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CODE : UKTR03  COUNTDOWN UK 2022 : 7 วัน 5 คืน BY TR 

COUNTDOWN 2022 IN UK 
LONDON STONEHENGE LIVERPOOL MANCHESTER LEICESTER 

บินลัดฟ้าโดยสายการบิน SCOOT 

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ  แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล เลสเตอร ์7วัน 5คืน 
◊ ชม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาหินสโตนเฮนจ์   
◊ ชมสถาปัตยกรรมอันหรูหราของพระราชวังบักกิงแฮม 
◊ เยือนบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) 
◊ สนามฟุตบอลอันโด่งดังของประเทศอังกฤษ โอลด์แทรฟฟอร์ด แอนฟีลด์ เลสเตอร ์
◊ ชอปปิ้งที่ บสิเตอร์ วิลเลจ และ ศูนย์การค้า Bullring and Grand central 
◊ ชมหอนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก บิ๊กเบน 
◊ ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ลอนดอนอาย  

 

 

 

 

 

 

 FLIGHT:  
   DEPARTURE  : TR750 : BKK-LGW : 14.05-20.05 
   RETURN  : TR751 : LGW-BKK : 22.05-16.10 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 

(ไม่เสริมเตียง) 
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง 

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

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

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 6,500 บาท + ค่ายื่นด่วน 9,500 บาท << 



11.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 6 เคาน์เตอร์ L 

สายการบิน SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่

นั่ง โหลดสัมภาระโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็ก

กระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง (ลูกค้าจำเป็นแสดงผลตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก) และออก

เดินทางสู่ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค 

14:05 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR750 

20:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  นำท่านผ่านขั้นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง) 

21:00 น.  อิสระรับประทานอาหารเย็น  

 จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองแกตวิค ลอนดอน 

ที่พัก:  Hotel in Gatwick หรือระดับใกล้เคียงกัน 

            (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่1)  

นำท่านเดินทางสู่ชมกองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) เพื่อ

เข้าชม 1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (ระยะทาง114ก.ม.ใช้เวลา1.30

ชม.)  กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของ

ประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร 

ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112ก้อน ตั้งโดด

เดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่3วงมีอายุประมาณ

ปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึกถ่ายรูปตาม

อัธยาศัย  

สาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู ่เมืองบาธ (ระยะทาง55ก.ม.ใช้เวลา1ชม.) เมืองเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี 

วันที่หนึ่ง      กรุงเทพฯ  - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  - ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค  

วันที่สอง     เมืองแกตวิค - กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ – พิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน – มหาวิหารหลักของเมืองบาธ –  

                เมืองบริสตอล – โบสถ์เซนต์แมรี่เรดคลิฟฟ์ – มหาวิหารเมืองบริสตอล        อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 



เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)  
จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่
น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred 
Spring)  ส่วนที่สอง คือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้
บริการน้ำแร่ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่ร้อน, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath 
แวะเก็บภาพประทับใจกับด้านหน้า มหาวิหารหลักของเมืองบาธ หรือที่รู้จักกันในนามว่า Bath Abbey เป็น

โบสถ์ของชาวอังกฤษ นิกายแองกลิกันและเป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปี ซึ่งโบสถ์ของที่นี่ 

ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมโกธิกแนวตั้งฉากที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ใช้เป็นสถานที่สำหรับ

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีทางฆราวาส นอกจากนี้

ยังเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตและการบรรยายสั่งสอน ซึ่งมีผู้เข้าชมให้ความสนใจกว่า 1,000 คนต่อปี จากนั้น

อิสระให้ท่านเดินเล่นที่ Bath Street  เป็นซอยเล็กๆที่มีตึกอาคารเก่าแก่ตั้งอยู่เรียงกัน รับการจดทะเบียน

และเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ซึมซับบรรยากาศที่สวยงาม เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรม ร้านค้าในท้องถิ่น อาหาร

เก่าแก่ ร้านอาหารและสถานบันเทิงต่างๆ โดยจะอยู่บริเวณ Roman Baths , Bath Abbey ซึ่งถือว่าเป็น

บรรยากาศที่สวยงามและน่าประทับใจเป็นอย่างมาก เช่ือว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่จะต้องหลง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเมืองบริสตอล Bristol (ระยะทาง 
22 กม./ 1 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆ ที่รวบรวมเรื่องราวความน่าสนใจ 

ประวัติศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ มากมายเอาไว้ คอยต้อนรับ 

นักท่องเที่ยวทั่วโลก แต่เดิมเมืองบริสตอล คือเมืองท่าดั้งเดิมของ

อังกฤษตั้งอยู่ทางตอนใต้ใกล้กับมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นเมืองที่

มีอากาสอบอุ่นเเละมีเเสงเเดดส่องมากที่สุดเเห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ แวะถ่ายรูป St. Mary Redcliffe  

โบสถ์เซนต์แมรี่เรดคลิฟฟ์ โค้งแหลมและไฟนวลเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมโกธิคที่มีมานานกว่า 

800 ปี ควีนอลิซาเบธ ที่ 1 กล่าวว่า "โบสถ์ที่สวยที่สุดและดีที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษ" และ

บริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นได้เก็บความลับจากบริสตอลและอดีตของอเมริกา Bristol cathedral มีความพิเศษ

เป็นพิเศษ มันเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดในโลกของ 'โบสถ์ในยุคกลาง' ซึ่งหมายความว่าเพดานโค้งในวิหาร

