
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22669 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่ตรวจสอบ( 

 

CODE : UKTR05 RED WAR ENGLAND 7 วนั 5 คนื BY TR 

LONDON STONEHENGE LIVERPOOL MANCHESTER LEICESTER 
บนิลดัฟา้โดยสายการบนิ SCOOT ฟรนี า้หนกั 20 กโิลกรมั / CARRY ON 10 KG. 

องักฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ  
ลเิวอรพ์ูล แมนเชสเตอร ์เลสเตอร ์7วนั 5คนื 

พกัโรงแรม 4 ดาว 
 
 
 
 
 



◊ ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาหินสโตนเฮนจ์   
◊ ชมสถาปัตยกรรมอันหรูหราของพระราชวังบักกิงแฮม 
◊ เยือนบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) 
◊ สนามฟุตบอลอันโด่งดังของประเทศอังกฤษ โอลด์แทรฟฟอร์ด แอนฟีลด์ เลสเตอร์ 
◊ ชอปปิ้งที่ บิสเตอร์ วิลเลจ และ ศูนย์การค้า Bullring and Grand central 
◊ ชมหอนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก บิ๊กเบน    
◊ ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ลอนดอนอาย  
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-11 ปี 
พักกับผู้ใหญ่  
(ไม่เสริมเตียง) 

พักเด่ียวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ 

31 มีนาคม - 6 เมษายน 65 57,888 49,388  
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ราคารวมตรวจ RT-PCR 1 ครั ง
ที่อังกฤษ 

12 - 18 เมษายน  65 65,888 57,388 20 

26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 65 59,888 51,388 20 

23 – 29 มิถุนายน 65 59,888 51,388 20 

28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 65 65,888 57,388 20 

11 - 17 สิงหาคม 65 62,888 54,388 20 

29 กันยายน - 5 ตุลาคม 65 59,888 51,388 20 

13 - 19 ตุลาคม 65 62,888 54,388 20 

20 - 26 ตุลาคม 65 62,888 54,388 20 

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 8,500 บาท << 
 FLIGHT:  

DEPARTURE:   TR750 BKK-LGW  14:30 - 20:05 
RETURN       :   TR751 LGW-BKK  22.05 - 16.10 



11.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ประต ู6 เคานเ์ตอร ์L สายการบิน SCOOT 
โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่ง โหลดสัมภาระโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอย
ต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ นเครื่องและออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค 

ลูกค้าจ้าเป็นแสดงเอกสารดังนี  

1. เอกสารที่ได้รับการอนุมัติเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ผ่านเว็บไซต ์Passenger Locater Form เพือ่รบั QR CODE 

2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย (the 
Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีนพาสปอร์ต (สามารถขอผ่านแอปห
มอพร้อมได้ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัด ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง 

14:30 น. น้าท่านเดินทางสู่ กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบิน SCOOT เทีย่วบินที ่TR750 
20:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  โดยสายการบิน SCOOT  น้าท่านผ่านขั นตอน

การตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง) 
ค่า้  อสิระรบัประทานอาหารเยน็  
 จากนั นน้าท่านขึ นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองแกตวิค ลอนดอน 

ที่พัก: Holiday Inn London – Gatwick Airport 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
            (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื อที่1)  
น้าท่านเดินทางสู่เขา้ชม กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) เพื่อเข้าชม 1ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก (ระยะทาง114ก.ม.ใช้
เวลา1.30ชม.)  กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับด้ามืดในช่วงหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์ แนวหินนี มีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปด้วย
ก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112ก้อน ตั งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูป
วงกลมซ้อนกันอยู่3วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้ท่านได้เก็บ
ภาพที่ระลึกถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

 จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (ระยะทาง55ก.ม.ใช้เวลา1ชม.) เมืองเก่าแก่ที่
มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื อที่2)  
จากนั นน้าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น ้าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่ม
อาคารส้าคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตั งของบ่อน ้าแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สอง คือ บริเวณวัด และส่วนที่

วันที่หนึ่ง      กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค  

วันที่สอง     ลอนดอน - เมืองเอมส์เบอรี่ - สโตนเฮนจ์ - เมืองบาธ - พิพิธภัณฑ์น ้าแร่ร้อนโรมัน - เมืองบริสตอล - โบสถ์เซนต์แมรี่เรดคลิฟฟ์ -  
                 มหาวิหารเมืองบริสตอล                                                                                                                  อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 



สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน ้าแร่ซึ่งมีทั งสระว่ายน ้า , บ่อน ้าแร่ร้อน, ห้องอบไอน ้า และส่วนที่
เป็น Turkish Bath 
แวะเก็บภาพประทับใจกับด้านหน้า มหาวหิารหลกัของเมอืงบาธ หรือที่รู้จักกันในนามว่า Bath Abbey เป็นโบสถ์ของชาวอังกฤษ นิกายแองกลิกันและเป็น
โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปี ซึ่งโบสถ์ของที่นี่ ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมโกธิกแนวตั งฉากที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันโบสถ์แห่งนี ใช้
เป็นสถานที่ส้าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีทางฆราวาส นอกจากนี ยังเป็นสถานที่ จัด
คอนเสิร์ตและการบรรยายสั่งสอน ซึ่งมีผู้เข้าชมให้ความสนใจกว่า 1,000 คนต่อปี จากนั นอิสระให้ท่านเดินเล่นที่ Bath Street  เป็นซอยเล็กๆที่มีตึก
อาคารเก่าแก่ตั งอยู่เรียงกัน รับการจดทะเบียนและเป็นพื นที่อนุรักษ์ ซึมซับบรรยากาศที่สวยงาม เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรม ร้านค้าในท้องถิ่น อาหาร
เก่าแก่ ร้านอาหารและสถานบันเทิงต่างๆ โดยจะอยู่บริเวณ Roman Baths , Bath Abbey ซึ่งถือว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามและน่าประทับใจเป็นอย่าง
มาก เชื่อว่านักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนที่นี่จะต้องหลง 
จากนั นน้าท่านเดินทางสู่เมืองเมืองบริสตอล Bristol (ระยะทาง 22 กม./ 1 ชม.) 
เป็นเมืองเล็กๆ ที่รวบรวมเรื่องราวความน่าสนใจ ประวัติศาสตร์แล ะกิจกรรม
ต่างๆ มากมายเอาไว้ คอยต้อนรับ นักท่องเที่ยวทั่วโลก แต่เดิมเมืองบริสตอล 
คือเมืองท่าดั งเดิมของอังกฤษตั งอยู่ทางตอนใต้ใกล้กับมหาสมุทรแอตแลนติก 
เป็นเมืองที่มีอากาสอบอุ่นเเละมีเเสงเเดดส่องมากที่สุดเเห่งหนึ่งของประเทศ
อังกฤษ แวะถ่ายรูป St. Mary Redcliffe  โบสถ์เซนต์แมรี่เรดคลิฟฟ์ โค้งแหลม
และไฟนวลเป็นผลงานชิ นเอกของสถาปัตยกรรมโกธิคที่มีมานานกว่า 800 ปี ควีนอลิซาเบธ ที่ 1 กล่าวว่า "โบสถ์ที่สวยที่สุดและดี
ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษ" และบริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์นั นได้เก็บความลับจากบริสตอลและอดีตของอเม ริกา Bristol 
cathedral มีความพิเศษเป็นพิเศษ มันเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีท่ีสุดในโลกของ 'โบสถ์ในยุคกลาง' ซึ่งหมายความว่าเพดานโค้งในวิหาร
นักร้องและทางเดินล้วนแล้วแต่มีความสูงเท่ากันท้าให้มีพื นที่สูงและสว่างพร้อมซุ้มโค้งที่สง่างาม Llandoger Trow มีเรื่องเล่าขานว่า
แดเนียลเดโฟได้พบกับอเล็กซานเดเซลเคิร์กแรงบันดาลใจของเขาส้าหรับโรบินสันครูโซที่นี่ และมันก็เป็นโรเบิร์ตหลุยส์สตีเวนสันแรง
บันดาลใจ ส้าหรับพลเรือเอกเบนบาวในเกาะมหาสมบัติ ในยุควิกตอเรียผับเกี่ยวข้องกับโรงละคร Royalซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนและ
การเข้าชมโดยกแสดงและนักดนตรีหลายคน 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื อที่3)  
จากนั นน้าท่านขึ นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองบริสตอล ลอนดอน 
ที่พัก: Mercure Bristor North The Grange Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

     (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่สาม       เมืองไบบิวรี่ - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านเช็คสเปียร์ – เมืองเบอร์มิงแฮม – มหาวิหารเบอมิงแฮม -  Victoria Square  
                   - อิสระชอปปิ้ง Bullring and Grand central                                                                                    อาหารเช้า,เที่ยง ,เย็น 

เช้า           รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื อที่4) 
น้าท่านเดินทางไปยัง Bibury เมืองไบบิวรี่ (ระยะทาง 76 กม./ใช้เวลา 1.30  ชม.)  



เที่ยวชม หมู่บ้านไบบิวรี่ Bibury หมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ โดยได้รับการยกย่องจากวิลเลียม มอร์ริส ดีไซเนอร์เสื อผ้า นักเขียน 
และเป็นผู้ที่มีอิทธิพลด้านสังคมของอังกฤษ มอร์ริสมีชีวิตอยู่ระหว่างปี 1834-1896 ได้ตั งฉายาหมู่บ้านไบบิวรี่ว่าเป็น The most 
beautiful village in England ส่วนสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์ได้ยกย่องให้ไบบิวรี่เป็นหมู่บ้านที่ถ่ายรูปสวยที่สุด เพราะไบบิวรี่มีบ้านที่เป็น
ลักษณะกระท่อมที่สร้างมาเป็นเวลานาน และมีแม่น ้าสายเล็กๆชื่อColn 
ไหลผ่านหมู่บ้านแห่งนี  ประกอบกับคนในหมู่บ้านตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวน
ดอกไม้แบบอังกฤษท้าให้ความงดงามของไบบิวรี่มีมากขึ น จากนั น น้าท่าน
เดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water (ระยะทาง 
20 กม./ใช้เวลา30 นาที) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่มี
ความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความ
โดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็นหิน Cotswold stone 
เท่านั น ภายในหมูบ้านจะมีแม่น ้าWindrushไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น ้า เป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมน
ติค น้าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (ระยะทาง40กม./ใช้เวลา1 ชม.)   

