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O Lan La UK Oman Air 
องักฤษ-สกอ็ตแลนด์ 9 วนั 7 คนื                                                                                                                        

บินลงฮีทโทรวก์บัสายการบินโอมานแอร ์(WY) 

                

The New Wing of Oman Air 
 

ชิม เมนูหลากหลาย Fish & Chip ทานอาหารร้านดงัเป็ดย่างต้นต ารบั Four Season  

ชิลล ์ไปกบัการล่องเรือทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์ 
อทุยานแห่งชาติเลคดิสทริคท์บ้านเกิดปีเตอรแ์รบบิท  

ช้อป Bicester Village Outlet และช้อปป้ิงในมหานครลอนดอน 

ชม สโตนเฮ้นจ ์1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย ์แวะเมืองบาธเมืองแห่งน ้าแร่ร้อนโรมนั 

เข้าชมปราสาทเอดินเบิรก์ เจ้าของฉายาเอเธนสเ์หนือแห่งกรีซ ช้อปป้ิง Royal Mile  

เข้าชม Warner Bros Studio Tour Harry Potter  
แวะนิวคาสเซิล ชมมหาวิหารยอรค์มินสเตอร ์พกัเมืองเลสเตอร ์เมืองสโมสรทีมเลสเตอรซิ์ต้ี 

เหล่า FC ถ่ายรปูกบัสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ และสนามคิงพาวเวอร ์

แชะ ภาพในกรงุลอนดอน พระราชวงับคัก้ิงแฮม บ๊ิกเบน ลอนดอนอาย 

 

O Lan La-UK Oman Air 

England-Scotland  
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ก าหนดการเดินทาง   10-18 เม.ย.2566  
  
วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิกรงุมสักตั (โอมาน)-สนามบนิฮทีโทรว ์(องักฤษ) 
06.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ระหวา่งหมายเลข 9  เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิ Oman Air  เคานเ์ตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW T 
**กรณีท่านเทีเ่ดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอกี
ครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็รายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้า
หลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

09.10 น. ออกจากเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิบนิสูก่รงุมสักตั โดยสายการบนิ Oman Air  
เทีย่วบนิที ่WY-818 

12.05 น. นำท่านเดนิทางสูส่นามบนิกรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนัน้นำทา่นเปลีย่นเครือ่ง 
14.20 น. ออกเดนิทางอกีครัง้จากสนามบนิกรงุมสักสั ประเทศโอมาน โดยสายการบนิ Oman Air  

เทีย่วบนิที ่WY-101 
19.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮทีโทรว ์กรงุลอนดอน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เมื่อตรวจรับกระเป๋าและตรวจ

หนังสอืเดินทางเรียบรอ้ยแล้ว  
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก Holiday Inn Express London-Heathrow T5 หรือระดับเทียบเท่า  

 

วันที่ โปรแกรมทัวร์ / เที่ยวบิน 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

 

10APR    WY818     BKK-MCT     0910-1205 
10APR    WY101     MCT-LHR     1420-1910 

   17APR    WY102     LHR-MCT     2050-0715+1 
18APR    WY815     MCT-BKK     0850-1800 

1 สนามบนิสุวรรณภูม-ิสนามบนิฮทีโทรว ์    
Holiday Inn Express London-
Heathrow T5 หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

2 ลอนดอน-อ๊อกซ์ฟอรด์-แมนเชสเตอร-์ถ่ายรปูสนามโอลดท์ราฟฟอร์ด    
Novotel Manchester West  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

3 
แมนเชสเตอร์-วนิเดอรเ์มยีร์-ท่าเรอืเลคไซด-์ล่องเรอืทะเลสาบวนิเดอร์เมยี
ชมอุทยานเลคดสิทรคิท-์ท่าเรอืโบวเนส-เอดนิเบริ์ก    

Courtyard by Marriott Edinburgh 
West หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

4 
เอดนิเบริก์-เขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์-ชมเมอืงและชอ้ปป้ิงรอยลัไมล์-นิว
คาสเซลิอพัอนไทน์      

