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รหัสโปรแกรม : 24210 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

ENGLAND COUNTDOWN 7 DAYS 5 NIGHTS  
MANCHESTER UNITED VS BOURNEMOUTH BY WY (OMAN AIR) 

องักฤษ เคาทด์าวลอนดอน ดบูอลแมนย ู7 วนั 5 คนื โดยโอมานแอร ์WY 
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วนั โปรแกรมการเดินทาง 
อาหาร 

โรงแรมที่พกั 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1. 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบนินานาชาติมสักตั – สนามบิน

ลอนดอนฮีทโทรว(์บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
✈ ✈  

Crown Plaza London**** 

หรือเทียบเท่า 

2. ลอนดอน – สโตนเฮนจ ์– บาธ – เคาทด์าวลอนดอน ✓ ✓ ✓ 

Double Tree by  

Hilton London**** 

หรือเทียบเท่า 

3. ลอนดอน – เลสเตอร ์– แมนเชสเตอร ์ ✓ ✓ ✓ 

Crown Plaza Hotel 

Manchester**** 

หรือเทียบเท่า 

4. 

ลิเวอรพ์ลู แอนฟิลด ์– แมนเชสเตอร ์– โอลดแ์ทรฟฟอรด์ 

ชมการแข่งขนัฟุตบอล แมนเชสเตอรย์ูไนเต็ด-บอรน์มทั 

 

✓  ✓ 

Crown Plaza Hotel 

Manchester**** 

หรือเทียบเท่า 

5. แมนเชสเตอร-์บสิเตอรเ์อาทเ์ลต-ลอนดอน-ชิมเป็ดโฟรซี์ซัน่ ✓  ✓ 

Double Tree by  

Hilton London**** 

หรือเทียบเท่า 

6. 

เท่ียวชมเมืองลอนดอน – ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน เดอะชารด์ 

Tower Bridgeลอนดอนอาย - หอนาฬิกาบิ๊ กเบน มหาวิหาร 

เซนตป์อล -พระราชวงัเวสตม์ินสเตอร-์ พระราชวงับคัก้ิงแฮม 

จตุรสัทราฟัลการ ์ถนนออกซฟ์อรด์ ชิมเบอรเ์กอรล์อบสเตอร ์

✓ ✓ ✈  

7. 
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
✈ - -  

 
องักฤษ ดูบอลปีใหม่ 7 วนั 5 คืน  เดินทางโดยสายการบิน โอมานแอร ์WY 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาทวัร(์พกัคู่) 

(ไม่รวมตัว๋บอล) 

ราคาทวัร(์พกัคู่) 

รวมตัว๋บอล 

ที่นัง่ปกติ 

ราคาทวัร(์พกัคู่) 

รวมตัว๋บอล 

ที่นัง่HOSPITALITY 

พกัเดี่ยวเพ่ิม 

ท่านละ 

คณะพิเศษปีใหม่ 

30ธ.ค.65-05ม.ค.66 
64,988 77,988 83,988 10,000 

 

เสน้ทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เท่ียวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิBKK-มสักตัMCT 09.10-12.05 WY818 6ชัว่โมง 

มสักตัMCT-ลอนดอนLHR 14.20-19.10 WY101 6.30ชัว่โมง 

ลอนดอนLHR -มสักตัMCT 20.50-07.15 WY102 6.30ชัว่โมง 

มสักตัMCT -สุวรรณภูมBิKK 08.50-18.00 WY815 6ชัว่โมง 
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DAY1 

30 ธ.ค.65 
สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงมสักตั – ลอนดอน                                               

 

06.00 คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณเคาเตอร ์T สายการบิน Oman Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของ

ทางบริษัทไอแอมวาเคชัน่ คอยตอ้นรบัทา่นเพื่ออ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่และโหลดสมัภาระ

ในการเดินทาง 

09.10 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบนิท่ี WY818 สู่สนามบนินานาชาติมสักตั(บริการ

อาหารและเครือ่งด่ืมบนเครื่อง) 

12.15  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมสักตั เพื่อรอเปลี่ยนเท่ียวบิน ใหท้่านพกัผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงในสนามบินท่ีมี

รา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.)  