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื อที่5)  
เที่ยวชมเมือง เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน Stratford-upon-
Avon ที่ตั งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าเอวอน อันเป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ 
(William Shakespeare) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ เดินเที่ยวชม
เมืองแสตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ น้าท่านชมบ้านเช็คส
เปียร์ (Shakespeare’s Birthplace) และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกใน
อดีต และเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity สถานที่ในประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี  อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปย่านใจกลางเมืองตามอัธยาศัย น้าท่านไปเดินเล่นและถ่ายรูปที่ถนน Bridge 
Street และ Old Thatch ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของเมืองที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาถ่ายรูป อีกทั งยังเป็นทั งร้านอาหารและผับบาร์ใน
ยามค่้าคืนอีกด้วย 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์มิงแฮม Birmingham (ระยะทาง61กม./ใชเ้วลา1 ชม.) เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ เป็น
ที่รู้จักในเรื่องของพิพิธภัณฑ์และแหล่งช้อปปิ้ง คูคลอง อาหารและเสียงเพลง ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยลานคอนเสิร์ตและย่านช้อปปิ้ง 
นิทรรศการศิลปะ ร้านอาหารรสจัดและโรงงาน จากนั นพาท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับสถาปัตยกรรมแบบบาโรค หรือกระจกสี
จากช่างท้ากระจกในต้านานอย่าง Burne-Jones Birmingham Cathedral หรือ St. Philip Cathedral เป็นโบสถ์ที่ห้ามพลาด
ด้วยประการทั งปวง เพราะนอกจากความสวยงามทางศิลปะที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ประวัติยาวนานกว่า 300 ปี โบสถ์เซนต์ฟิลิปสร้าง
ขึ นเพือ่ใช้เป็นโบสถ์ประจ้าเขตและอุทิศในปี ค.ศ. 1715 ต่อมาได้กลายเป็นมหาวิหารของสังฆมณฑลเบอร์มิงแฮมที่ตั งขึ นใหม่ในปี ค.ศ. 
1905 โบสถ์เซนต์ฟิลิปถูกสร้างขึ นในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ในสไตล์บาร็อคโดยโธมัส อาร์เชอร์  เป็นคริสตจักรที่เงียบสงบ มีสนาม
หญ้าขนาดใหญ่ด้านนอกโบสถ์ซึ่งมีรูปแกะสลักแปลกๆมากมาย และ พาท่านถ่ายรูปกับ Victoria Square จัตุรัสสาธารณะแห่งนี ตั ง
โดดเด่นอยู่ใจกลางเมือง พบกับสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ ประติมากรรมขึ นชื่อและตลาดเกษตรกร  ประติมากรรมและน ้าพุที่
ประดับประดาอย่างสวยงาม รวมถึงจับจ่ายซื อของที่ตลาดคริสต์มาสประจ้าปีและงานแสดง อิสระให้ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัย ที่



ศูนย์การค้า Bullring and Grand central แหล่งช้อปปิ้งสุดทันสมัยแห่งนี สร้างขึ นบนตลาดที่มีอายุเก่าแก่หลายศตวรรษ เป็นที่รู้จัก
กันว่าเป็น "นครแห่งการค้านับพัน" ชื่นชมสถาปัตยกรรมอันทันสมัย เลือกซื อสินค้าในร้านบูติกและเพลิดเพลินไปกับอาหารว่างภายใน
ฟู้ดฮอลล ์

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื อที่6) 
 จากนั นน้าท่านขึ นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองบริสตอล ลอนดอน 
ที่พัก: Jurys Inn Birmingham 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

     (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่สี่       สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ - Albert Dock - Liverpool Cathedral - China town Liverpool - ชอปปิ้งย่าน Liverpool one - 
               สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ศาลาว่าการเมือง - พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งชาติ                                                  อาหารเช้า,เที่ยง ,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มื อที7่)  
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (ระยะทาง158 ก.ม.ใช้เวลา2.15 ชม.) ในอดีตเป็นเมืองท่าส้าคัญทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศอังกฤษ มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลไอริชและเป็นประตูส้าคัญ
ของประเทศสู่ทวีปอเมริกา แอฟริกา และน้าท่านเก็บภาพความ
ประทับใจสวยๆกับแลนด์มาร์คส้าคัญของเมืองลิเวอร์ จากนั นน้าท่าน 
เข้าชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ (Anfield Stadium) เป็นสนามของ
สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ และยังเป็นหนึ่งในสนามที่
เก่าแก่ที่สุดของวงการลูกหนังโลกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูปและช้อป
ปิ้งสินค้าที่ระลึกของทีมตามอัธยาศัย  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื อที่8)  
อาธิเช่น Albert Dock เป็นชื่อย่านตึกอิฐแดงมรดกโลก UNESCO World Heritageหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลิ
เวอร์พูล โดยบริเวณท่าเรือนั นประกอบไปด้วยอาคารท่าเรือและคลังสินค้า นอกจากนี แล้วท่าอัลเบิร์ตยังเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคน
เข้าชมมากที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย น้าท่านเก็บภาพความประทับใจที่ Liverpool Cathedral เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในลิเวอร์
พูล ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก สร้างเสร็จตั งแต่ 1978 โดยใช้เวลาสร้างทั งหมด 74 ปี  จากนั นอิสระให้ท่าน
พักผ่อนและชอปปิ้งที่ Liverpool ONE ศูนย์รวมร้านค้าร้านอาหารกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร  เดินชมร้าน
เสื อผ้าไฮสตรีทกว่า 150 ร้าน นั่งพักที่คาเฟ่และร้านอาหารที่มีให้เลือกมากมาย Liverpool ONE เปิดตัวในปี 2008 เป็นศูนย์รวม
ร้านค้า ความบันเทิง  

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงแมนเชสเตอร(์Manchester) (ระยะทาง55ก.ม.
ใช้เวลา1ชม.)  เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากลอนดอน เป็นเมืองที่
มีรถไฟสายแรกของโลกและของอังกฤษเกิดขึ นที่นี่ น้าท่านเก็บภาพ
ความประทับใจสวยๆด้านนอกกับ สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (OLD 
TRAFFORD) สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่



