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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาทวัร(์พกัคู่) 

(ไม่รวมตัว๋ชมฟุตบอล) 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

เสริมเตียง  

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง)  

ท่านละ 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

03-09 มีนาคม 66 69,988 บาท 69,988 บาท 66,988 บาท 9,900 บาท 

ราคาไม่รวมบตัรเขา้ชมฟุตบอล ท่านละ 15,000 บาท 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
อาหาร 

โรงแรมที่พกั 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1. 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมสักตั – 

สนามบินลอนดอน ฮีทโทรว ์

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง) 

✈ ✈  
Double Tree by Hilton 

London 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

2. 
ลอนดอน ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน เดอะชารด์ Tower Bridge 

ชมการแข่งขนัฟุตบอล เชลซี VS ลีดส ์ยูไนเต็ด 
✓ ✓ ✓ 

Double Tree by Hilton 

London 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

3. ลอนดอน – สโตนเฮนจ ์– บาธ – คารดิ์ฟ (เวลส)์ ✓ ✓ ✓ 
Clayton Cardiff 

4 ดาว หรือเทียบเท่า 

4. 
คารดิ์ฟฟ์ - ไบบิวร่ี – เบอรต์ันออนเดอะวอเตอร ์–สแตรท

ฟอรด์อพัออนเอวอน – แมนเชสเตอร ์– โอลดแ์ทรฟฟอรด์ 
✓ ✓  

Ac Hotel Manchester 

4 ดาว หรือเทียบเท่า 

5. 
แมนเชสเตอร ์- เลสเตอร ์– บิสเตอรเ์อาท์เลต 

ลอนดอน ชิมเป็ดโฟรซี์ซัน่ 
✓  ✓ 

Double Tree by Hilton 

London 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

6. 

เท่ียวชมเมืองลอนดอน –ลอนดอนอาย – หอนาฬิกาบิ๊กเบน 

พระราชวงัเวสตม์ินสเตอร-์พระราชวงับคักิ้ งแฮม- 

จตุรสัทราฟัลการ-์ถนนออกซฟ์อรด์  

ชิมเบอรเ์กอรล์อบสเตอร ์

✓ ✓ ✈  

7. 
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
✈ - -  

เสน้ทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เที่ยวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-มสักตั MCT 09.15-12.35 WY818 6ชัว่โมง 

มสักตั MCT-ลอนดอน LHR 14.10-18.25 WY101 6.30ชัว่โมง 

ลอนดอน LHR –มสักตั MCT 20.00-07.15 WY102 6.30ชัว่โมง 

มสักตั MCT-สุวรรณภูมิ BKK 09.00-17.45 WY815 6ชัว่โมง 
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06.00  คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู9 บริเวณเคานเ์ตอร ์T  

สายการบิน OMAN AIR โดยมีเจา้หน้าท่ีของทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบัท่านเพื่ออ านวยความสะดวก

ดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่และโหลดสมัภาระในการเดินทาง 

09.10 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดย สายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY818 สู ่สนามบินมสักตั 

(มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.15  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน ใหท้่านพกัผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงใน

สนามบินท่ีมีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตั ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.) 

14.20 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฮีทโธรว ์กรุงลอนดอน เท่ียวบินท่ี WY101  

                     (มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

19.10 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮีทโธรว ์กรุงลอนดอน (เวลาทอ้งถ่ินในอังกฤษ ชา้กว่าประเทศ

ไทย 7 ชม.) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย 

 น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั Double tree by Hilton Dockland Riverside หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY2  ลอนดอน-เที่ยวชมลอนดอน-ชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียรลี์ก         เชา้,กลางวนั,เย็น                        

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ1) 

 น าท่านชมความสวยงามของมหานครลอนดอน หน่ึงในเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก น า

ท่านชมสถานท่ีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน อาทิเช่น สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน 

(London Tower Bridge) เป็นสะพานท่ีขึ้ นชื่อว่าเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงลอนดอน โดยมีลักษณะเป็น

สะพานยกและสะพานแขวนอยู่ร่วมกนั ใกล้ๆ  กนัเป็นท่ีตั้งของ Tower of London อีกสญัลกัษณ์หน่ึง

ของลอนดอน ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอย ถ่ายรูปกบั ตึกเดอะชารด์ The 

Shard อาคารกระจกทรงพีรามิด สูง 95 ชั้นท่ีสูงท่ีสุดในประเทศอังกฤษ ดว้ยความสูง 310 เมตร 

และยงัเป็นตึกท่ีเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์สมยัใหม่ ถ่ายภาพดา้นนอกกบั มหาวิหารเซนตป์อล St. 