14.20 ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว ์เท่ียวบิน WY101 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)  

19.10 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮีทโธรว ์เมืองลอนดอน (เวลาทอ้งถ่ินในองักฤษชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชม.) น า

ท่านผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  

 น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั Crown Plaza London Heathorw หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

 

DAY2 

31 ธ.ค. 65 

 ลอนดอน – สโตนเฮนจ ์– บาธ –ลอนดอน (เคาทด์าวน2์023)                อาหาร เชา้,กลางวนั

,เย็น                        

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ1) 

เชา้อนัสดใสน าทา่นเดินทางมุ่งหน้าสู่เขตทุ่งหญา้ ซอลสเ์บอรี่ อยูท่าง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องสหราชอาณาจกัร (114 กม.) น าท่านเขา้ชม 

สโตนเฮน้จ ์(STONE HENGE)  1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก Seven 

Wonders of The World เสาหินโบราณสมยัก่อนประวติัศาสตรล์อืกนัวา่

มนุษยต์่างดาวเป็นผูส้รา้งข้ึน นับเป็นสิ่งอศัจรรยเ์หลือเชือ่วา่หินกอ้น

มหึมาเหล่าน้ันถูกน ามาเรียงกนัไดอ้ยา่งไรโดยสมยัก่อนไม่มีเครื่องทุ่น

แรง มีจ านวนแท่งหินทั้งหมด 112 กอ้น ตั้งเรียงเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง และวางเรียงในลกัษณะท่ีต่างกนั ทั้งวาง

นอน วางพาดกนั และวางตั้งข้ึน นักวิทยาศาสตรไ์ดค้ านวณอายขุองหินกลุ่มน้ีพบวา่น่าจะถูกสรา้งข้ึนมาเม่ือ

ประมาณ 3,000–2,000 ปีก่อนคริสตกาลอายุกวา่ 5,000ปี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ2) ทอ้งถ่ิน 

บ่าย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง บาธ (BATH) (55 กม.)  ตั้งอยูบ่ริเวณหบุเขาริมแม่น ้าเอวอน (Avon) จุดเด่นของ

บาธ คือ เป็นเมืองแห่งน ้าแร่และน ้าพรุอ้น ผูค้นจากแผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรปนิยมขา้มน ้าขา้มทะเลไปพกัผ่อนแช่

น ้าพุรอ้นท่ีเมืองน้ีมานาน ตั้งแตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 1 หรือราว 2,000 ปี

แลว้ รวมถึงราชวงศข์ององักฤษเองก็ใชเ้มืองบาธเป็นเมืองพกัผ่อนของ

ราชวงศต์่อเน่ืองหลายรอ้ยปี  น าท่านชม ROYAL CRESCENT ทาวน์เฮาส์

รูปทรงพระจนัทรเ์สี้ ยว รปูแบบสถาปัตยกรรมจอรเ์จียน (Georgian) ท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในองักฤษ ความยาวประมาณ 152.5 เมตร ออกแบบโดย 

John Wood และสรา้งข้ึนในช่วงปี 1766-1774  
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น าท่านถ่ายรูปคู่กบั ABBEY CHURCH OF SAINT PETER AND SAINT PAUL หรอืท่ีรูจ้กักนัใน 

นามวา่ “Bath Abbey” เป็นโบสถข์องชาวองักฤษ นิกายแองกลิกนัและเป็นโบสถท่ี์มีประวติัศาสตรย์าวนานหลาย

รอ้ยปี สรา้งข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 7 ต่อมาไดม้ีการปรบัปรุงในศตวรรษท่ี 