Jurys Inn Newcastle  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

5 
นิวคาสเซลิ-ยอรค์-วหิารยอรค์-เลสเตอร-์ถ่ายรปูภายนอกสนามคงิพาว
เวอร์-สวนแบรดเกท    

Holiday Inn Leicester-Wingston  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

6 
เลสเตอร-์ไบบูรี-่เดนิเล่นหมู่บา้นไบบูรี-่บาธ-เขา้ชมโรมนับาธ- 
อุทยานสโตนเฮน้จ-์ลอนดอน-เมนูฟิชแอนดช์ปิ    

Holiday Inn London West  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

7 
ลอนดอน-เขา้ชมวอรเ์นอรบ์ราเธอร์ส สตูดโิอทวัร์ แฮรีพ่อตเตอร์-ชอ้ปป้ิง 
Bicester Village Outlet-อาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร Four Season    

Holiday Inn London West 
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

8 
ลอนดอน-ชมเมอืง บิก๊เบน-ลอนดอนอาย-พระราชวงับัก๊กิ้งแฮม-สะพาน
ทาวเวอรบ์รดิจ-์เขา้ชม British Museum-ชอ้ปป้ิง-สนามบนิฮทีโทรว ์    - 

9 สนามบนิสุวรรณภูม ิ    - 
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วนัทีส่อง ฮทีโทรว-์ออ๊กซฟ์อรด์-แมนเชสเตอร ์
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นำท่านเดินทางสู่ เมอืงออ๊กซฟ์อรด์ ซึ่งรูจ้ักกันในนามของเมืองแหง่มหาวิทยาลัย ซึ่งชือ่เมืองตัง้ตามมหาวิทยาลัยระดับโลก
ที่รู้จักกันในนามของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
แฟนตาซฟีอร์มยักษ์เรือ่งดงัแฮรี ่พอตเตอรอ์ีกด้วย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ให้ท่านชมอาคารสวยงาม และ
ให้ท่านถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิทยาลัยไคร้สท์เชิรช์ท์ อาคารสร้างด้วยหนิสีทองและเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจที่สุด
ขององักฤษ และยังเป็นทีต่ั้งของโบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองและต้นกำเนดิของหนงัสอือลิซที่โดง่ดงัของเลวิส แคร์โรล หรอื เก
รทฮอลล์ ในแฮร์รี่ พอตเตอร์ ผ่านชมแรดคลิฟคาเมร่า อาคารทรงกลมสไตล์นีโอโกธิค ที่ตั้งของหอสมุดบอดเลียน ศูนย์
ความรู้จากทั่วทุกมุมโลก และผ่านชมอาคารของพพิิธภัณฑ์แอชโมเลียน พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก เป็น
สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะและวัตถุโบราณต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพื้นเมือง  
บา่ย นำท่านเดินทางสู่ แมนเชสเตอร ์Manchester (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมอืงดงัที่เป็นสถานท่ีตั้งของสโมสร

ฟุตบอลชือ่ก้องโลกอย่างแมนเชอสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรที่เป็นทีรู่้จกักันเปน็อย่างดีในการแขง่ขันฟตุบอลพรีเมยีร์ลีก และยัง
เป็นเมืองใหญ่ทางธรุกจิการค้าท่ีสำคัญและเป็นเมอืงอตุสาหกรรมที่มีชือ่เสียง จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกบัภายนอกของ
สนามโอลดท์ราฟฟอรด์ Old Trafford Stadium สนามกีฬาของสโมสรที่มีชื่อเสียงโดง่ดังในวงการฟตุบอลโลกที่สร้างนกั
เตะฝีเท้ายอดเยี่ยมของทีมปศีาจแดงแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาหลายสมยัที่จัดได้ว่าเป็นสนามฟตุบอลของสโมสรที่รวยท่ีสุด
ในโลก และใหเ้วลาทา่นอสิระชัว่ครูเ่ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหลากหลายชนดิจากทมีฟตุบอลดงัทีค่ณุชืน่ชอบจากรา้นคา้ Mega 
Store ของสนามโอลดท์ราฟฟอรด์  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภตัตาคารจนี 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Manchester West หรือระดับเทียบเท่า 
  