Paul’s Cathedral เป็นโบสถ์ส าคัญทางศาสนาของสหราชอาณาจักร โดยใชเ้ป็นสถานท่ีจัดพิธี

แต่งงานหรือพระราชพิ ธีใหญ่ ๆ รวมถึงเป็นสถานท่ีฝังร่างของบุคคลส าคัญ ท่ี มีชื่อเสียงใน

ประวติัศาสตรอ์งักฤษ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ2)  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สนามสแตมฟอรด์บริดจ ์ใหท้่านเตรียมตัวสัมผัสบรรยากาศเขา้ชมการแข่งขนั

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ระหว่าง ทีมเชลซี VS ทีมลีดส์ ยูไนเต็ม ***ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าเขา้ชม

ฟุตบอล*** ส าหรบัท่านที่ไม่ตอ้งการเขา้ชมฟุตบอล น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงที่หา้งแฮรอดส ์

 

DAY1 สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงมสักตั – ลอนดอน                                               
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หมายเหต ุ หลังจากที่ท่านท าการจองตัว๋ฟุตบอลแลว้ขอยกเลิกการเขา้ชมจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการ

จอง 4,000 บาท/ใบ ทุกกรณี 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ3)  

 น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั Double Tree By Hilton Dockland Riverside หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY3 ลอนดอน-สโตนเฮน้จ-์บาธ-คารด์ิฟฟ์ (เวลส)์                                เชา้,กลางวนั,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ4) 

เชา้อนัสดใสน าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่เขตทุ่งหญา้ ซาลิสสเ์บอรี่ อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องสหราช

อาณาจักร (114 กม.) น าท่านเขา้ชม สโตนเฮน้จ ์(STONE HENGE) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ

โลก Seven Wonders of The World เสาหินโบราณสมยัก่อนประวติัศาสตร์ ลือกนัว่ามนุษยต์่างดาว

เป็นผูส้รา้งขึ้ น นับเป็นสิ่งอศัจรรยเ์หลือเชื่อวา่หินกอ้นมหึมาเหล่าน้ันถูกน ามาเรียงกนัไดอ้ย่างไรโดย

สมยัก่อนไม่มีเครื่องทุ่นแรง มีจ านวนแท่งหินทั้งหมด 112 กอ้น ตั้งเรียงเป็นวงกลมซอ้นกัน 3 วง 

และวางเรียงในลกัษณะท่ีต่างกนั ทั้งวางนอน วางพาดกนั และวางตั้งข้ึน นักวิทยาศาสตรไ์ดค้ านวณ

อายุของหินกลุ่มน้ีพบว่าน่าจะถูกสรา้งขึ้ นมาเมื่อประมาณ 3,000–2,000 ปีก่อนคริสตกาล อายุ

กวา่ 5,000ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Avon) จุดเด่นของบาธ คือ เป็นเมืองแห่งน ้าแร่และน ้าพุรอ้น ผูค้นจากแผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรป

นิยมขา้มน ้าขา้มทะเลไปพักผ่อนแช่น ้ าพุรอ้นท่ีเมืองน้ีมานาน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 1 หรือราว 

2,000 ปีมาแลว้ รวมถึงราชวงศ์ขององักฤษเองก็ใชเ้มืองบาธเป็นเมืองพกัผ่อนของราชวงศ์ต่อเน่ือง

หลายร้อยปี  น าท่ านชม ROYAL CRESCENT ทาวน์ เฮาส์รูปทรงพระจันทร์เสี้ ยว รูปแบบ

สถาปัตยกรรมจอร์เจียน (Georgian) ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในอังกฤษ ความยาวประมาณ 152.5 