10 และปรบัปรุงใหม่อีกครั้งหน่ึงในศตวรรษท่ี 16 โดย Sir George Gilbert 

Scott ซ่ึงโบสถข์องท่ีน่ี ถือวา่เป็นสถาปัตยกรรมโกธิกแนวตั้งฉากท่ีใหญ่ท่ีสุด

แห่งหน่ึงในประเทศองักฤษ อสิระใหท้่านเดินเล่นท่ี BATH STREET อาคาร

เก่าแก่ในยุคกลาง ซ่ึงไดร้บัการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1987 

เพลิดเพลินกบัรา้นคา้ทอ้งถ่ิน รา้นอาหาร และรา้นขายสินคา้ท่ีระลึกต่างๆ 

บรรยากาศท่ีสวยงามน่าประทบัใจ  

 น าท่านเดินทางกลบัสู่มหานครลอนดอน  อิสระชอปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ3) ทอ้งถ่ิน 

เตรียมตวัเขา้ร่วมงานเคาทด์าวนปี์2023 ชมพลุไฟสุดตระการตาตอ้นรบัปี 2023 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม Double Tree by Hilton London Docklands Riverside หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

 

DAY3 

1 ม.ค. 66 

คารด์ฟิ – เลสเตอร ์– แมนเชสเตอร ์                                                  อาหาร เชา้,กลางวนั

,เย็น 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(ม้ือ4) 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองเลสเตอร ์(ระยะทาง180ก.ม.) น าท่านชมเมืองเล

สเตอร ์เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศองักฤษและยงัเป็นเมืองท่ีมี

ความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศ นอกจากน้ันยงั

เป็นเมืองท่ีมีความสมัพนัธอ์นัดีกบัคนไทยอีกดว้ย น าท่านชม ศาลาว่า

การเมืองเลสเตอร ์LEICESTER TOWN HALL บนจตุัรสัใจกลางเมืองเล

สเตอรน้ั์นควรคา่แก่การเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอนัประณีตน้ีอยา่งใกลช้ิด  

น าท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองเลสเตอร ์LEICEST CATHEDRAL อนุสรณ์

สถานแห่งยุคกลางท่ีสวย สะดุดตาและยงัเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรข์องราชวงศอ์งักฤษ ด่ืมด า่ไปกบั

สถาปัตยกรรมแบบโกธิก และ การตกแต่งวิหารอนัวิจิตร นอกจากน้ัน ยงัเป็นสถานท่ีบรรจพุระบรมศพของพระ

เจา้รชิารด์ท่ี 3 กษัตริยอ์งคส์ าคญัขององักฤษอีกดว้ย จากน้ันน าท่านเย่ียมชมและถ่ายภาพดา้นนอกกบั คิง 

เพาเวอร ์สเตเดี้ ยม (King Power Stadium)  หรอื เลสเตอร ์ซิตี้  สเตเดี้ ยม (Leicester City Stadium) เป็น

สนามเหยา้ของทีม “จิ้ งจอกสยาม” เลสเตอร ์ซิต้ี ในพรีเมียรล์ีกองักฤษ ทีมฟุตบอลท่ีสมยัก่อนเป็นเพียงทีมนอก

สายตาขององักฤษ แต่หลงัจากท่ีคุณวิชยั ศรีวฒันประภา ผูบ้รหิารบริษัทกลุ่ม King Power ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการทั้งหมด

เมื่อปี 2010 สโมสรแห่งน้ีใชเ้วลาเพียง 4 ปีเท่าน้ัน ในการกลบัคืนสู่ลีกสูงสุดได้

ส าเรจ็ในฤดูกาล 2013-2014 ในฐานะแชมป์ เดอะ แชมเป้ียนชิป และควา้

แชมป์พรีเมียรล์ีกองักฤษ ไดอ้ยา่งยิ่งใหญ่ในฤดูกาล 2015-2016   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ5) จีน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู ่เมืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) (ระยะทาง170

ก.ม.) เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากลอนดอน เป็นเมืองท่ีมีรถไฟสายแรก