เริ่มก่อสร้างขึ นในปี ค.ศ. 1909  พื นสนามมีระบบระบายน ้า และระบบท้าความร้อน มีจ้านวนที่นั่งทั งสิ น 67,000 ที่นั่ง ใช้เป็นสนามท้า
การแข่งขันในแมทซ์ส้าคัญๆมาแล้ว หลังจากเยี่ยมชมแลนด์มาร์คส้าคัญในเมืองแมนเชสเตอร์ หลังจากเก็บภาพประทับใจเรียบร้อยน้า
ท่านไปถ่ายรูปกับ Arch of Chinatown แหล่งร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต เบเกอรี่ และร้านค้าแห่งนี  เป็นอีกแหล่งวัฒนธรรมที่
น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของแมนเชสเตอร์ และเป็นอีกหนึ่งไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรและยุโรป แวะถ่ายภาพกับ 
ศาลาว่าการเมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester City Hall) ตั งอยู่ใจกลางเมือง เป็นอาคารที่มีความเก่าเเก่เเละบอกเล่าเรื่องราวของ
เมืองแมนเชสเตอร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั งได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเท่ียวชมความสวยงามของเมืองเเห่งนี กันอย่าง
มากมาย เป็นอาคารในสไตล์นีโอกอธิควิคตอเรียน ที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ส้ารวจแผนที่ และถ่ายภาพกับ โบสถ ์St. Anne 
โบสถ์อันโอ่อ่าแห่งนี เป็นจุดแวะส้าคัญบนถนนหลวง เป็นศาสนสถานที่งามวิจิตรที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่
ควรพลาดชม ด้านหน้าอาคารสีพาสเทล องค์ประกอบที่มีชื่อเสียงที่สุดส่วนหนึ่งของงานออกแบบยุคนีโอคลาสสิกนี  ได้แก่ เสา 
ประติมากรรมแบบนูน และไม้กางเขนที่ยอดบนสุด แวะถ่ายภาพด้านหน้ากับ National Football Museum พิพธิภณัฑฟ์ตุบอล
แหง่ชาติ ตั งอยู่ในอาคารเออร์บิสใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านการกีฬาที่ส้าคัญเเห่งหนึ่งของอังกฤษ 
เพราะอังกฤษนั นกีฬาฟุตบอลเหมือนเป็นศาสนา ที่พิพิธภัณฑ์เเห่งนี จึงจะเเสดงให้คุณได้เห็นว่าท้าไมฟุตบอลในอังกฤษจึงเป็นอย่าง
ประโยคค้าพูดนี อีกด้วย 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื อที่9) 
 จากนั นน้าท่านขึ นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองบริสตอล ลอนดอน 
ที่พัก : Hampton By Hilton Manchester Northern Quarter 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

     (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
วันที่ห้า       เมืองเลสเตอร์ - The clock tower - มหาวิหาร Leicester - คิง เพาเวอร์ สเตเดี ยม - บิสเตอร์ วิลเลจ                   อาหารเช้า,เที่ยง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื อที่10)  
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเลสเตอร์ Leicester (ระยะทาง170ก.ม.ใช้เวลา
2.30ชม.)  เมืองที่มีชีวิตชีวาในภาคกลางของประเทศอังกฤษมีสถานที่
ท่องเที่ยวมากมาย เลสเตอร์คือเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ
อังกฤษ ค้นพบโดยชาวโรมัน และยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ สังเกตได้จากความแตกต่างของแต่ละ
หัวมุมถนน น้าท่านภาพกับ The clock tower หอนาฬิกาที่ประตู 
Gallow tree บนจัตุรัสใจกลางเมืองเลสเตอร์นั นควรค่าแก่การเยี่ยมชม
สถาปัตยกรรมอันประณีตนี อย่างใกล้ชิด และ ถ่ายภาพกับ มหาวิหาร Leicester คืออนุสรณ์สถานแห่งยุคกลางที่สวยสะดุดตาและ
ยังเป็นสถานที่ส้าคัญทางประวัตศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษ ดื่มด่้าไปกับสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตื่นตากับการตกแต่งอันวิจิตรของ
วิหาร และส้ารวจโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าริชาร์ดที่ 3 ที่เลื่องชื่อ วิหารจากยุคกลางนี นอกจากเป็นสถานที่บรรจุพระบรมศพ
ของพระเจ้าริชาร์ดที่ 3 แล้วยังมีงานแกะสลักที่สวยงาม แท่นสวดมนต์อันวิจิตร และงานศิลปะสาธารณะอีกด้วย จากนั นน้าท่านเยี่ยม
ชมและถ่ายภาพด้านนอกกับ คิง เพาเวอร์ สเตเดี ยม (King Power Stadium)  หรือ เลสเตอร์ ซิตี  สเตเดี ยม (Leicester City 
Stadium) เป็นสนามเหย้าของทีม “จิ งจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี  ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ตั งอยู่ในเมืองเลสเตอร์ ประเทศ



อังกฤษ  สนามฟุตบอลแห่งนี ตั งชื่อตามกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (King Power) ซึ่งเป็นเจ้าของทีมในปัจจุบัน “คิง เพาเวอร์ สเต
เดี ยม”  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื อที่11)  
จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์ วิลเลจ (Bicester outlet) (ระยะทาง
103ก.ม.ใช้เวลา1.30ชม.)  เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ยอดนิยมของบรรดา
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อตะลุยชอปปิ้ง มีสินค้าแฟชั่นมากมายให้
เลือก ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื อผ้า 
กระเป๋า รองเท้าตามแฟชั่น เช่น  Mulberry, Stella McCartney, DVF, 
Coach, Saint Laurent Paris และ Marni อีกทั งยังมีร้านอาหารและ
เครื่องดื่มในคาเฟ่และร้านอาหารในหมู่บ้านให้ลองเลอืกชิมอีกด้วย  อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยัเพื่อไม่เป็นการรบกวนการชอป
ปิ้งของท่าน 
จากนั นน้าท่านขึ นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักใน ลอนดอน (ระยะทาง100ก.ม.ใช้เวลา1.30ชม.)   
ที่พัก : Hampton By Hilton London Ealing 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

    (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
วันที่หก    สะพานหอคอย - Tower Bridge - ลอนดอนอาย – หอนาฬิกาบิ๊กเบน - มหาวิหารเซนต์ปอล - พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ -   
              พระราชวังบัคกิ งแฮม – จตุรัสทราฟัลการ์ - ท่าอากาศยานแกตวิค                                                                     อาหารเช้า,เที่ยง                                                                                       