เมตร ออกแบบโดย John Wood และสรา้งขึ้ นในช่วงปี 1767-1774 น าท่านถ่ายรูปคู่กับ ABBEY 

CHURCH OF SAINT PETER AND SAINT PAUL หรือท่ีรูจ้ักกันในนามว่า “Bath Abbey” เป็นโบสถ์

ของชาวอังกฤษ นิกายแองกลิกันและเป็นโบสถ์ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานหลายรอ้ยปี สรา้งขึ้ นใน

สมยัศตวรรษท่ี 7 ต่อมาไดม้ีการปรบัปรุงในศตวรรษท่ี 10 และปรบัปรุงใหม่อีกครั้งหน่ึงในศตวรรษ

ท่ี 16 โดย Sir George Gilbert Scott ซึ่งโบสถ์ของท่ีน่ีถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมโกธิกแนวตั้งฉากท่ี
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ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศอังกฤษ อิสระใหท้่านเดินเล่นท่ี BATH STREET อาคารเก่าแก่ในยุค

กลาง ซึ่งไดร้บัการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1987 เพลิดเพลินกบัรา้นคา้ทอ้งถ่ิน รา้นอาหาร 

และรา้นขายสินคา้ท่ีระลึกต่างๆ บรรยากาศท่ีสวยงามน่าประทบัใจ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ5)  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ช่องแคบบริสตอล สู่ ประเทศเวลส ์(WALES) เครือจกัรภพอังกฤษ จากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่ เมือง คารด์ิฟฟ์ (CARDIFF ) (85 กม.) เป็นเมืองหลวงท่ีมีอายุน้อยท่ีสุดในยุโรป 

และไดร้บัการพฒันาชื่อเสียงเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมาน้ี การพฒันาท่ีหลากหลายดา้นท า

ใหค้ารดิ์ฟฟ์ไดร้บัความนิยมระดับโลกเกี่ยวกับศูนยค์วามบันเทิงและการกีฬา น าท่านชมภายนอก

ของ สนามมิลเลนเนียม MILLENNIUM STADIUM ซึ่งเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศเวลส ์และ 

เป็นสนามเหยา้ของรกับี้ ยูเนียนและทีมฟุตบอลของทีมชาติเวลสด์ว้ย นอกจากน้ียงัเคยเป็นสถานท่ี

จดัการแข่งขนัฟุตบอลเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศ ถึง 6 ครั้ง อีกทั้งยงัใชใ้นการจดังานขนาดใหญ่อีก

มากมายทั้งคอนเสิรต์ และกิจกรรมระดับโลกต่างๆ อีกมากมาย น าท่านชมภายนอกของ ปราสาท

คารด์ิฟ CARDIFF CASTLE ปราสาทคารดิ์ฟฟ์แห่งน้ีตั้งอยู่บนพื้ นท่ีท่ีเคยเป็นป้อมปราการของโรมนั 

โดยปราสาทคาร์ดิฟฟ์มีมาตั้งแต่สมัยโรมันเขา้มาครอบครองดินแดนอังกฤษ ชาวโรมันไดส้รา้ง

ก าแพงและป้อมปราการเอาไวส้ าหรบัป้องกนัศตัรู ภายหลงัเรื่อยมาก็มีตระกูลขุนนางและผูม้ัง่คัง่อีก

หลายตระกูลท่ีเขา้ครอบครองปราสาทน้ี ซึ่งก็มีการปรบัปรุงและก่อสรา้งเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง จนถึง

ช่วงท่ีคาร์ดิฟฟ์รุ่งเรืองสูงสุดราวศตวรรษท่ี 19 หลังจากน้ันตระกูลบุท (Bute) ได้ยกปราสาท

คารดิ์ฟฟ์ใหเ้ป็นสมบติัของเมืองคารดิ์ฟฟ์ ตั้งแต่ ค.ศ.1947 ปราสาทคารดิ์ฟฟ์ จึงกลายเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวและพิพิธภณัฑเ์รียนรูท่ี้ส าคญัแห่งหน่ึงของแควน้เวลส ์