นักร้องและทางเดินล้วนแล้วแต่มีความสูงเท่ากันทำให้มีพื้นที่สูงและสว่างพร้อมซุ้มโค้งที่สง่างาม Llandoger 

Trow มีเรื่องเล่าขานว่าแดเนียลเดโฟได้พบกับอเล็กซานเดเซลเคิร์กแรงบันดาลใจของเขาสำหรับโรบินสันครู

โซที่นี่ และมันก็เป็นโรเบิร์ตหลุยส์สตีเวนสันแรงบันดาลใจ สำหรับพลเรือเอกเบนบาวในเกาะมหาสมบัติ ในยุค



วิกตอเรียผับเกี่ยวข้องกับโรงละคร Royalซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนและการเข้าชมโดยกแสดงและนักดนตรีหลาย

คน 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3)  
จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองบริสตอล ลอนดอน 

ที่พัก:  Hotel in Bristol 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

            (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

วันที ่สาม       เมืองไบบิวรี ่ - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านเช็คสเปียร์ – เมืองเบอร์มิงแฮม –                           

มหาว ิหาร เบอมิ่ งแฮม -   Victoria Square -  อ ิ ส ระชอปป ิ ้ ง  Bullring and Grand central                                      

 อาหารเช้า,เที่ยง ,เย็น 

เช้า           รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่4) 
นำท่านเดินทางไปยัง Bibury เมืองไบบิวรี่ (ระยะทาง 76 กม./ใช้เวลา 1.30  ชม.)  

เที่ยวชม หมู่บ้านไบบิวรี่ Bibury หมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ โดยได้รับการยกย่องจากวิลเลียม มอร์ริส ดีไซ

เนอร์เสื้อผ้า นักเขียน และเป็นผู้ที่มีอิทธิพลด้านสังคมของอังกฤษ มอร์ริสมีชีวิตอยู่ระหว่างปี 1834-1896 ได้

ตั้งฉายาหมู่บ้านไบบิวรี่ว่าเป็น The most beautiful village 

in England ส่วนสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์ได้ยกย่องให้ไบบิวรี่เป็น

หมู่บ้านที่ถ่ายรูปสวยที่สุด เพราะไบบิวรี่มีบ้านที่เป็นลักษณะ

กระท่อมที่สร้างมาเป็นเวลานาน และมีแม่น้ำสายเล็กๆชื่อ

Coln ไหลผ่านหมู่บ้านแห่งนี ้ ประกอบกับคนในหมู่บ้านตก

แต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษทำให้ความงดงาม

ของไบบิวรี่มีมากขึ้น จากนั้น นำท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water (ระยะทาง 

20 กม./ใช้เวลา30 นาที) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ 

ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็นหิน Cotswold stone 

เท่านั้น ภายในหมูบ้านจะมีแม่น้ำWindrushไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น้ำ เป็นหมู่บ้านที่

มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (ระยะทาง40กม./ใช้

เวลา1 ชม.)   



เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5)  

เท ี ่ยวชมเม ือง เม ืองสแตรทฟอร ์ด อ ัพพอน เอวอน 

Stratford-upon-Avon ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน อันเป็น

บ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) 

กวีที ่มีชื ่อเสียงที่สุดของอังกฤษ เดินเที ่ยวชมเมืองแสตรท

ฟอร์ด ซึ่ง ร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ นำท่านชมบ้านเช็คส

เปียร์ (Shakespeare’s Birthplace) และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต และเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่ 

Holy Trinity สถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปย่านใจกลาง

เมืองตามอัธยาศัย นำท่านไปเดินเล่นและถ่ายรูปที่ถนน Bridge Street และ Old Thatch ซึ่งเป็นสถานที่

ยอดนิยมของเมืองที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาถ่ายรูป อีกทั้งยังเป็นทั้งร้านอาหารและผับบารใ์นยามค่ำคืนอีกด้วย 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์มิงแฮม Birmingham (ระยะทาง61กม./ใช้เวลา1 ชม.) เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็น

อันดับสองของประเทศ เป็นที่รู้จักในเรื่องของพิพิธภัณฑ์และแหล่งช้อปปิ้ง คูคลอง อาหารและเสียงเพลง  

ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยลานคอนเสิร์ตและย่านช้อปปิ้ง นิทรรศการศิลปะ ร้านอาหารรสจัดและโรงงาน จากนั้น

พาท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับสถาปัตยกรรมแบบบาโรค หรือกระจกสีจากช่างทำกระจกในตำนาน

อย่าง Burne-Jones Birmingham Cathedral หรือ St. Philip Cathedral เป็นโบสถ์ที่ห้ามพลาดด้วย

ประการทั้งปวง เพราะนอกจากความสวยงามทางศิลปะที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว  ประวัติยาวนานกว่า 300 ปี 

โบสถ์เซนต์ฟิลิปสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโบสถ์ประจำเขตและอุทิศในปี ค.ศ. 1715 ต่อมาได้กลายเป็นมหาวิหาร

ของสังฆมณฑลเบอร์มิงแฮมที่ตั้งขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1905 โบสถ์เซนต์ฟิลิปถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 

ในสไตล์บาร็อคโดยโธมัส อาร์เชอร์ เป็นคริสตจักรที่เงียบสงบ มีสนามหญ้าขนาดใหญ่ด้านนอกโบสถ์ซึ่งมีรูป

แกะสลักแปลกๆมากมาย และ พาท่านถ่ายรูปกับ Victoria Square จัตุรัสสาธารณะแห่งนี้ตั้งโดดเด่นอยู่ใจ

กลางเมือง พบกับสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ ประติมากรรมขึ้นชื่อและตลาดเกษตรกร  ประติมากรรมและ

