฉบบัภาษาไทย) 1 ชุด 
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10. ถา้มีการรบัรองค่าใชจ้า่ยใหก้นั จะตอ้งใหท้างธนาคารท าจดหมายสปอนเซอร ์โดยระบุชื่อเจา้ของบญัชี 

และชือ่ของผูท่ี้เจา้ของบญัชีรบัรองค่าใชจ้า่ยอยา่งชดัเจน พรอ้ม Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ของสปอนเซอร ์

11. หนังสือรบัรองการไดร้บัวคัซีน จากหมอพรอ้ม หรือวา่ถา้มีพาสสปอรต์วคัซีน  ใหล้กูคา้ถ่ายส าเนาแนบ

ไป พรอ้มทั้งเอาเล่มจริงไปดว้ยค่ะ 

12. น าสมุดบญัชีเล่มจริงติดตวัไปดว้ย เผ่ือเจา้หน้าท่ีขอสุ่มด ู

13. ใหล้กูคา้เตรียมเงินไปช าระค่าวซีา่ ท่านละ 5,500 บาท และส าหรบัท่านท่ีตอ้งการดึงเล่มออกมา ท่าน

ละ 2,650 บาท 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได)้ *** 

 

กรณีเด็กอายุต า่ กวา่ 20 ปีบริบรูณ ์หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ

บิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคนตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากบิดา 

และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอโดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

และวนัท่ียืน่วีซ่า บิดาและมารดาจะตอ้งมาเซ็นเอกสารรบัจากของสถานฑตูดว้ยตนเอง 

 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยา่งอื่นเพิ่มเตมิตามดุลยพินิจของสถานทูต อยา่งกะทนัหนั จงึ

ขอความกรุณาเตรยีมเอกสารเพิ่มให ้ครบถว้น ตามท่ีสถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการ

พิจารณาอนุมตัอิอกวีซ่าของสถานทูต *** 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ

ถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอ

ยื่นค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์

ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัท ฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดวั

กล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ิ
ในการแจง้สถานทูตยกเลิกวี

ซ่า ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท ฯ 

 ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงั

ประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิด

วตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดินทางภายใน 30 วนั  
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กรุณาอ่านเง่ือนไข ก่อนการตดัสนิใจจอง หลงัจากที่ท่านไดท้  าการจองและช าระเงินแลว้ 

ทางบรษิทัฯจะถือว่าท่านยอมรบัในเง่ือนไขดงักล่าวในทุกกรณี 

 