ของโลกและขององักฤษเกิดข้ึนท่ีน่ี น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั สนามกีฬา

โอลดแ์ทรฟฟอรด์(OLD TRAFFORD) สนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอรย์ูไนเต็ด MANCHESTER  
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UNITED ท่ีเริ่มก่อสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1909  มีจ านวนท่ีนัง่ทั้งสิ้ น 

74,140 ท่ีนัง่ ใชเ้ป็นสนามท าการแข่งขนัในนัดส าคญัๆมาแลว้มากมาย 

และเป็นหน่ึงในสนามท่ีมีมนตข์ลงัท่ีสุดแห่งหน่ึงในเกาะองักฤษ มีเวลาให้

ท่านซื้ อสินคา้จากรา้น MEGA STORE ของสโมสร แวะถา่ยภาพกบั ศาลา

ว่าการเมืองแมนเชสเตอร ์Manchester City Hall ตั้งอยูใ่จกลางเมือง 

เป็นอาคารท่ีมีความเก่าเเก่ เเละบอกเล่าเรื่องราวของเมืองแมนเชสเตอร์

ไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งไดร้บัความสนใจจากบรรดานักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียว

ชมความสวยงามของเมืองเเห่งน้ีกนัอยา่งมากมาย เป็นอาคารในสไตลนี์

โอโกธิควิคตอเรียน ท่ีมีความโดดเด่น  

 ถ่ายภาพกบั โบสถ ์St. Anne โบสถอ์นัโอ่อา่แห่งน้ีเป็นจุดแวะส าคญัและเป็นศาสนสถานท่ีงามวจิิตรท่ีสุดแห่งหน่ึง

ในเมือง และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลาดชม  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(ม้ือ6) ทอ้งถ่ิน 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม Crown Plaza Manchester city center หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

 

DAY4 

2 ม.ค. 66 

แมนเชสเตอร ์– ลิเวอรพ์ูล - เขา้ชมฟุตบอล แมนเชสเตอรย์ูไนเต็ด VS บอรน์มธั      อาหาร เชา้

,เย็น 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(ม้ือ7) 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ลิเวอรพ์ูล Liverpool ในอดีตเป็นเมืองท่าส าคญัทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศองักฤษ มีอาณาเขตติดต่อกบัทะเลไอริชและ

เป็นประตูส าคญัของประเทศสู่ทวีปอเมริกาและแอฟริกา เมืองท่ีรุ่งเรืองที่สุด

ในอดีตของประเทศองักฤษ ถ่ินก าเนิดวงดนตรี 4 เต่าทอง THE BEATLES 

อาคารสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตระการตา และเป็นถ่ินก าเนิดของสโมสร

ฟุตบอลชัน้น าของโลกอยา่งทีมลเิวอรพ์ูล น าท่านชมความสวยงามของเมืองลิเวอรพ์ูล เริ่มจาก ยา่นท่าเรือ 

อลัเบิรต์ (ALBERT DOCK) ท่ีเป็นเขตมรดกโลก ถ่ายรูปกบั THE THREE GRACED หรือตึกอลงัการสามหลงั ท่ี

ประกอบไปดว้ยตึก บริษัทเดินเรือ CUNARD ตึกการท่าแห่งลิเวอรพ์ูล PORT OF LIVERPOOL และตึก ROYAL 

LIVER ท่ีเป็นสญัลกัษณแ์ห่งเมือง  ถ่ายรปูคู่กบั THE BEATLES รปูประติมากรรมส าริดน้ีมีน ้าหนัก 1.2 ตนั สรา้ง

โดยศิลปินชือ่ Andy Edwards โดยสมาชิกสี่เต่าทองอยูใ่นอิริยาบทสบายๆ และแสดงท่าทางก าลงัเดินเล่นไปตาม

ถนนท่ี Pier Head ในลิเวอรพ์ลู จากน้ันน าท่านถ่ายรูปภายนอกของ สนามแอนฟิลด ์ANFIELD STADIUM ของ