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ6)  

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พกัโรงแรม Clayton Hotel Cardiff หรือเทียบเท่า (4 ดาว) 
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DAY4 
คารด์ิฟฟ์-ไบบิวรี่-เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร-์สแตรทฟอรด์อพัออนเอวอน-แมนเชสเตอร ์

                                                                                            เชา้,กลางวนั,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ7) 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นไบบิวรี่ BIBURY (ระยะทาง130 ก.ม.) ท่ีไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็นหมู่บา้น              

ท่ีสวยท่ีสุดในอังกฤษ MOST BEAUTIFUL VILLAGE IN ENGLAND น าท่านเดินเล่นและถ่ายภาพกับ

หมู่บา้นท่ีมีลักษณะเป็นกระท่อม ประกอบกบัแม่น ้าไหลผ่าน เป็นหมู่บา้นท่ีไม่ว่าจะเดินหลงไปทาง

ไหนก็ไดรู้ปถ่ายสวยๆ แน่นอน น าท่านเดินทางต่อไปท่ี BOURTON ON THE WATER (ระยะทาง20 

ก.ม.) ซึ่งเป็นอีกหมู่บา้นท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในอังกฤษ ดว้ยลักษณะของตัวอาคารท่ีมีความ

โดดเด่นเฉพาะตัว อาคารปลูกสรา้งด้วยหินคอตส์โวลด์ หินสีน ้ าผ้ึงเป็นเอกลักษณ์ในภูมิภาคน้ี 

ภายในหมู่บา้นจะมีแม่น ้ าวินรัชไหลผ่านกลางเมือง และยังมีเจา้เป็ดน้อยหวัเขียวเวียนว่ายอยู่เต็ม

แม่น ้า บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก  

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ8)  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอรด์อัพออนเอวอน STRATFORD UPON AVON (ระยะทาง 40 

ก.ม.) เมืองน้ีเป็นอีกหน่ึงเมืองยอดนิยมในการมาเยือนของนักท่องเท่ียว เพราะว่าเป็นบา้นเกิดของ

กวีเอกของโลก วิลเล่ียม เชกสเปียร ์(William Shakespeare) ผูซ้ึ่งประพนัธ์นิยายหลายเรื่อง หน่ึง

ในน้ันท่ีคนไทยเรารูจ้กัดีคือ "โรมีโอและจูเลียต" ประมาณการวา่มีนักท่องเท่ียวมาเยือนปีละกวา่ 5 

ล้านคนเลยทีเดียว ชมบ้านเรือนสไตล์ TIMBER FRAME HOUSES บนถนนคนเดินของเมือง 

(HENLEY STREET)น าท่านเดินทางสู่  เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) (ระยะทาง 200 

ก.ม.) เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากลอนดอน เป็นเมืองท่ีมีรถไฟสายแรกของโลกและของ

อังกฤษเกิดขึ้ นท่ีน่ี น าท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆดา้นนอกกับ สนามกีฬาโอลดแ์ทรฟ

ฟอรด์ (OLD TRAFFORD) สนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอรย์ูไนเต็ด MANCHESTER 

UNITED ท่ีเริ่มก่อสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1909 มีจ านวนท่ีนัง่ทั้งสิ้ น 74,140 ท่ีนัง่ ใชเ้ป็นสนามท าการ

แข่งขันในนัดส าคัญๆ มาแลว้มากมาย และเป็นหน่ึงในสนามท่ีมีมนต์ขลังท่ีสุดแห่งหน่ึงในเกาะ

องักฤษ มีเวลาใหท้่านอิสระซื้ อสินคา้จากรา้น MEGA STORE ของสโมสร แวะถ่ายภาพกบั ศาลาว่า
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การเมืองแมนเชสเตอร ์Manchester City Hall ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นอาคารท่ีมีความเก่าเเก่ 

เเละบอกเล่าเรื่องราวของเมืองแมนเชสเตอร์ไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งไดร้ับความสนใจจากบรรดา

นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมความสวยงามของเมืองเเห่งน้ีกันอย่างมากมายเป็นอาคารในสไตล์นีโอ

โกธิควิคตอเรียน ท่ีมีความโดดเด่นเป็นอยา่งมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Ac Hotel by Marriot Manchester  หรือเทียบเท่า (4 ดาว) 

DAY5 แมนเชสเตอร-์เลสเตอร-์บิสเตอรเ์อาทเ์ลต-ลอนดอน ชิมเป็ดโฟรซี์ซัน่          เชา้,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ9) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเลสเตอร ์(ระยะทาง 175 ก.ม.) คือเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศ

องักฤษและยงัเป็นเมืองท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศ นอกจากน้ันยงั

เป็นเมืองท่ีมีความสัมพันธ์อันดีกับคนไทยอีกด้วย น าท่านชม  ศาลาว่าการเมืองเลสเตอร ์

LEICESTER TOWN HALL บนจตุัรสัใจกลางเมืองเลสเตอร์น้ันควรค่าแก่การเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม

อันประณีตน้ีอย่างใกลช้ิด น าท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองเลสเตอร ์LEICESTER CATHEDRAL 

อนุสรณ์สถานแห่งยุคกลางท่ีสวยสะดุดตา และยงัเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรข์องราชวงศ์

อังกฤษ ด่ืมด า่ไปกับสถาปัตยกรรมแบบโกธิก และการตกแต่งวิหารอันวิจิตร นอกจากน้ันยงัเป็น

สถานท่ีบรรจุพระบรมศพของพระเจา้ริชารด์ ท่ี 3 กษัตริยอ์งคส์ าคญัขององักฤษอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชมและถ่ายภาพดา้นนอก กบั คิง เพาเวอร ์สเตเด้ียม (King Power Stadium) 

หรือ เลสเตอร ์ซิต้ี สเตเด้ียม (Leicester City Stadium) เป็นสนามเหยา้ของทีม “จิ้ งจอกสยาม” 

เลสเตอร ์ซิต้ี ในพรีเมียรลี์กอังกฤษ ทีมฟุตบอลท่ีสมยัก่อนเป็นเพียงทีมนอกสายตาขององักฤษ แต่
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หลังจากท่ีคุณวิชัย ศรีวฒันประภา ผูบ้ริหารบริษัทกลุ่ม King Power ไดเ้ขา้ซื้ อกิจการทั้งหมดเมื่อปี 

2010 สโมสรแห่งน้ีใชเ้วลาเพียง 4 ปีเท่าน้ัน ในการกลบัคืนสู่ลีกสูงสุดไดส้ าเร็จในฤดูกาล 2013-

2014 ในฐานะแชมป์ เดอะ แชมเป้ียนชิป และควา้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ไดอ้ย่างยิ่งใหญ่ใน

ฤดูกาล 2015-2016 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ บิสเตอร ์วิลเลจ (Bicester outlet) (ระยะทาง 

100 ก.ม.) 

เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง  อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั ที่บิสเตอรเ์อาทเ์ลต 

บ่าย Bicester outlet สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิง เป็นเอา้ท์เลทท่ีรวมสินคา้แบรนด์เนม ราคาถูกมากกว่ารอ้ย

แบรนด์ เป็นเอาท์เลทขนาดใหญ่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเท่ียวจากทัว่โลก มีสินค้าแฟชัน่

มากมายใหเ้ลือกซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้ อผา้ กระเป๋า รองเทา้ตาม

แฟ ชั ่น  เช่ น  Gucci, Burberry, Prada, Longchamp, Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, 

Saint Laurent, Dior ฯลฯ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม คาเฟ่ มากมายใหล้องเลือกชิมอีกดว้ย  

ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน LONDON (ระยะทาง 100 ก.ม.)  มหา

นครอันยิ่งใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์

รวมอ านาจการปกครองของสหราชอาณาจกัรในปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูปกับ The Albert Memorial 