เชา้  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มื อที1่2)  
น้าท่านเดินทางสู่ ถ่ายภาพสิ่งปลูกสร้างอันเป็นสัญลักษณ์ประจ้ากรุง
ลอนดอนต่างๆ อาธิเช่น สะพานหอคอยแหง่กรุงลอนดอน (London 
Tower Bridge) เป็นสะพานที่ขึ นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุง
ลอนดอน โดยมีลักษณะเป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน 
ใกล้ๆกันเป็นท่ีตั งของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของ
ลอนดอน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลัง 
ท่านสามารถบันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ่งเป็น
ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) 
และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนัก ท่องเที่ยวได้อย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี 
จากนั นเดินทางไป ชม หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big ben clock tower) ที่เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก สัญลักษณ์ส้าคัญของ
ทั งกรุงลอนดอนและสหราชอาณาจักร รวมถึงปรากฎอยู่ในงานศิลปะ หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์มากมาย  ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็น
รัฐสภาอังกฤษ ตั งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาบิ๊กเบนเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งได้รับ
การขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก  ถ่ายภาพด้านนอกกับ มหาวิหารเซนต์ปอล  St. Paul’s Cathedral เป็นโบสถ์
ส้าคัญทางศาสนาของสหราชอาณาจักร โดยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีแต่งงานหรือพระราชพิธีใหญ่ๆ รวมถึงเป็นสถานที่ฝังร่างของ



บุคคลส้าคัญที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์อังกฤษ ท้าให้เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่มีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากที่สุดในส
หราชอาณาจักร 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื อที่13)  
จากน้าท่านเก็บภาพความประทับใจที่ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ Palace of Westminster เป็นสถานที่ประชุม 

ของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร และเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดในลอนดอนซึ่งเป็นมรดกโลก และเป็นหนึ่งในอาคารที่เป็นที่รู้จักมาก
ที่สุดในโลกอีกด้วย ในปัจจุบันใช้ในงานส้าคัญๆ เช่น การตั งศพของบุคคลส้าคัญก่อนที่จะน้าไปฝัง และหออัญมณี ( Jewel Tower)  
ถ่ายรูปหน้า วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ (Westminster Abbey) เดิมเป็นส้านักสงฆ์ (แอบบี) แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลิคันที่
ตั งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์  ซึ่ ง
สถาปัตยกรรม  ส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค นอกจากหอคอยที่
เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค แอบบีเวสต์มินสเตอร์เป็น
สถานที่ทีใ่ช้ในการท้าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝัง  พระ
บรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์  
อิสระให้ท่านถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังได้ตามอัธยาศัย 
พระราชวังบัคกิ งแฮม (Buckingham Palace) ด้านนอกซึ่ง
เดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็นพระราชวัง 
ประจ้าราชวงศ์อังกฤษ ด้านนอกท่านสามารถดูโชว์การเปลี่ยน
เวรของทหารยามที่ปฏิบัติการอยู่ในพระราชวัง และดูความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ พระราชวังบัคกิ งแฮมได้อีกด้วย จากนั นอิสระให้
ท่านพักผ่อนที่ จตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square) กลางจัตุรัสนั นมีอนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน วีรบุรุษคนส้าคัญของอังกฤษ 
ตั งอยู่บนเสาสูงใกล้ๆกันเป็นที่ตั งของพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 ซึ่งมีภาพเขียนจากทั่วยุโรปแสดงอยู่กว่า 2,300 ภาพ 
และรวมภาพวาดของราชวงศ์อังกฤษและบุคลส้าคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษ ตั งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน  อิสระอาหารเยน็ 
เพื่อสะดวกแก่ท่านในการท่องเที่ยว  

ค่้า ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

19:00 น.  เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เที่ยวบินที่ QR096 
22.05 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR751 

วันที่เจ็ด              ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
16.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 



** ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลก้าหนด แบบ “Test & Go” 

ยังคงต้องท้าการจองโรงแรม AQ 1 คืน และในวันที่ 5 เพื่อรอผลการตรวจหาเชื อโควิด-19 ** 

Update 20/1/2565 

***************************** 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วง
เทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่าน
ท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( Update 20 มกราคม 2565 ) 
 

► ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย เดินทางเข้าประเทศอังกฤษมีผลบังคับใช้ 11 FEB 2022 
ผูท้ี่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีผล Test Covid 
1. ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม 

2. เด็กอายุต่้ากว่า 4 ปี 

3. ผู้ท่ีรักษาหายจากโควิดแล้ว  

4. บุคคลที่ป่วยและไม่สามารถเทสโควิดได้ 

ต้องแสดง Vaccine certificateเพื่อเข้าประเทศอังกฤษ ระบุ 
 your forename and surname(s) 
 your date of birth 
 vaccine brand and manufacturer 
 date of vaccination for every dose 
 country or territory of vaccination and/or certificate issuer 

 
ผู้เดินทางจ้าเป็นต้องตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR 72 ชั่วโมง หรือ Antigen Rapid Test (ART) 24 ชั่วโมง ก่อนเครื่องออกน้ามาใช้ใน
การเช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ เค้าท์เตอร์สายการบิน  
1. เด็กอายุ 5-17 ปี ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ ต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวีคซีนครบ และเข้าตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางถึงประเทศอังกฤษ
วันที่ 2 
2. ผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบโดส  
3. ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน  
 
 



► เอกสารทีต่อ้งทา้การเตรยีมกอ่นเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   
3. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม 
5. หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คืนและวันท่ี 5 พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั ง และรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม 
►ก่อนเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ส้านักงานสาธารณสุขสหราชอาณาจักรก้าหนดให้ชาวสหราชอาณาจักรและชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้า
มาในประเทศอังกฤษจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 48 ชั่วโมง ก่อนจะเดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อเข้าสหราชอาณาจักรที่เว็บไซต์ 
Passenger Locator Form เพื่อรับ QR CODE www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk  (มิเช่นนั นจะโดด
ปรับหรือจ้าคุก) 
►ผู้เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรจะต้องได้รับวัคซีน ครบโดสแล้ว ชนิดของวัคซีนโควด -19 ที่สหราชอาณาจักรรับรอง มี ดังนี  หากได้รับ
วัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี ครบโดสภายใน 14 วันก่อนเดินทางจะถือว่าท่าน "ฉีดวัคซีนครบโดส" แล้ว โดยสามารถฉีดไขว้ได้เช่นกัน 