สโมสรดงัลิเวอรพ์ลู เจา้ของค าขวญั “YOU WILL NEVER WALK ALONE” เป็นสนามของสโมสรฟุตบอลลิเวอรพ์ูล 

ประเทศองักฤษ และยงัเป็นหน่ึงในสนามท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของวงการลูกหนังโลกดว้ย ทั้งยงัมีเวลาใหซ้ื้อของจากรา้น

ของทางสโมสรน้ีอีกดว้ย จากน้ัน น าท่านชม LIVEPOOL CATHEDRAL มหาวิหารแห่งเมืองลิเวอรพ์ูล ตั้งอยูบ่น

เนินเขาเซนต์เจมส ์เป็นมหาวิหารสไตลนี์โอโกธิก และเป็นมหาวิหารท่ีมีความยาวท่ีสุดในโลก ใชเ้วลาในการ

ก่อสรา้ง 74 ปี และยงัท่ีส าหรบัถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรื่อง เชน่ Harry Potter ฯลฯ 

เที่ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บ่าย น าท่านเดินทางสู ่เมืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) เตรียมตวัเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอลสมัผสักบั

บรรยากาศการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียรล์ีก ท่ีสนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ 
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MANCHESTER UNITED VS BOURNEMOUTH 

ในกรณีที่ไม่เขา้ชมฟุตบอล อิสระใหท่้านชอปป้ิงท่ี Manchester Shopping Center Arcade 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ8) ทอ้งถ่ิน 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม Crown Plaza Manchester city center หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

 

DAY5 

3 ม.ค. 66 
แมนเชสเตอร ์– บิสเตอรเ์อาทเ์ลต – ลอนดอน ชิมเป็ดโฟรซี์ซัน่        อาหารเชา้,เย็น 

 

  เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ9) 

น าท่านเดินทางสู ่บิสเตอร ์วิลเลจ Bicester outlet 

(ระยะทาง220ก.ม.)  Bicester outlet สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิง เป็นเอา้ทเ์ลท

ท่ีรวมสินคา้แบรนดเ์นม ราคาถกูมากกวา่รอ้ยแบรนด์ เป็นเอาทเ์ล็ทขนาด

ใหญ่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเท่ียวจากทัว่โลกเพื่อตะลุยชอปป้ิง มีสินคา้

แฟชัน่มากมายใหเ้ลือก ซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลก ไม่วา่จะ

เป็นเสื้ อผา้ กระเป๋า รองเทา้ตามแฟชัน่ เช่น Gucci, Burberry, Prada, 

Longchamp, Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent, 

Dior ฯลฯ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารและเครื่องด่ืม คาเฟ่ มากมายใหล้องเลือก

ชิมอีกดว้ย 

เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง  อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั ทีบ่ิสเตอรเ์อาทเ์ลต 

บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู่ มหานครลอนดอน LONDON (ระยะทาง100ก.ม.)  มหานครอนัย่ิงใหญ่ท่ี

เต็มไปดว้ยประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจกัรภพ และศูนยร์วมอ านาจการปกครองของส

หราชอาณาจกัรในปัจจบุนั น าทา่นชมภายนอกของ พระราชวงัเคนซิงตนั (Kensington Palace) แห่งลอนดอน 

แรกเริ่มท่ีเดียววงัเคนซิงตนัเป็นเพียงวิลล่าขนาดเล็กท่ีถูกเรียกวา่ “Nottingham House” สรา้งส าหรบัเป็นบา้นขอ

งดยุคแห่งนอตติงแฮม จนกระทั้งคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 พระราชวงัเคนซิงตนัไดถู้กปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงใหเ้ป็นท่ี

ประทบัของราชวงศอ์งักฤษ โดยมีสมาชิกคนส าคญัของราชวงศอ์งักฤษหลายพระองคเ์คยประทบั ณ พระราชวงั