วนัทีส่าม แมนเชสเตอร-์วนิเดอรเ์มยีร-์เอดนิเบริก์ 
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นำท่านผ่านชมเมืองแมนเชสเตอร ์เมอืงหลวงทางด้านการค้าและวัฒนธรรม ศูนย์กลางด้านศิลปะสื่อและการศึกษาท่ีมี
ชื่อเสียง ชมอาคารที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมในช่วงยุคฟื้นฟูศลิปวิทยา เช่น อาคารพิพิธภัณฑ์  โรงละครโอเปร่า หรือไม่ว่าจะ
เป็นบริเวณ Castlefield เมืองที่ได้รบัการออกแบบให้เป็น "Urban Heritage Park" สถานที่ที่ดีเยี่ยมในการเริม่ต้นเดินเล่นใน
เมืองแมนเชสเตอร์และท่ามกลางบ้านเรือนสไตล์วิคตอเรียที่ได้รับการบูรณะอย่างสวยงามตามคลองเก่าหรือผ่านทางที่สร้าง
ขึ้นใหม่ อาทิเช่น ปอ้มโรมนั, คลองบรดิจว์อเตอร์ สร้างขึ้นเพื่อขนสง่ถ่านหินจากเหมืองที่วอรส์ลี่ย์และรวมถงึคลังสินค้าเก่า
อีกจำนวนมากที่ได้รับการบูรณะและกลายเป็นสำนักงานร้านค้าโรงแรมและภัตตาคารต่างๆ และสามารถเดินเล่นได้กับจตัุรัส
ที่มีชื่อเสียงของเมอืงได้แก่ จตัรุสัเซน้ตแ์อนน,์ ถนนคงิ เป็นต้น หรอื จตัรุสัอลัเบริต์ Albert Square จตัุรัสกลางเมือง
แมนเชสเตอร์ ถ่ายรูปกับรูปปั้นต่างๆ ได้แก่ อนสุรณส์ถานอลัเบริต์ Albert Memorial  อนสุาวรยีข์องเจา้ชายอลัเบริต์ 
มกุฎราชกุมารแห่งสมเดจ็พระราชินีวกิตอเรีย โดยจัตรุัสแห่งนีต้ั้งชื่อตามเจ้าชาย โดยถกูจัดวางให้เป็นพื้นทีส่ำหรับอนสุรณ์
ในปี ค.ศ.1863-1967 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์Windermere (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
เมืองแห่งเขตเลคดสิทริคทางฝัง่ตะวันตกของเกาะองักฤษ ดินแดนทีเ่ชื่อมต่อกันด้วยทะเลสาบและแม่น้ำ อกีทั้งยังมีทะเลสาบ
ติดชายฝั่งทะเลที่มีทัศนียภาพและธรรมชาตอิันงดงาม เดินทางสู่ท่าเรือเลคไซด์ ให้ท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร์ โดย
นำท่านล่องจากท่าเรอืเลคไซดจ์นถึงท่าเรือโบว์เนส พร้อมถ่ายรูปกับทศันยีภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ยังคงสภาพที่เป็น
ธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตรและส่วนกว้างทีสุ่ดราว 1 
กิโลเมตรครึง่คนอังกฤษเรยีกกันว่า “ทะเลสาบริบบิ้น” ซึ่งเป็นทะเลสาบในลักษณะไม่กว้างนักแต่ยาวเหยียดคลา้ยๆ ผ้าริบบิ้น
ที่ใช้ผูกของขวัญ ทะเลสาบวินเดอร์เมยีร์เป็น 1 ใน 16 ทะเลสาบในบริเวณวนอุทยานแห่งชาติที่เรียกว่า เลคดสิ-ทรคิต ์Lake 
District ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉยีงเหนือของอังกฤษ ในเขตคัมเบรีย และเปน็ทะเลสาบที่ใหญ่ทีสุ่ดในละแวกนี้ และเลคดิสทริคต์
แห่งนี้ยงัเป็นเมืองบ้านเกดิของปเีตอร ์แรบบิท ตัวการต์ูนที่มีชือ่เสียงขององักฤษอกีด้วย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพื้นเมือง  
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บา่ย นำท่านเดินทางสู่ เอดนิเบริก์ Edinburgh (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงแหง่สกอ็ตแลนด ์ทีแ่ม้ว่าจะเป็น
ส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1707 แต่ชาวสก็อตก็ยังคงรักษาขนบ 
ธรรมเนียม วัฒนธรรมที่ดงีามของบรรพบรุุษไว้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าผ้าลายสก็อต, ปี่สก็อตหรอืแม้แตก่ารแตง่ตัวแบบดั้งเดิม
ของชายชาวสก็อต ก็ยงัมีให้ท่านพบเห็นอยู่เรื่อยๆ  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภตัตาคารจนี 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Courtyard by Marriott Edinburgh West หรอืระดบัเทียบเท่า 