✔ Oxford/AstraZeneca (รวมถึงวัคซีนแอสตราเซเนกาท่ีผลิตในประเทศไทย) 

✔ Pfizer BioNTech 

✔ Moderna 

✔ Janssen 

✔ Sinovac-CoronaVac 

✔ Sinopharm Beijing 

✔ Covaxin 
►การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ส้าหรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass  

ชั นตอนการขอ “Thailand Pass” เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย  

ขั นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)      
2. VISA (ส้าหรับชาวต่างชาติเท่านั น) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก้าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง 
4. ประกันสุขภาพท่ีครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 50,000 (ส้าหรับชาวต่างชาติเท่านั น) 

ขั นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 
2. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวรวมถึงแบบฟอร์ม Immigrationและอัปโหลดเอกสารที่จ้าเป็นตามรายละเอียดขั นตอนที่ 1 
3. รอการอนุมัติเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 
4. เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ “Thailand Pass QR Code” ส้าหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย 

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


ขั นตอนที่ 3 : เอกสารตรวจหาเชื อโควิด-19  

โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดนิทาง 

ขั นตอนที่ 4 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทั งหมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชื อโควิด-19 โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดินทางเข้า
ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีสนามบินที่ท่านมาถึง 

2. ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค 
3. ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลก้าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงต้องกักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืนและวันที่ 5 เพื่อรอผล

การตรวจหาเชื อโควิด-19 RT-PCR 2 ครั ง (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมส้าหรับท่านที่สนใจ) 
ขั นตอนที่ 5 : ระหว่างรอตรวจหาเชื อโควิด-19  

เข้ารับการตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดินทางต่อได้โดยไม่ต้องกักตัว  

เงือ่นไขการให้บรกิาร 

► การเดินทางครั งนี จะต้องมีจานวน 15 ท่านขึ นไป กรณีไม่ถึงจ้านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน  
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะ
ท้าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณทีีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิัทฯ ก่อนทกุครั ง มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ทั งสิ น  
► การจองทัวร์และช้าระค่าบริการ  
- กรุณาช้าระค่ามัดจ้า ท่านละ 30,000 บาท + ค่าวีซ่าและบริการ 8,500 บาท (รวมมัดจ้า38,500บาท) 
 กรุณาส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช้าระมัดจ้าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช้าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ้าเป็นต้องช้าระค่าทัวร์ส่วน
ที่เหลือตามที่บริษัทก้าหนดแจ้งเท่านั น 
**ส้าคัญ**ส้าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ้านวนหน้
หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส้าหรับติดวีซ่าไม่ต่้ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
พาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ้า 

 
 
 
 



การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช้าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี   และ กรณีที่
กองตรวจคนเข้าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง 
หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น  
 
อัตราค่าบริการนี รวม  
(บริษัท ด้าเนินการให้ กรณียกเลิกทั งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)  

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ้าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 

กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึ นเครือ่งได ้10 กโิลกรมั และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
7. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัทา้แผนประกนัภยัการเดินทางสา้หรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz Travel แผน 

Oasis Tripper  สามารถศกึษาขอ้มลูเพิ่มเตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณลีกูคา้ตอ้งการซื อประกนัเพิ่มวงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความ
คุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนี
โดยทั งนี การท้าประกันนี จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน้าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน้าเที่ยว ท้าประกันเฉพาะ
อบุัติเหตุในการเดินทางเท่านั น แต่ทั งนี  ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้
กรณีท่านต้องการซื อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่าทดสอบ RT-PCR ในวันที่ 5 เมื่อเดินทางถึงประเทศอังกฤษ (สามารถใช้ส้าหรับเดินทางเข้าประเทศไทยได้อีกด้วย) 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการนี ไม่รวม  

1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และไดท้้าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
7. ค่า VISA ENGLAND 8,500 บาท 
8. ค่าบริการยื่นวีซ่าด่วน (หากมี) 10,300 บาท 
9. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50 GBP  หรือ 2,200 บาท/ท่าน ส้าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้า ใจจากท่าน 
10. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืนและวันที่ 5 และค่าตรวจหาเชื อโควิด-19 RT-PCR 2 ครั ง พร้อมรถรับส่ง

สนามบิน เพื่อรอผลการตรวจหาเชื อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมส้าหรับท่านที่สนใจ) 
กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง เช่นค่าวี
ซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทั งหมดกอ่นทา้การจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และ
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด  
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด  
7. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย
โรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะ
ขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั งนี ขึ นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั น บริษัทฯไม่
สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  



10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้
จัดก้ากับเท่านั น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไ ม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท้าแผนประกันภัยการเดินทางส้าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ  กับ Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ Oasis 
Tripper แบบรายบุคคล ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั งนี การท้าประกันนี จากบริษัท  มากกว่า
ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน้าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน้าเที่ยว ท้าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั น  แต่ทั งนี  ท่านสามารถศึกษา
เงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์
มาท่ีบริษัทฯ  

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้
จัดก้ากับเท่านั น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทา งไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 
** กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งพร้อมเอกสารอื่นๆที่ประกอบการยื่นวีซ่าให้กับบริษัท หลังจากจองทัวร์ ก้าหนดไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากคิววีซ่า
จะไม่สามารถล็อกคิวได้หากเอกสารข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ** 
*อาจมีบางช่วงที่คิวย่ืนวีซ่ามีจ้านวนมากทางบริษัทรบกวนขอเอกสารไวกว่าก่อนก้าหนด* 
 