แห่งน้ี อาทิ  สมเด็จพระราชินีวกิตอเรีย เจา้หญิงมารก์าเร็ต และเจา้หญิงไดอาน่าก็เคยประทบัท่ีพระราชวงัแห่งน้ี

เช่นกนั ปัจจบุนัพระราชวงัเคนซิงตนัเป็นท่ีประทบัอยา่งเป็นทางการของดยุค

และดชัเชสแห่งเคมบริดจ ์ซ่ึงก็คือเจา้ชายวิลเลี่ยมและเจา้หญิงเคทน้ันเอง ทั้ง

ยงัเป็นบา้นของพระโอรส พระธิดาองคน์้อยของทั้งคู่อีกดว้ย จากน้ันน าท่าน

ถ่ายรปูกบั The Albert Memorial อนุสรณส์ถานของเจา้ชายอลัเบิรต ์ตั้งอยู่

ใจกลางสวนเคนซิงตนั ท่ี 

ตกแต่งไวอ้ยา่งวิจิตรตระการตา พระองคเ์ป็นพระสวามีของพระนางวิกตอเรีย

มหาราช ในยุครุ่งเรืองของประเทศองักฤษมีเวลาใหท้่านเลือกชมสินคา้ท่ีระลึก

ของประเทศองักฤษ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูเป็ดรา้นดงัเป็ดโฟรซี์ซัน่(ม้ือ10) 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม Double Tree by Hilton London Docklands Riverside หรือเทียบเท่า (4ดาว) 
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DAY6 

4 ม.ค. 66 

เที่ยวชมเมืองลอนดอน – ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน - Tower Bridge - ลอนดอนอาย - หอนาฬิกา

บิ๊กเบน - มหาวิหารเซนตป์อล - พระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร ์– เดอะชารด์ - พระราชวงับคัก้ิง

แฮม - จตรุสัทราฟัลการ ์– ถนนออกซฟ์อรด์                                                                     

อาหาร เชา้,กลางวนั 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ11) 

 น าท่านชมความสวยงามของมหานครลอนดอน หน่ึงในเมืองหลวงท่ีสวย

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก น าท่านชมสถานท่ีซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องกรุง

ลอนดอนอาทิเช่นสะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน (London Tower 

Bridge) เป็นสะพานท่ีข้ึนชื่อวา่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงลอนดอน โดยมี

ลกัษณะเป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยูร่วมกนั ใกล้ๆ กนัเป็นท่ีตั้งของ 

Tower of London อีกสญัลกัษณห์น่ึงของลอนดอน ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ ์

ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลงั ถ่ายรูปกบั ตึกเดอะชารด์ The Shard 

อาคารกระจกทรง พรีามิด สูง 95 ชั้นท่ีสูงท่ีสุดในประเทศองักฤษ ดว้ยความสูง 310 เมตร และยงัเป็นตึกท่ี

เปรียบเสมือนสญัลกัษณส์มยัใหม่ในลอนดอน น าท่านชม ลอนดอนอาย (London Eye) ซ่ึงเป็นชิงชา้สวรรคท่ี์สูง

ท่ีสุดในทวปียุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมและเป็น

จุดดึงดูดนัก ท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมาก มีผูม้าเยือนมากกวา่ 3 ลา้นคนต่อปี จากน้ันเดินทางไป ชม หอนาฬิกา

บิ๊กเบน (Big ben clock tower) ท่ีเป็นหน่ึงในนาฬิกาท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก สญัลกัษณส์ าคญัของทั้งกรุง

ลอนดอนและสหราชอาณาจกัร รวมถึงปรากฎอยูใ่นงานศิลปะ หนังสือ ภาพยนตร ์และโทรทศัน์มากมาย ซ่ึงใน

ปัจจุบนัใชเ้ป็นรฐัสภาองักฤษ ตั้งอยูทิ่ศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั หอนาฬิกาบิ๊ กเบนเป็นส่วนหน่ึงของ 