น้ำพุที่ประดับประดาอย่างสวยงาม รวมถึงจับจ่ายซื้อของที่ตลาดคริสต์มาสประจำปีและงานแสดง อิสระให้

ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัย ที่ศูนย์การค้า Bullring and Grand central แหล่งช้อปปิ้งสุดทันสมัยแห่งนี้

สร้างขึ ้นบนตลาดที ่มีอายุเก่าแก่หลายศตวรรษ เป็นที ่รู ้จ ักกันว่าเป็น "นครแห่งการค้านับพัน" ชื ่นชม

สถาปัตยกรรมอันทันสมัย เลือกซื้อสินค้าในร้านบูติกและเพลิดเพลินไปกับอาหารว่างภายในฟู้ดฮอลล์ 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6) 



 จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองบริสตอล ลอนดอน 

ที่พัก:  Hotel in Birmingham 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

            (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

วันที่สี่       สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ - Albert Dock - Liverpool Cathedral - China town Liverpool - ชอปปิ้ง

ย่าน Liverpool one – สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด -  ศาลาว่าการเมือง – พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งชาติ                 

 อาหารเช้า,เที่ยง ,เย็น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่7)  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (ระยะทาง158 ก.ม.ใช้เวลา2.15 ชม.) ในอดีตเป็นเมืองท่าสำคัญทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีอาณาเขต
ติดต่อกับทะเลไอริชและเป็นประตูสำคัญของประเทศสู่
ทว ีปอเมร ิกา แอฟริกา และนำท่านเก ็บภาพความ
ประทับใจสวยๆกับแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองลิเวอร์ 
จากน ั ้นนำท่ านเข ้ าชม สนามฟ ุตบอลแอนฟ ิลด์  
(Anfield Stadium) เป็นสนามของสโมสรฟุตบอลลิ
เวอร์พูล ประเทศอังกฤษ และยังเป็นหนึ ่งในสนามที่
เก่าแก่ที่สุดของวงการลูกหนังโลกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรปูและช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของทีมตามอัธยาศัย  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8)  

อาธิเช่น Albert Dock เป็นชื่อย่านตึกอิฐแดงมรดกโลก UNESCO World Heritageหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว

ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลิเวอร์พูล โดยบริเวณท่าเรือนั้นประกอบไปด้วยอาคารท่าเรือและคลังสินค้า นอกจากนี้แล้ว

ท่าอัลเบิร์ตยังเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย นำท่านเก็บภาพความ

ประทับใจที่ Liverpool Cathedral เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และใหญ่เป็น

อันดับ 5 ของโลก สร้างเสร็จตั ้งแต่ 1978 โดยใช้เวลาสร้างทั ้งหมด 74 ปี  แวะถ่ายรูปที่ China town 

Liverpool ที่นี่มีย่านไชน่าทาวน์ที่มีชีวิตชีวาตั้งอยู่ทางใต้ของใจกลางเมือง สิ่งแรกที่จะเห็นก็คือซุ้มประตูจีน

อันโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งนับเป็นซุ้มประตูจีนที่สูงที่สุดในย่านไชน่าทาวน์นอกจีนแผ่นดินใหญ่ แสดงให้เห็น

ภาพทางตะวันออกที่ มีร้านอาหารจีนที่ยอดเย่ียมและบาร์และแหล่งช้อปป้ิง เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนที่

เก่าแก่ที่สุดในยุโรป จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนและชอปปิ้งที่ Liverpool ONE ศูนย์รวมร้านค้าร้านอาหาร



กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร เดินชมร้านเสื้อผ้าไฮสตรีทกว่า 150 ร้าน นั่งพักที่คาเฟ่และ

ร้านอาหารที่มีให้เลือกมากมาย Liverpool ONE เปิดตัวในปี 2008 เป็นศูนย์รวมร้านค้า ความบันเทิง  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ 

เมืองแมนเชสเตอร์(Manchester) (ระยะทาง55ก.ม.ใช้

เวลา1ชม.)  เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากลอนดอน 

เป็นเมืองที่มีรถไฟสายแรกของโลกและของอังกฤษเกดิขึ้น

ที่นี ่ นำท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆด้านนอกกับ 

สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD) สนาม

เหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1909  พื้นสนามมีระบบระบายน้ำ 

และระบบทำความร้อน มีจำนวนที่นั่งทั้งสิ้น 67,000 ที่นั่ง ใช้เป็นสนามทำการแข่งขันในแมทซ์สำคัญๆมาแล้ว 

หลังจากเยี่ยมชมแลนด์มาร์คสำคัญในเมืองแมนเชสเตอร์ หลังจากเก็บภาพประทับใจเรียบร้อยนำท่านไป

ถ่ายรูปกับ Arch of Chinatown แหล่งร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต เบเกอร่ี และร้านค้าแห่งนี้ เป็นอีกแหล่ง

วัฒนธรรมที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของแมนเชสเตอร์ และเป็นอีกหนึ่งไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหราช

อาณาจักรและยุโรป แวะถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester City Hall) ตั้งอยู่ใจ

กลางเมือง เป็นอาคารที่มีความเก่าเเก่เเละบอกเล่าเรื่องราวของเมืองแมนเชสเตอร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งได้รับ

ความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมความสวยงามของเมืองเเห่งนี้กันอย่างมากมาย เป็นอาคารใน

สไตล์นีโอกอธิควิคตอเรียน ที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก สำรวจแผนที่ และถ่ายภาพกับ โบสถ์ St. Anne 