กฎในการยื่นวีซ่าอังกฤษ 
1.ผู้เดินทางทุกท่านต้องมาแสดงตนด้วยตัวเองที่VFS Global (เทรนดี  ชั น28) เพราะต้องพิมพ์ลายนิ วมือ และสแกนม่านตา (เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนัดวันกับท่าน 
และด้าเนินการแจ้งท่านอีกครั ง) 
2.ต้องด้าเนินการนัดคิวย่ืนวีซ่า ( ในการท้าคิววีซ่า เอกสารทุกอย่างของผู้เดินทางต้องพร้อมหมดก่อน และทางเราจะกรอกออนไลน์เข้าในระบบพร้อมทั งจ่ายค่าวี
ซ่าถึงจะสามารถทราบคิวท่ียื่นได้ 
3.ระยะเวลาด้าเนินการพิจารณาของทางสถานฑูต ใช้ระยะเวลา 15 - 21 วัน ขึ นอยู่กับทางสถานฑูตและในระหว่างด้าเนินการไม่สามารถขอดึงเล่มหนังสือเดินทาง
เพื่อใช้เดินทางไปประเทศอื่นได้ 
หมายเหตุ: ผู้ยื่นค้าขอทุกคนต้องไปที่ศูนย์รับค้าขอวีซ่าด้วยตนเอง  เด็กเล็กที่มีอายุต่้ากว่า 5 ปีต้องไปปรากฏตัวที่ศูนย์ด้วย แต่ไม่ต้องให้ข้อมูลชีวมาตร (ไบโอ
เมตริก)  เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปีต้องมีผู้ใหญ่พาไปด้วย และผู้ใหญ่นี จะต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอส  
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 
ระยะเวลาด้าเนินการพิจารณาวีซ่า 20-15 วันท้าการ 
 **ผู้เดินทางต้องมาแสดงตน สแกนลายนิ วมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ ตามวันเวลาที่นัดหมาย ** 
โปรดด้าเนินการตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก้าหนดเงื่อนไข 
 



รวมถึงเอกสารที่ใช้ส้าหรับยื่นค้าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ้า 
1.หนังสือเดินทาง(Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่ต่้ากว่า  6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย หากเคยมีพาสปอร์ตเล่มเก่า 
ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม กรุณาจัดส่งให้กับทางบริษัท และน้าไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ VFS Global เพื่อง่ายต่อ
การอนุมัติวีซ่าของท่าน  
 
2.เอกสารส่วนตัว แปลภาษาอังกฤษเท่านั น 
  -  ส้าเนาบัตรประชาชน/ส้าเนาทะเบียนบ้าน/ส้าเนาบัตรข้าราชการ )ภาษาไทย(  
หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม ท่านจ้าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี  
  ( - ส้าเนาทะเบียนสมรส /ส้าเนาทะเบียนหย่า/ ส้าเนาใบมรณะบัตร  ) กรณีคู่สมรสเสียชีวิต 
 - ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
กรณีเด็กอายุต่้ากว่า18ปี ดาและบิ)มารดาเดินทางไปด้วย( จ้าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี  
 - ส้าเนาทะเบียนบ้าน/ส้าเนาสูติบัตร 
กรณีเด็กอายุต่้ากว่า18ปี /บิดา)มารดา ไม่ได้เดินทาง( จ้าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี  
 - ส้าเนาทะเบียนบ้าน/ส้าเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส้าเนาพาสปอร์ตบิดา -มารดา  
   โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา  หรือ
หากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา  จะต้องมีหนังสือ
รับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส้านักงานเขต  /อ้าเภอตาม
) หลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่านพร้อมแนบส้าเนาพาสปอร์ต  (มารดา-ส้าเนาบัตรประชาชนของบิดา /โดยมีนายอ้าเภอหรือผู้อ้านวยการเขต  ลงนามและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวย่ืนค้าร้องขอวีซ่า บิดามารดา จ้าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อม-
 าเจ้าท่ีที่รับยื่นวีซ่ากับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ้านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
 
3.หลักฐานการท้างาน /หนังสือรับรองการท้างาน ที่ท้างานปัจจุบัน )เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค้าร้องขอวีซ่า(  
3.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท้างานจากบริษัทท่ีท่านท้างานปัจจุบัน   โดยระบุต้าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน 
ปี ที่เริ่มท้างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก้าหนดวันลา 
พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ้านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น) 
3.2  กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ  ใช้ส้าเนาใบทะเบียนการค้า  )พค .0403 ( , หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ  )DBD (,  )คัดส้าเนาไม่เกิน  90  วัน พร้อมแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ(  
3.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรอง
ผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค้าร้องขอวีซ่า) 
3.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส้าเนาบัตรข้าราชการบ้านาญ 
3.5  กรณีเป็นแม่บ้าน  ใช้ส้าเนาทะเบียนสมรส /ใบมรณะ )กรณีคู่สมรสเสียชีวิต (, หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี    ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี 
จ้าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันจดหมายชี ชี แจงเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั น 



3.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ Freelance, ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จ้าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน้าตนเอง ชี แจง
รายละเอียดการท้างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น   จดหมาย ชี แจงเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั น 
4.หลักฐานการเงิน 
4.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรพัย์ หรือส้าเนาสมุดบัญชเีงินฝากประจา้  )บัญชีส่วนตัว ( รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน กรุณา
เลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า -ออก สม่้าเสมอ  ( และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั นๆไม่ต่้ากว่า 6 หลัก  เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะ
ทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล้าเนา  และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank 
Certificate) ซึ่งต้องเป็นบัญชีเดียวกัน Statement ข้างตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro เท่านั น 
4.2  ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  จ้าเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง Sponsor Letter และขอหนังสือรับรอง/
สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน Sponsor  ด้าเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจาก
ธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั น โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบัญชีSponsorและระบุชื่อผู้เดินทาง  /ผู้ที่ได้รับ
การสนับสนุน (เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางเท่านั น   ) กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจ
ใช้เวลาด้าเนินการนานถึง 3 วัน 
หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูร์ Bookbank  หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขที่ก้าหนด  ท่านจ้าเป็นต้องขอรายการเดิน
บัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั น (Bank Statement) 
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดล่าสุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วัน ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า  
 **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 
 