อนุสรณส์ถานของเจา้ชายอลัเบิรต์ ตั้งอยูใ่จกลางสวนเคนซิงตัน

ท่ีตกแต่งไวอ้ยา่งวิจิตรตระการตา พระองคเ์ป็นพระสวามีของพระ

นางวิกตอเรียมหาราช ในยุครุ่งเรืองของประเทศองักฤษ  

มีเวลาใหท้่านอิสระเลือกชมสินคา้ท่ีระลึกของประเทศองักฤษ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 เมนูเป็ดรา้นดงัเป็ดโฟรซี์ซัน่ (ม้ือ10)  

  น าท่านเขา้สู่ที่พักโรงแรม Double Tree by Hilton 

London Docklands Riverside หรือเทียบเท่า (4 ดาว) 

DAY6 
เที่ยวชมเมืองลอนดอน-ลอนดอนอาย-หอนาฬิกาบ๊ิกเบน-พระราชวังเวสตมิ์นสเตอร์- 

พระราชวงับคัก้ิงแฮม-จตัตรุสัทราฟัลการ-์ชอ้ปป้ิงถนนออกซฟ์อรด์        เชา้,กลางวนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ11) 

 น าท่านชมความสวยงามของมหานครลอนดอน หน่ึงในเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก                  

น าท่านชมสถานท่ีท่ีซึ่งเป็นสญัลักษณ์ของกรุงลอนดอน อาทิเช่น ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ่ง

เป็นชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานท่ี

ท่องเที่ยว ท่ีไดร้บัความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวไดอ้ย่างมาก มีผูม้าเยือนมากกว่า 3 ลา้น

คนต่อปี จากน้ันน าท่านชม หอนาฬิกาบ๊ิกเบน (Big ben clock tower) ท่ีเป็นหน่ึงในนาฬิกาท่ีมี

ชื่อเสียงท่ีสุด      ในโลก สญัลกัษณส์ าคญัของทั้งกรุงลอนดอน และสหราชอาณาจกัร รวมถึงปรากฎ

อยู่ในงานศิลปะ หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์มากมาย ซึ่งในปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษ 

ตั้งอยู่ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั หอนาฬิกาบิ๊ กเบนเป็นส่วนหน่ึงของพระราชวงัเวสต์

มินสเตอร ์ซึ่งไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก   
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จากน้ันน าท่านเก็บภาพความประทับใจท่ี พระราชวังเวสต์มินสเตอร ์Palace of Westminster         

เป็นสถานท่ีประชุมของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจกัร และเป็นพระราชวงัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในลอนดอน               

ซึ่งเป็นมรดกโลก และเป็นหน่ึงในอาคารท่ีเป็นท่ีรูจ้กัมากท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ในปัจจุบันใชใ้นงาน

ส าคญัๆ เช่น การตั้งศพของบุคคลส าคญัก่อนท่ีจะน าไปฝัง และ หออญัมณี (Jewel Tower) ถ่ายรูป

หน้า วิหารเวสตมิ์นสเตอร ์แอบบีย ์(Westminster Abbey) เป็นมหาวิหารท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหน่ึง

ในอังกฤษ เป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและท่ีฝังพระบรมศพของ

พระมหากษัตริยอ์งักฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ ล็อบสเตอร ์(ม้ือ12) 

บ่าย  อิสระช้อปป้ิงท่ี  ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ท่ีมีห ้างสรรพสินค้าใหญ่มากมายอย่าง                      

Mark & Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ สินคา้ทุกอย่างท่ีท่านตอ้งการอยู่บนถนน

เสน้น้ี นอกจากน้ันยงัเต็มไปดว้ยรา้นอาหารมากมายหลายสญัชาติ รา้นของของท่ีระลึก รา้นกาแฟ 

ฯลฯ 

17.00 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว ์ 

เจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่และโหลดสมัภาระในการเดินทาง 

20.50 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY102   

(มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

DAY7  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

07.15  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน ใหท้่านพกัผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงใน

สนามบินท่ีมีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตั ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.) 