โบสถ์อันโอ่อ่าแห่งนี้เป็นจุดแวะสำคัญบนถนนหลวง เป็นศาสนสถานที่งามวิจิตรที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง และเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดชม ด้านหน้าอาคารสีพาสเทล องค์ประกอบที่มีชื่อเสียงที่สุดส่วนหนึ่งของงาน

ออกแบบยุคนีโอคลาสสิกนี้ ได้แก่ เสา ประติมากรรมแบบนูน และไม้กางเขนที่ยอดบนสุด  แวะถ่ายภาพ

ด้านหน้ากับ National Football Museum พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งชาติ ตั้งอยู่ในอาคารเออร์บิสใจกลาง

เมืองแมนเชสเตอร์ ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านการกีฬาที่สำคัญเเห่งหนึ่งของอังกฤษ เพราะอังกฤษนั้นกีฬา

ฟุตบอลเหมือนเป็นศาสนา ที่พิพิธภัณฑ์เเห่งนี้จึงจะเเสดงให้คุณได้เห็นว่าทำไมฟุตบอลในอังกฤษจึงเป็นอย่าง

ประโยคคำพูดนี้อีกด้วย 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่9) 
 จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองบริสตอล ลอนดอน 



ที่พัก:  Hotel in Manchester 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

            (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

วันที่ห้า       เมืองเลสเตอร์ - The clock tower - มหาวิหาร Leicester - คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม - บิสเตอร์ วิลเลจ 

                 อาหารเช้า,เที่ยง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่10)  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลสเตอร์ Leicester (ระยะทาง170

ก.ม.ใช้เวลา2.30ชม.)  เมืองที่มีชีวิตชีวาในภาคกลางของ

ประเทศอังกฤษมีสถานที่ท่องเที ่ยวมากมาย เลสเตอร์คือ

เมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ค้นพบโดยชาว

โรมัน และยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ สังเกตได้จากความแตกต่างของแต่

ละหัวมุมถนน นำท่านภาพกับ The clock tower หอนาฬิกาที่ประตู Gallow tree บนจัตุรัสใจกลางเมืองเล

สเตอร์นั ้นควรค่าแก่การเยี ่ยมชมสถาปัตยกรรมอันประณีตนี้อย่างใกล้ชิด และ ถ่ายภาพกับ มหาวิหาร 

Leicester คืออนุสรณ์สถานแห่งยุคกลางที่สวยสะดุดตาและยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัตศาสตร์ของ

ราชวงศ์อังกฤษ ดื่มด่ำไปกับสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตื่นตากับการตกแต่งอันวิจิตรของวิหาร และสำรวจ

โบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าริชาร์ดที่ 3 ที่เลื่องชื่อ วิหารจากยุคกลางนี้นอกจากเป็นสถานที่บรรจุพระ

บรมศพของพระเจ้าริชาร์ดที่ 3 แล้วยังมีงานแกะสลักที่สวยงาม แท่นสวดมนต์อันวิจิตร และงานศิลปะ

สาธารณะอีกด้วย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมและถ่ายภาพด้านนอกกับ คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม (King Power 

Stadium)  หรือ เลสเตอร์ ซิตี้ สเตเดี้ยม (Leicester City Stadium) เป็นสนามเหย้าของทีม “จิ้งจอก

สยาม” เลสเตอร์ ซิตี้ ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ตั้งอยู่ในเมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ  สนามฟุตบอลแห่งนี้ตั้งชื่อ

ตามกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (King Power) ซึ่งเป็นเจ้าของทีมในปัจจุบัน “คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม”  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่11)  

จากนั ้นนำท่านเดินทางสู ่ บิสเตอร์ วิลเลจ (Bicester 

outlet) (ระยะทาง103ก.ม.ใช้เวลา1.30ชม.)  เป็นเอาท์

เล็ทขนาดใหญ่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

เพื่อตะลุยชอปปิ้ง มีสินค้าแฟชั่นมากมายให้เลือก ซึ่งเต็มไป



ด้วยร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามแฟชั่น เช่น   Mulberry, Stella 

McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent Paris และ Marni อีกทั้งยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มในคาเฟ่

และร้านอาหารในหมู่บ้านให้ลองเลือกชิมอีกด้วย  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวน

การชอปปิ้งของท่าน 

จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักใน ลอนดอน (ระยะทาง100ก.ม.ใช้เวลา1.30ชม.)   

ที่พัก:  Hotel in London 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

            (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

วันที่หก    สะพานหอคอย - Tower Bridge – ลอนดอนอาย -  หอนาฬิกาบิ๊กเบน -  มหาวิหารเซนต์ปอล –  

              พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ -  พระราชวังบัคกิ ้งแฮม -  จตุรัสทราฟัลการ์  - ท่าอากาศยานแกตวิค                     

 อาหารเช้า,เที่ยง                                                                                        

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่12)  

นำท่านเดินทางสู ่ถ่ายภาพสิ่งปลูกสร้างอันเป็นสัญลักษณ์

ประจำกรุงลอนดอนต่างๆ อาธิเช่น สะพานหอคอยแห่ง

กรุงลอนดอน (London Tower Bridge) เป็นสะพานที่

ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน โดยมีลักษณะ

เป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ใกล้ๆกันเป็น

ที่ตั้งของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของ

ลอนดอน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและ

หอคอยหลัง ท่านสามารถบันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีป

ยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูด

นัก ท่องเที่ยวได้อย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี จากนั้นเดินทางไป ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big 

ben clock tower) ที่เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก สัญลักษณ์สำคัญของทั้งกรุงลอนดอนและส