5.เงื่อนไขและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลส้าหรับยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 
 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส้าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง  เนื่องจากบริษัทฯ ต้องน้าส่งข้อมูล
ให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติค้าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ /ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัคร ได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของ
ท่านเป็นเท็จ ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง/ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด้าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ น 
 
เมื่อท่านช้าระเงินมัดจ้าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าทันที )ภายใน 3-5 ( หากด้าเนินการล่าช้า 
อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช้าระไปแล้วทุกกรณี 
หากถูกปฎิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค้าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง 
 สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัดหมาย( โปรดแต่งกายสุภาพ) 
ทั งนี บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอา้นวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั งช่วยประสานงานกบัทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิม่เติม
จากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื่อน้าส่งสถานทูตเช่นกัน 
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิน์้าเรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ
จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 
เอกสารทุกฉบับท่ีใช้ประกอบการยื่นค้าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น !! 
พร้อมแนบส้าเนาฉบับภาษาไทย )โดยไม่จ้าเป็นต้องเซ็นรับรองส้าเนาถูกต้อง(  
เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 



แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส้าหรับยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 
ระยะเวลาด้าเนินการพิจารณาวีซ่า 15-20 วันท้าการ 
** ผู้เดินทางต้องมาแสดงตน สแกนลายนิ วมือ 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  .................................................................................................................................................. 
ต้าบล .................... อ้าเภอ .................... 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 เลขท่ีพาสปอร์ต 
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 ............ สามารถถือมาวันยื่นวีซ่าได้หรือไม่  ........... 
- เลขพาสปอร์ต .................. วันออก ........... วันหมดอายุ ............ สามารถถือมาวันยื่นวีซ่าได้หรือไม่  ........... 
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.ท่านเคยท้างานเหล่านี หรือไม่ (ทหาร ต้ารวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สื่อมวลชน ข้าราชการ) .................... 
14.อาชีพปัจจุบัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์) ........................................................... 
ต้าแหน่งงาน/คณะ สาขาวิชาท่ีเรียน (ตรงกันกับหนังสือรับรองที่ท่านใช้ยื่นสถานทูต) .................................... 
ลักษณะ/รายละเอียดของงานท่ีปฏิบัติ .................................................................................................... 
ชื่อบริษัท/ท่ีท้างาน/ชื่อร้านค้า/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ..........................................................................  
ที่อยู่เลขท่ี ........................ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน .......................................... 
ต้าบล/แขวง .................................. อ้าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................ 
รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์ท่ีท้างาน ................................ อีเมล์ ................................................ 
15.วันที่เริ่มต้นท้างาน (ตรงกันกับหนังสือรับรองการงาน โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี)  .................................................. 
16.รายได้ต่อเดือน (ตรงกันกับหนังสือรับรองการงาน) ............................................บาท  
17.อาชีพ/รายได้เสริม นอกเหนือจากอาชีพหลัก ถ้ามี (กรุณาระบุรายละเอียด)  .................................................... 
18.ค่าใช้ของท่านทั งหมด ต่อเดือน  .................................... บาท 
19.รายได้ท่ีท่านให้แก่ครอบครัวในการใช้จ่ายต่างๆ ต่อเดือน  ..........................  บาท 
20.ท่านมีหลักทรัพย์ส่วนตัวนอกเหนือจากเงินฝาก อะไรบ้าง เช่น พันธบัตร, สลาก, หุ้น, ให้เช่า ฯลฯ (ถ้ามีกรุณาระบุ) 
.................................................................   รวมเป็นจ้านวนเงิน  ............................................. บาท 
21.มีเงินยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/สะสมทรัพย์ เป็นจ้านวนเงินเท่าไหร่ ……………………………….. บาท 
 
22.ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้รับวีซ่าอังกฤษ หรือไม ่
       ไม่เคย   เคย โปรดระบุประเภทวีซ่า ...................  วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า........................ 
23.ภายใน 10 ปี ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ........ ครั ง (โปรดระบุ) 
ประเภทวีซ่าท่ีได้รับ ................. 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. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด้ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ้านักอยู่ของผู้ร้องขอ 
        ตัวผู้ขอวีซ่าเอง  มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 
        เช็คเดินทาง  กรุณาระบุชื่อ .......................................................... 
        บัตรเครดิต  ความสัมพันธ์ .........................................................   
        เงินสด   เหตุผล ................................................................ 
 

หากจัดส่งเอกสารให้กับแผนกวีซ่าล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต          
กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก้าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี!! 
 
เมื่อท่านได้จองท้าการจองโปรแกรมทัวร์ และช้าระเงินมัดจ้าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส้าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์) 
- จัดส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อท้าการส่งชื่อยื่นค้าร้องขอรับคิววีซ่า ภายใน 3 วัน หลังจากท่านช้าระเงินมัดจ้าค่าทัวร์ 
- กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที 
จะใช้ยื่นสถานทูต เนื่องจากข้อมูลทั งหมด บริษัทฯจ้าเป็นต้องด้าเนินการน้าส่งสถานทูตผ่านระบบ 
ออนไลน์ หากน้าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 
- หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท้างานของ 
ท่านให้ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต้าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ 
และวันเดือนปีที่เริ่มงาน 
 
เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส้าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
- กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส้าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่ 
เกิน 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 
- ท่านจ้าเป็นต้องน้าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื่อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั งสิ น ทั งนี บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่คอย
ให้บริการ และอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั น  
 

 

 

 



 

ศูนย์รับค้าร้องยื่นวีซ่าอังกฤษ VFS Global, Soi Sukhumvit 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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