08.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY 815 

 (มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจไม่รูลื้ม 

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

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีค านึงถึงประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

การยื่ นวซี่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่ นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่ น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่ อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าท่ี 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินชั้นประหยดั (Economy Class)  

2. ค่าน ้าหนักสมัภาระท่านละ 1 ใบ หนักไม่เกิน  30  กก. และถือข้ึนเครื่องไม่เกิน 7 กก. เป็นไปตามท่ีสาย

การบินก าหนด 

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการพรอ้มพนักงานขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

6. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

8. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี) 

   ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม)์  

   ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

9. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการบิน

ก าหนดและมากกวา่ 1 ชิ้ น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทาง หรือของ

มีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋า และทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษ (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวีซ่า แตช่ าระวีซ่าพรอ้มค่ามดัจ  าทวัรเ์ท่านั้น) 

➢ ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท 

อตัราน้ีไม่รวมค่าใชจ้า่ยในกรณียื่นวีซ่าเร่งด่วน 

6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากประเทศไทย และค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 50 ปอนด ์ตอ่ ลกูคา้ 1 ท่าน 

7. ค่าบตัรเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอล 

หมายเหต ุ หลังจากที่ท่านท าการจองตัว๋ฟุตบอลแลว้ขอยกเลิกการเขา้ชมจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการ

จอง 4,000 บาท/ใบ ทุกกรณี 
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ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ

ใด  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 –5,000 

บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริง และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือจากทางสายการบินใชเ้วลาประมาณ 

3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ป ไม่สามารถล๊อคท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดติ้ดกนั และอาจจะไม่

สามารถสะสมไมล ์หรือใชส้ิทธ์ิพิเศษอื่นๆไดใ้นกรณีท่ีท่านเป็นสมาชิกของสายการบินน้ันๆ 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1. ช ำระเงินมดัจ ำ+ค่ำวีซ่ำ ท่ำนละ 30,000 บำท หลงัจากท าการจองภายใน 1 วนั ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อไดร้บั

เงินมดัจ าแลว้เท่าน้ัน  

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ที่ มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่ อท าการจองคิวยื่ นวซี่า

ภายใน 5 วนันับจากวนัจอง  หากท่านไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ใหท้างบริษัทตามก าหนดเวลา ท าให้

ทางบริษัทไม่สามารถจองคิววซี่าใหท้่านไดท้ันก าหนดท่ีวซี่าจะตอ้งออก ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการ

คืนเงินค่ามดัจ  าทวัร ์และขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ  

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที  

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าท่ี 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้ง

ใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทัวร์จึงมีความ

จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 
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ขอ้มูลเบื้ องตน้ในการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้

การพิจารณา ของ สถานทูตงา่ยขึ้ น  

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้

ใหท้างบริษัทฯ ทราบ ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณา

วีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ี

ตนพ านักหรือศึกษาอยูเ่ท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กว่า 

6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่ม

เก่า ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก ประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการยื่นค ารอ้ง

ขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่ง ส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กวา่ 3 หน้า  

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางน้ันๆ และ พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 

หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้ นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้ น 

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 าใหค้ณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้(25 ท่านขึ้ นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้

เดินทางอื่นทีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัท ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ี ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้

คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ า

มาแลว้ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋

เครื่องบิน หรือค่าตัว๋เครื่องบิน (กรณีออก ตัว๋เครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่

ครบตามจ านวน ค่ามดัจ าโรงแรม 

 8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์

ทั้งหมด 
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 9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผล

ใดก็  ตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศองักฤษ ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตองักฤษ 

ใชเ้วลาอนุมตัิวีซ่านับจากวันยื่น 30-45 วนัท าการ 

1. หนังสือเดินทางเล่มจริงท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือน และมีหน้าวา่งไม่ต า่กวา่ 4 หนา้ ถา้มีเล่มเก่าให้

น าเล่มเกา่ท่ีหมดอายุล่าสุดแนบไปดว้ย 1 เล่ม 

2. ส าเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด 

3. Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน  

4. เอกสารรบัรองการท างาน 

ถา้เป็นพนักงานบรษิัท / ขา้ราชการ ใหใ้ชใ้บรบัรองการท างานจากหน่วยงาน/ตน้สงักดั โดยระบุ ชื่อ นามสกุล 