หราชอาณาจักร รวมถึงปรากฎอยู่ในงานศิลปะ หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์มากมาย ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็น

รัฐสภาอังกฤษ ตั ้งอยู ่ท ิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาบิ ๊กเบนเป็นส่วนหนึ ่งของ

พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก   ถ่ายภาพด้านนอกกับ 

มหาวิหารเซนต์ปอล  St. Paul’s Cathedral เป็นโบสถ์สำคัญทางศาสนาของสหราชอาณาจักร โดยใช้เป็น



สถานที่จัดพิธีแต่งงานหรือพระราชพิธีใหญ่ๆ รวมถึงเป็นสถานที่ฝังร่างของบุคคลสำคัญที่มีชื ่อเสียงใน

ประวัติศาสตร์อังกฤษ ทำให้เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่มีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากที่สุดในสหราช

อาณาจักร 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่13)  
จากนำท่านเก็บภาพความประทับใจที่ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ Palace of Westminster เป็นสถานที่
ประชุมของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร และเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดในลอนดอนซึ่งเป็นมรดกโลก และ
เป็นหนึ่งในอาคารที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกอีกด้วย ในปัจจุบันใช้ในงานสำคัญๆ เช่น การตั้งศพของบุคคล
สำคัญก่อนที่จะนำไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower)  ถ่ายรูปหน้า วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ 
(Westminster Abbey) เดิมเป็นสำนักสงฆ์ (แอบ
บี) แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลิคันที่ตั ้งอยู่ทาง
ตะว ันตกของพระราชว ัง เวสต ์ม ินสเตอร ์  ซึ่ ง
สถาปัตยกรรม  ส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค นอกจาก
หอคอยที่เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค แอบบีเวสต์
มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพระราชพิธีบรม
ร า ช า ภ ิ เ ษ ก แ ล ะ ที่ ฝ ั ง   พ ร ะ บ ร ม ศ พ ข อ ง
พระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์  
อิสระให้ท่านถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังได้ตาม
อัธยาศัย พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ด้านนอกซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะได้รับการ
สถาปนาเป็นพระราชวัง ประจำราชวงศ์อังกฤษ ด้านนอกท่านสามารถดูโชว์การเปลี่ยนเวรของทหารยามที่
ปฏิบัติการอยู่ในพระราชวัง และดูความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ พระราชวังบัคกิ้งแฮมได้อีกด้วย จากนั้นอิสระ
ให้ท่านพักผ่อนที่ จตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square) กลางจัตุรัสนั้นมีอนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน วีรบุรุษ
คนสำคัญของอังกฤษ ตั้งอยู่บนเสาสูงใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 ซึ่งมี
ภาพเขียนจากทั่วยุโรปแสดงอยู่กว่า 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศ์อังกฤษและบุคลสำคัญใน
ประวัติศาสตร์อังกฤษ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน  อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกแก่ท่านในการ
ท่องเที่ยว  

19:00 น.  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
22.05 น.  ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน TR751 

 

 



วันที่เจ็ด   ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ 

16.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะ

ปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 พฤศจิกายน 2564 ) 

► ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผู้เดินทางจำเป็นต้องตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผล
การตรวจ ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง นำมาใช้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ เคาท์เตอร์สายการ
บิน  

►ก่อนเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ สำนักงานสาธารณสุขสหราชอาณาจักรกำหนดให้ชาวสหราชอาณาจักรและ
ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศอังกฤษจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 48 ชั่วโมง ก่อนจะเดินทางออกจาก
ประ เท ศ ไท ย เพ ื ่ อ เ ข ้ า สห ร าชอ าณาจ ั ก รท ี ่ เ ว ็ บ ไ ซ ต ์  Passenger Locator Form เ พ ื ่ อ ร ั บ  QR CODE 
www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk  (มิเช่นนั้นจะโดดปรับหรือจำคุก) 

►จองการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ PCR test ก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร (จะต้องเดินทางไป

ตรวจในวันที่ 2 เมื่อเดินทางถึง) โดยทางบริษัทจะทำการจองให้ท่าน  www.gov.uk/find-travel-test-provider 

►ผู้เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรจะต้องได้รับวัคซีน ครบโดสแล้ว ชนิดของวัคซีนโควด-19 ที่สหราชอาณาจักร

รับรอง มี ดังนี้ (ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางสามารถเดินทางได้ในวันที่ 15) 

 Oxford/Astra Zeneca 

 Pfizer BioNTech  

 Moderna (รวมถึง Moderna Takeda)  

Janssen 

AstraZeneca ที่ผลิตโดย Siam Bioscience/AstraZeneca/AstraZeneca Covishield/AstraZeneca Vaxzevria 

Sinovac (CoronaVac) 

Sinopharm Beijing 

Covaxin 

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


►แนะนำการเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สำหรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass  

 ชั้นตอนการขอ “Thailand Pass” เพ่ือเดินทางเข้าประเทศไทย  

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม 

(1) หนังสือเดินทาง (Passport) 

(2) VISA (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) 

(3) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทางในกรณีที่เข้า

ร่วมโครงการไม่กักตัวจากรายชื่อ 63 ประเทศ 

(4) ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD50,000 (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) 

(5) เอกสารยืนยันการจอง AQ หรือ SHA+ ตามข้อกำหนดของแต่ละโครงการ พร้อมใบเสร็จที่แสดงว่าชำระค่าใช้จ่าย

เรียบร้อยแล้ว 

ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน “Thailand Pass” 