พระราชวงัเวสตม์ินสเตอร ์ซ่ึงไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก  จากน้ันน าท่านเก็บภาพ

ความประทบัใจท่ี พระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร ์Palace of Westminster เป็นสถานท่ีประชุมของรฐัสภาแห่งสหราช

อาณาจกัร และเป็นพระราชวงัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในลอนดอนซ่ึงเป็นมรดกโลก และเป็นหน่ึงในอาคารท่ีเป็นท่ีรูจ้กัมาก

ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ในปัจจบุนัใชใ้นงานส าคญัๆ เชน่ การตั้งศพของบุคคลส าคญัก่อนท่ีจะน าไปฝัง และหออญัมณี 

(Jewel Tower)  ถา่ยรูปหนา้ วิหารเวสตมิ์นสเตอร ์แอบบีย ์(Westminster Abbey) เป็นมหาวิหารท่ีส าคญัท่ีสุด

แห่งหน่ึงในประเทศองักฤษ เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการท าพระราชพธีิบรมราชาภิเษกและท่ีฝัง  พระบรมศพของ

พระมหากษัตริยอ์งักฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์  

 ถ่ายภาพดา้นนอกกบั มหาวิหารเซนตป์อล  St. Paul’s Cathedral เป็นโบสถ์

ส าคญัทางศาสนาของสหราชอาณาจกัร โดยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัพธีิแต่งงาน

หรือพระราชพิธีใหญ่ๆ รวมถึงเป็นสถานท่ีฝังรา่งของบุคคลส าคญัท่ีมีชื่อเสียง

ในประวติัศาสตรอ์งักฤษ ท าใหเ้ป็นหน่ึงในโบสถท่ี์มีชื่อเสียงและมี

นักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวมากท่ีสุดในสหราชอาณาจกัร 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ ลอบสเตอร ์(ม้ือ12) 

บ่าย  อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนออกซฟ์อรด์ (Oxford Street) ท่ีมีหา้งสรรพสินคา้ใหญ่มากมายอยา่ง Mark & Spencer, 

Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ สินคา้ทุกอยา่งท่ีท่านตอ้งการอยูบ่นถนนเสน้น้ีแลว้ นอกจากน้ันยงัเต็มไป

ดว้ยรา้นอาหารมากมายหลายสญัชาติ รา้นของของท่ีระลึก รา้นกาแฟ ฯลฯ 

17.00 น าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว ์เมืองลอนดอน ประเทศองักฤษ เจา้หน้าท่ีคอย

อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่และโหลดสมัภาระในการเดินทาง 

20.50 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY102   

(บริการอาหารเครื่องด่ืมบนเครือ่ง)  
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DAY7 

5 ม.ค. 66 
 สนามบินนานาชาติมสักตั - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

 

07.15  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเท่ียวบิน ใหท้่านพักผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงในสนามบินท่ีมี

รา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.) 

08.50 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY 815 

18.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  พรอ้มความประทบัใจไม่รูล้ืม 

***รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินชั้นประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการพรอ้มพนักงานขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี)ค่าประกนัอุบติัเหตุ 

คุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาทค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงิน 

ไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการบิน 

ก าหนด และมากกวา่ 1ชิ้ น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,  

ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋า และทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษ 

 (ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการโดยประมาณ 5,500.- บาท) อตัราน้ีไม่รวมค่าใชจ้า่ยในกรณีย่ืนวีซ่าเร่งด่วน 

ลูกคา้จ่ายราคาจริงกบัทางศูนยย์ื่น โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทอ านวยความสะดวกในการยื่น พรอ้มใหค้ าแนะน า 

6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากประเทศไทย และค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (50 ปอนด ์หรือ 2,200 บาท) 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบินท าการออกแลว้แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือจากทางสายการบินใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่าน้ัน  
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2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3วนันับจากวนั

จอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั  

 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที  

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุ คคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าท่ี  

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ  ท่านเอง 

เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเบื้ องตน้ในการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูตมิใช่บริษัททวัรก์ารเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณาของสถานทูต  

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ  

ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามารถดึงเล่ม

ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้

 3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษา

อยูเ่ท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต า่กวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้ง

ไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก  ประวติัการ

เดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง ส าหรบัติดวีซ่าไม่

ต า่กวา่ 3 หน้า  

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และ  

พาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึน 

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

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

4. แจง้ยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ 

ตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้(25ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทาง 

ในคณะเดียวกนับริษัท ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน 

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ี ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมใน 

การมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 

 ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน หรือ 

ค่าตัว๋เครื่องบิน (กรณีออก ตัว๋เครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน 

 8. กรณีวีซ่า ผ่านแลว้แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตาม 

ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศองักฤษ ย่ืนวีซ่าเดี่ยวแสดงตนท่ีสถานทูตองักฤษ 

ใชเ้วลาอนุมตัิวีซ่านบัจากวนัย่ืน 15 วนัท าการ 

ในวนัย่ืนวีซ่า หนังสือเดินทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทูต และระหว่างรอผลอนุมตัิวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดิทางออกมาได ้

 

 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง,และเล่มเก่าแนบไปด้วย) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายสีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รปู (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรงไม่สวมแว่นตาไม่ยิ้ม เห็นฟัน  
 สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ำ กว่า 20 ปี ) 
 สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ1 ชุด (ถ้ามี) 
 ใบจองตั๋วเครื่องบิน ๖[บรษิทัเปน็ผูด้ำเนนิการ] 
 ใบจองที่พัก[บรษิทัเปน็ผูด้ำเนนิการ] 
 ประกันการเดินทางคุ้มครองโควิด19[บรษิทัเปน็ผูด้ำเนนิการ] 
 หลักฐานการได้รับวัคซีนครบ2เข็ม(ในหมอพร้อมต้องมีภาษาอังกฤษควบคู่ด้วย) 
 หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง)ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูต

พิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีชื่อออมทรพัย์ ไม่ถึง6 หลักสามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจำเพิม่เติมในการยื่น
ได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน) 
***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) *** 
กรณีเด็กอายุต่ำ กว่า 20 ปีบริบรูณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับ บิดา/มารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคนต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไป
ต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่า การอำเภอโดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง) 
**เอกสารมอีายไุมเ่กนิ1เดอืนเมือ่ออกจากธนาคาร 

 หลักฐานแสดงสถานการณ์ทำงาน 1 ชุด 
*** กรณคี้าขาย : หลักฐานทางการค้าเช่น สำเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มชีื่อผู้เดินทาง หรือ 
สําเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20)อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณพีนกังานและผูถ้อืหุน้ : หนังสือรบัรองการทํางาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เริ่มงานพร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุ

ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณขีา้ราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด(ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เริ่มงานพร้อมสลปิเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุ ย้อนหลัง

ไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
       *** กรณนีกัเรยีนและนกัศกึษา: หนงัสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจาก
เดือนที่จะเดินทาง) 

*** กรณทีีส่ถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณก์รณุาเตรยีมเอกสารตวัจรงิทัง้หมด ไปในวนันดัสมัภาษณ์ดว้ย*** 

***สถานทตูอาจมกีารขอเอกสารอยา่งอืน่เพิม่เตมิตามดลุยพนิจิของสถานทตู อยา่งกะทนัหนั จงึขอความกรณุาเตรยีมเอกสารเพิม่ใหค้รบถว้น ตามทีส่ถานทตูขอ เพือ่ความ
สะดวกในการพจิารณาอนมุตัอิอกวซีา่ของสถานทตู *** 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ จะ
ส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก
บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท ฯ 

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ 
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน  
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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