วนัท่ีเริ่มงาน ต าแหน่ง เงนิเดือน วนัท่ีอนุญาตใหล้า เหตุผลในการลา ลาไปไหน วนัท่ีเท่าไรถึงเท่าไร แลว้จะ

กลบัมาท างานตามปกติวนัไหน ออกใหไ้ม่เกนิ 1 เดือนก่อนท าการยืน่วีซ่า พรอ้ม สลิปเงนิเดือนยอ้นหลงั 3 

เดือน / บตัรพนักงาน / บตัรขา้ราชการ 

ถา้เป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นังสือจดทะเบยีนนิติบุคคล ท่ีมีชื่อผูเ้ดินทางเป็นผูม้ีอ านาจลงนาม คดัมาไม่เกนิ 3 

เดือน (แปลเป็นภาษาองักฤษแนบคู่ฉบบัภาษาไทย) หรือ ใบทะเบียนพาณิชย ์ท่ีมีชื่อผูเ้ดินทางเป็นผูจ้ดทะเบียน 

(แปลเป็นภาษาองักฤษแนบคู่ฉบบัภาษาไทย) 

กรณีนักเรยีน / นักศึกษา ใหใ้ชห้นังสือรบัรองสถานภาพนักเรียน ฉบบัภาษาองักฤษ ออกโดยสถานศึกษาท่ีท่าน

ศึกษาอยู ่โดยใชฉ้บบัจรงิเท่าน้ัน ออกใหไ้ม่เกนิ 1 เดือนก่อนท าการยืน่วซี่า 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน (แปลเป็นภาษาองักฤษแนบคูฉ่บบัภาษาไทย) อยา่งละ 1 ชุด 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส (แปลเป็นภาษาองักฤษแนบคูฉ่บบัภาษาไทย) 1 ชุด 

7. ส าเนาสูติบตัร (แปลเป็นภาษาองักฤษแนบคู่ฉบบัภาษาไทย) ถา้มี 1 ชุด 

8. ถา้ลูกคา้เคยไดร้บัวซี่า เชงเกน้ หรือมวีีซ่าองักฤษ วซี่าอเมรกิา ในเล่มเกา่ หรือเล่มใหม ่ใหลู้กคา้ถ่ายส าเนา

แนบไปดว้ยคะ่  

9. ใบเปล่ียนชื่อ / เปล่ียนนามสกุล ถา้ม ี(แปลเป็นภาษาองักฤษแนบคู่ฉบบัภาษาไทย) 1 ชุด 

10. ถา้มีการรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นั จะตอ้งใหท้างธนาคารออกหนังสือรบัรองบญัชีเงินฝากเพื่อบุคคลอื่น โดย

ระบุชื่อเจา้ของบญัชี และชือ่ของผูท่ี้เจา้ของบญัชรีบัรองค่าใชจ้า่ยอยา่งชดัเจน พรอ้ม Statement ยอ้นหลงั 6 

เดือน ของผูร้บัรองค่าใชจ้่าย 

11. หนังสือรบัรองการไดร้บัวคัซีน จากหมอพรอ้ม หรอืวา่ถา้มีพาสสปอรต์วคัซีน  ใหลู้กคา้ถ่ายส าเนาแนบไป 

พรอ้มทั้งเอาเล่มจริงไปดว้ยค่ะ 
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*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ ์กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสมัภาษณด์ว้ย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยา่งอื่นเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของสถานทูต อยา่งกะทนัหนั  

จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มใหค้รบถว้นตามที่สถานทูตขอ  

เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาอนุมตัิออกวีซ่าของสถานทูต *** 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ

ถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหาก

ตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์

ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัท ฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลา  

และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวี

ซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงั

ประเทศที่ระบเุท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์

ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  

ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้ นจริงและคืนใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อก

เดินทางภายใน 30วนั  

 

กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตดัสินใจจอง หลงัจากที่ท่านไดท้ าการจองและช าระเงินแลว้ 

ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวในทุกกรณี 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
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