(1) ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 

(2) กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวรวมถึงแบบฟอร์ม Immigrationและอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นตามรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 1 

(3) รอการอนุมัติเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 

(4) เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ “Thailand Pass QR Code” สำหรบัการเดินทางเข้าประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 3 : เอกสารตรวจหาเช้ือโควิด-19  

โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง 

ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 

(1) แสดงเอกสารทั้งหมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยต้องมีผลเป็น

ลบก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง แสดงต่อเจ้าหน้าที่สนามบินที่ทา่น

มาถึง 

(2) ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค 

(3) เดินทางไปตรวจหาเช้ือโควิด-19 ณ โรงแรมที่ท่านได้จองไว้ โดยรถของทางโรงแรมเท่านั้น 

ขั้นตอนที่ 5 : ระหว่างรอตรวจหาเช้ือโควิด-19  



เมื่อเดินทางถึงโรงแรมที่ท่านได้จองไว้ ทางโรงแรมจะดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด -19 และเมื่อผลการตรวจหาเชื้อ

ออกมาเป็น “ลบ” ท่านก็จะสามารถเดินทางออกจากห้องได้ 

► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)      

2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม     

3. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST 72 ชม.ก่อนการเดินทาง  

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) 

โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ  

- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 25,000  บาท + ค่าวีซ่าและบริการ 6,500 บาท (รวมมัดจำ 31,500 บาท) ภายใน 24 

ชั่วโมง 

 กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่าน

จำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น 

 **สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู ้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวัน

เดินทางไป-กลับและจำนวนหน้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อน

ส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงิน

มัดจำ 

 



การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่าน

ออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋ว

กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่

สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มี

ค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพ่ิม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัท

ขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกัน

วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้อง

เสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ 

Allianz Travel แผน Oasis Tripper  สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการ

ซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น 

เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  

มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการ



เดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  

Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 

ช.ม./วัน 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรม

ไปแล้ว 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

7. ค่าวีซ่าอังกฤษและบริการท่านละ 6,500 บาท + ค่ายื่นแบบเร่งด่วน ท่านละ 9500 บาท  

8. ที่พัก ASQ 1คืน Test & Go (แพ็คเก็จ รถรับสนามบิน โรงแรม อาหาร ตรวจโควิด 1 คร้ัง ) 

9. ค่าบริการตรวจโควิด RT- PCR TEST จากประเทศปลายทาง (72 ชม. ก่อนเดินทางกลับเข้าประเทศไทย) 

10. ค่าบริการตรวจโควิด Antigen TEST ในวันที่ 2 ที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักร 

11. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 GBP หรือ 2,700 บาท ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

จากท่าน 

12 ค่าตรวจ RT-PCR Test COVID  72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย  

 

 กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า/ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                      

 หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน

ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัท

ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   



12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบ

แผนประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ประกันภัย  โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทนำ

เที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น

แผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 

** กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งพร้อมเอกสารอื่นๆที่ประกอบการยื่นวีซ่าให้กับบริษัท หลังจากจอง

ทัวร์ กำหนดไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากคิววีซ่าจะไม่สามารถล็อกคิวได้หากเอกสารข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ** 

*อาจมีบางช่วงที่คิวยื่นวีซ่ามีจำนวนมากทางบริษัทรบกวนขอเอกสารไวกว่าก่อนกำหนด* 

 

กฎในการยื่นวีซ่าอังกฤษ 

1.ผู้เดินทางทุกท่านต้องมาแสดงตนด้วยตัวเองที่VFS Global (เทรนดี้ ชั้น28) เพราะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ และสแกน

ม่านตา (เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนัดวันกับท่าน และดำเนินการแจ้งท่านอีกครั้ง) 

2.ต้องดำเนินการนัดคิวยื่นวีซ่า ( ในการทำคิววีซ่า เอกสารทุกอย่างของผู้เดินทางต้องพร้อมหมดก่อน และทางเราจะ

กรอกออนไลน์เข้าในระบบพร้อมทั้งจ่ายค่าวีซ่าถึงจะสามารถทราบคิวที่ยื่นได้ 

3.ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาของทางสถานฑูต ใช้ระยะเวลา 15 - 21 วัน ขึ้นอยู่กับทางสถานฑูตและในระหว่าง

ดำเนินการไม่สามารถขอดึงเล่มหนังสือเดินทางเพ่ือใช้เดินทางไปประเทศอื่นได้ 

หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอทุกคนต้องไปที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าด้วยตนเอง  เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีต้องไปปรากฏตัวที่ศูนย์

ด้วย แต่ไม่ต้องให้ข้อมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก)  เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปีต้องมีผู้ใหญ่พาไปด้วย และผู้ใหญ่นี้จะตอ้ง

ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอส  



เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 

ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาวีซ่า 20-15 วันทำการ 

 **ผู้เดินทางต้องมาแสดงตน สแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ ตามวันเวลาที่นัดหมาย ** 

โปรดดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้สำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจำ 

1 . หนังสือเดินทาง(Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่ต่ำกว่า  6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับ

มาถึงประเทศไทย หากเคยมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม กรุณาจัดส่ง

ให้กับทางบริษัท และนำไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ VFS Global เพ่ือง่ายต่อการอนุมัติวีซ่าของท่าน  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.เอกสารส่วนตัว แปลภาษาอังกฤษเท่านั้น 

  -  สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรข้าราชการ )ภาษาไทย(  

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม ท่านจำเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

  (สำเนาทะเบียนสมรส /สำเนาทะเบียนหย่า/ สำเนาใบมรณะบัตร  ) กรณีคู่สมรสเสียชีวิต 

 - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี บิดาและ)มารดาเดินทางไปด้วย( จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ดังนี้ 

 - สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร 

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี /บิดา)มารดา ไม่ได้เดินทาง( จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สำเนาพาสปอร์ตบิดา -มารดา  

   โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา -มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือ

รับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอม

ให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา -มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทาง

กับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่สำนักงานเขต /

)  อำเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่านพร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต -สำเนาบัตรประชาชนของบิดา /

 (มารดาโดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตาม



กฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคำร้องขอวีซ่า บิดา  มารดา จำเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร -

 และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่ากรณีบิดา -มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดย

มีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

 

3.หลักฐานการทำงาน /หนังสือรับรองการทำงาน  ที่ทำงานปัจจุบัน )เอกสารมีอายุ  30 วัน ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า(  

3.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานปัจจุบัน   โดย

ระบุตำแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เร่ิมทำงาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุ

ชื่อประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกำหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท 

และลงนามผู้มีอำนาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 

3.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้า )พค.0403( , หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ )DBD(, 

)คัดสำเนาไม่เกิน  90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ(  

 

 3.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณา

บัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า) 

3.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ 

3.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้สำเนาทะเบียนสมรส /ใบมรณะ)กรณีคู่สมรสเสียชีวิต(, หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   

ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จำเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    

วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันจดหมายชีช้ี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

3.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ Freelance, ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 

จำเป็นต้องเขียนจดหมายแนะนำตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทำงาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือ

เอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น  จดหมาย ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

4.หลักฐานการเงิน  

4.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ  )บัญชีส่วนตัว (

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน )กรุณาเลือกบัญชีที ่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า  -ออก 

สม่ำเสมอ ( และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ 



ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน

จากธนาคาร )Bank Certificate( ซึ่งต้องเป็นบัญชีเดียวกัน Statement ข้างตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro 

เท่านั้น 

 

 

4.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จำเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง 

Sponsor Letter และขอหนังสือรับรองสนับสนุน /ค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน 

Sponsor  ดำเน ินการตามเอกสารข ้างต ้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเง ินจากธนาคาร Bank  

Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบัญชีSponsorและ

ระบุชื ่อผู ้เดินทาง ผู ้ที ่ได้รับการสนับสนุน /(เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับ

พาสปอร์ตที่ใช้เดินทางเท่านั้น)  กรุณาย่ืนขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาดำเนินการนานถึง 3 วัน 

 

 หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูร์ Bookbank  หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลุม

ตามเงื่อนไขที่กำหนด ท่านจำเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank Statement) 

 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดล่าสุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วัน ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า  

 **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 

 

5.เง่ือนไขและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสำหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความ

เป็นจริง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องนำส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคำร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่

สามารถกรอกประวัติข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัคร/ได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จข้อมูลไม่ถูกตอ้ง/

 กับความเป็นจริงท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงขึ้น 

 



เมื่อท่านชำระเงินมัดจำค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่แผน

กวีซ่าทันที )ภายใน  (5-3หากดำเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่

รับผิดชอบทุกกรณี 

การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชำระไปแล้วทุกกรณี 

หากถูกปฎิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่

สถานทูตนัดหมาย( โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้ง

ช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอ

ความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือนำส่งสถานทูตเช่นกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำเรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวีซ่า

ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น !! 

พร้อมแนบสำเนาฉบับภาษาไทย )โดยไม่จำเป็นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง(  

เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 

ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาวีซ่า 15-20 วันทำการ 

** ผู้เดินทางต้องมาแสดงตน สแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ ตามวันเวลาที่นัดหมาย ** 

 

 

 

 

 

 

 



กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชื่อ - นามสกุล (MISTER , MRS , MISS , MASTER)   .............................................................................. 

2. ชื่อ - นามสกุล เดิม (หากมี โปรดระบุ) ................................................................................................... 

 เหตุผลที่เปลี่ยน (เช่น สมรส ฯลฯ) ...............................  เปลี่ยนเมื่อวันที่ (วัน/เดือน/ปี) ....................... 

3. วัน/เดือน/ปี เกิด ..........................................  อายุ ............... ปี   สถานที่เกิด ........................................ 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน  ................................................................................................................................ 

ตำบล .................... อำเภอ .................... จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย์ 

โทรศัพท์บ้าน .............................................................  มือถือ ............................................................... 

5.บ้านที่อยู่ ปัจจุบัน ท่านอาศัยมากี่ปี  ....................................... 

6. สถานภาพ  โสด         สมรส(จดทะเบียน)  สมรส(ไม่จดทะเบียน)   

   หย่าร้าง   ม่าย 

7.ชื่อ-สกุล บิดา ................................................ และ วัน/เดือน/ปี เกิด.............. สถานที่เกิด................. 

8.ชื่อ-สกุล มารดา ............................................. และ วัน/เดือน/ปี เกิด.............. สถานที่เกิด.................. 

9.ในกรณีสมรส โปรดระบุข้อมูลของคู่สมรส และบุตรของท่าน ได้แก่ ชื่อ-สกุล,วัน/เดือน/ปี เกิด เลขที่พาสปอร์ต 

สถานที่เกิด 

1.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดือน/ปีเกิด ......................... สถานที่เกิด ........................ 

เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ์ ............................. 

2.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดือน/ปีเกิด ......................... สถานที่เกิด ......................... 

 เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ์ ............................. 

 



3.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดือน/ปีเกิด ......................... สถานที่เกิด .........................  

เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ์ .............................. 

10.ท่านมี Passport หนังสือเดินทางเล่มเก่าหรือไม่ (ถ้ามีกรุณาระบุรายละเอียด) 

- เลขพาสปอร์ต .................. วันออก ........... วันหมดอายุ ............ สามารถถือมาวันย่ืนวีซ่าได้หรือไม่  ........... 

- เลขพาสปอร์ต .................. วันออก ........... วันหมดอายุ ............ สามารถถือมาวันย่ืนวีซ่าได้หรือไม่  ........... 

11.ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 10 ปีที่ผ่านมา  

1.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง .................. 

2.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ...............................จุดประสงค์ในการเดินทาง ................ 

3.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ............... 

4.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ............... 

5.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ............... 

6.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ............... 

12. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 

ชือ-สกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ .............................. 

ชื่อ-สกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ .............................. 

ชื่อ-สกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ .............................. 

ชื่อ-สกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ .............................. 

13.ท่านเคยทำงานเหล่านี้หรือไม่ (ทหาร ตำรวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สื่อมวลชน ข้าราชการ) .................... 

14.อาชีพปัจจุบัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์) ........................................................... 

ตำแหน่งงาน/คณะ สาขาวิชาที่เรียน (ตรงกันกับหนังสือรับรองที่ท่านใช้ยื่นสถานทูต) .................................... 



ลักษณะ/รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ .................................................................................................... 

ชื่อบริษัท/ที่ทำงาน/ชื่อร้านค้า/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ..........................................................................  

ที่อยู่เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน .......................................... 

ตำบล/แขวง .................................. อำเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................ 

รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพทท์ี่ทำงาน ................................ อีเมล์ ................................................ 

15.วันที่เร่ิมต้นทำงาน (ตรงกันกับหนังสือรับรองการงาน โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี)  .................................................. 

16.รายได้ต่อเดือน (ตรงกันกับหนังสือรับรองการงาน) ............................................บาท  

17.อาชีพ/รายได้เสริม นอกเหนือจากอาชีพหลัก ถ้ามี (กรุณาระบุรายละเอียด)  .................................................... 

18.ค่าใช้ของท่านทั้งหมด ต่อเดือน  .................................... บาท 

19.รายได้ที่ท่านให้แก่ครอบครัวในการใช้จ่ายต่างๆ ต่อเดือน  ..........................  บาท 

20.ท่านมีหลักทรัพย์ส่วนตัวนอกเหนือจากเงินฝาก อะไรบ้าง เช่น พันธบัตร, สลาก, หุ้น, ให้เช่า ฯลฯ (ถ้ามีกรุณาระบุ) 

.................................................................   รวมเป็นจำนวนเงิน  ............................................. บาท 

21.มีเงินยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/สะสมทรัพย์ เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ ……………………………….. บาท 

 

22.ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้รับวีซ่าอังกฤษ หรือไม ่

  ไม่เคย    

 เคย โปรดระบุประเภทวีซ่า ...................  วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า........................ 

23.ภายใน 10 ปี ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ........ ครั้ง (โปรดระบุ) 

ประเภทวีซ่าที่ได้รับ ................. วัน/เดือน/ปี ที่อนุมัติวีซ่า .................  วัน/เดือน/ปี หมดอายุวีซ่า ..................... 

ท่านเดินทางออกจากประเทศไทยในวันที่ ....................... และเดินทางเข้าประเทศอังกฤษในวันที่ ....................... 



24.ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยโดนปฏิเสธวีซ่าอังกฤษ หรือไม่ 

   ไม่เคย   

 เคย โปรดระบุเหตุผล........................................................... 

 วัน/เดือน/ปี ที่โดนปฏิเสธ ...................................................... 

25.ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยโดนปฏิเสธวีซ่า เข้าประเทศอื่นๆ (นอกเหนือจากประเทศอังกฤษ) หรือไม่ 

    ไม่เคย   

 เคย โปรดระบุเหตุผล ............................................................. 

 วัน/เดือน/ปี ที่โดนปฏิเสธ.................................................. 

26. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักอยู่ของผู้ร้องขอ 

  ตัวผู้ขอวีซ่าเอง   มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

   เช็คเดินทาง  กรุณาระบุชื่อ .......................................................... 

    บัตรเครดิต  ความสัมพันธ์ .........................................................   

    เงินสด   เหตุผล ................................................................ 

 หากจัดส่งเอกสารให้กับแผนกวีซ่าล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต          

กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกำหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี!! 

 

เมื่อท่านได้จองทำการจองโปรแกรมทัวร์ และชำระเงินมัดจำค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

- กรุณาจัดส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์) 

- จัดส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพ่ือทำการส่งชื่อย่ืนคำร้องขอรับคิววีซ่า ภายใน 3 วัน หลังจากท่านชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ 

- กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที 

จะใช้ยื่นสถานทูต เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจำเป็นต้องดำเนินการนำส่งสถานทูตผ่านระบบ 

ออนไลน์ หากนำส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 



- หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทำงานของ 

ท่านให้ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ตำแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ 

และวันเดือนปีที่เร่ิมงาน 

เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสำหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

- กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสำหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่ 

เกิน 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายย่ืนวีซ่า 

- ท่านจำเป็นต้องนำส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็น

เพียงตัวกลางที่คอยให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  

ศูนย์รับคำร้องยื่นวีซ่าอังกฤษ VFS Global, Soi Sukhumvit 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาติดตอ่ 

 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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