 
วนัทีส่ี ่  เอดนิเบริก์-เขา้ชมปราสาทแหง่เอดนิเบริก์-ชอ้ปปิง้รอยลัไมล-์ นวิคาสเซลิ อพัอน ไทน ์
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นำท่านชม เมอืงเอดนิเบริก์ ทีต่ั้งอยู่ในบริเวณของแนวภูเขาไฟในอดตี ทำให้ตัวเมอืงอยู่บนที่สูงและยงัคงเป็น เมอืงหลวงที่
ยังคงบรรยากาศในอดตีไว้ได้อย่างด ีเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยกลาง ด้วย
จำนวนประชากรระดับ 500,000 คน ที่ช่วยกันอนรุักษ์สิง่ต่างๆ ไว้ได้อย่างดี ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความเจริญมากที่สุดเมือง
หนึ่งในสหราชอาณาจักร และเรียกไดว้่าเป็นเมืองแหง่เทศกาลต่างๆ ได้แก่ เทศกาลศิลปะนานาชาติ ภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ 
งานหนังสือเดก็ เพลงแจ๊สและเพลงพื้นบ้าน ซึ่งสมารถดึงดูดนักทอ่งเทีย่วได้เป็นอย่างดีและทำให้เอดินเบริ์กเปน็เมืองทีต่ิด
อันดับเมืองที่มีนักทอ่งเที่ยวมากทีสุ่ดเป็นอันดับสองรองจากนครลอนดอน และยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินทีใ่หญ่เป็น
อันดับสองรองจากลอนดอนเช่นกันและใหญ่เป็นอันดับห้าของยุโรป และนำท่านเขา้ชมปราสาทแหง่เอดนิเบริก์ Edinburgh 
Castle ที่งดงามและเป็นสถานที่เก็บรกัษามหามงกุฎแห่งราชวงศ์ เคยเป็นที่ประทับของกษัตรยิ์สกอ็ต เคยถูกทำลายลง
หลายครั้งแต่ทกุครั้งก็ไดร้ับการบรูณะและสร้างใหม่ใหก้ลับคืนสู่ความสง่างามดังเดิม และยังถอืว่าเป็นจุดชมเมอืงเอดินเบิรก์
ได้เป็นอย่างดีเนือ่งจากเป็นเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมอืงและปราสาทแห่งนี้ยงัเป็นสถานท่ีสำหรับเปิดตัว
ของหนงัสอืเรือ่งดงัแหง่ยุค แฮรี่ พอตเตอร์ อีกด้วยเนือ่งจากมีลักษณะใกล้เคียงฉากเมอืงแม่มดในเรื่องนั่นเอง และยังได้รับ
การขนานนามว่าเป็นเมืองเอเธนส์แหง่ทิศเหนือเนือ่งจากสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่คล้ายคลึงกับวิหารแพนธีออนใน
ประเทศกรีซ จากนั้นนำท่านชมเมอืงเอดนิเบริก์ ถ่ายรูปกับวิหารประจำเมอืงเก่าแกข่องนครเอดินเบิร์ก St.Giles Cathedral 
วิหารในศาสนาคริสต์นกิายโรมันคาทอลิค สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ที่มีอนุเสาวรียพ์ระเจ้าชาร์ลที่ 2 ตัง้อยู่ หรือถ่ายรูป
กับอนุเสาวรีย์ Adam Smith ชาวสก็อตแลนด์ ซึ่งไดร้ับยกยอ่งใหเ้ป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ ผูก้ำหนดแนวคิดเศรษฐศาสตร์
ตลาดเสรี และเกดิการเปลี่ยนแปลงการค้าครั้งใหญ่ในยุโรปเป็นการค้าแบบเสรี, The Lucky Heart หรือหัวใจแห่งความโชคดี 
เดิมนั้นเป็นจดุที่ทำไว้สำหรับนำตัวนักโทษมายืนประจาน และชาวเมืองจะมาถ่มน้ำลายใส่เพื่อให้โชคดี (แต่ปัจจุบนันี้ไม่มีใครทำ
แล้วเพราะถือว่าไม่สุภาพและไม่สะอาด), หรอืแวะชม Greyfriars Bobby อนุสาวรีย์หมาน้อยผู้ซื่อสัตยแ์ละกตญัญูที่นอน
เฝ้าหลุมศพเจ้านายถึง 14 ปเีต็ม และมีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งย่านถนนรอยลัไมล์ Royal Mile ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสูพ่ระ
ตำหนักโฮลีรู่้ด Palace of Holyrood house ซึง่เป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสดจ็เยอืนสกอ็ตแลนด์และเคยเป็นที่
ประทับของพระนางแมรีแหง่สกอ็ต ฝัง่ตรงข้ามเป็นรฐัสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจด้วยสถาปัตยกรรมรว่มสมัย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจีน  
บา่ย นำท่านเดินทางสู่เมือง นวิคาสเซลิ-อพัอน-ไทน ์Newcastle-Upon-Tyne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือนิวคาส

เซิล เมืองที่ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษบนริมฝัง่แม่น้ำไทน์ ซึ่งเป็นที่มาของชือ่เมือง นำท่านชมความสวยงาม
ของเมอืงนวิคาสเซลิ ที่ในอดตีเคยเปน็เมืองที่มชีื่อเสียงในด้านการค้าแกะและถ่านหิน ตอ่มายังได้เป็นทีรู่้จกัในฐานะเป็นเมือง
ศูนย์กลางในการต่อเรือทีส่ำคัญแหง่หนึ่งของโลก โดยปจัจุบันอตุสาหกรรมต่อเรือนี้ไดจ้างหายไป โดยตัวเมืองกลายเป็น
แหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ นำท่านแวะถา่ยรปูกบัสะพานมลิเลนเนีย่ม Millennium Bridge ทีอ่อกแบบ
เป็นรูปสะพานโค้งสวยงามและสะพานขา้มแมน่้ำไทน์ Tyne Bridge ทีพ่าดผ่านแม่น้ำไทน์และเดินชมบรรยากาศริมแม่น้ำไทน์
ที่ได้รับการปรับปรงุประกอบไปด้วยโรงแรม ร้านกาแฟ บาร์ ร้านอาหารและร้านค้ามากมาย ผ่านชมปราสาทนิวคาสเซิล 
แลนด์มาร์กที่สำคัญของเมอืง ซึง่เปน็ลักษณะของปอ้มปราการโดยถูกสร้างขึ้นตัง้แต่ปี ค.ศ.1080 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Jurys Inn Newcastle หรือระดับเทียบเท่า 
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วนัทีห่า้  นวิคาสเซลิ อพัอน ไทน-์ยอรค์-เลสเตอร ์
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นำท่านเดินทางสู่เมืองยอรค์ York เป็นเมืองทางตอนเหนอืของประเทศองักฤษในอาณาเขต Yorkshire ที่ถอืเป็นเมือง
เก่าแก่ที่สำคัญอย่างมากในอดตีของประเทศองักฤษ ซึ่งตัวเมืองยอร์ก ในปัจจุบันนีก้็ยังคงรกัษากลิ่นอายความเป็นเมือง
โบราณท่ีเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายพรอ้มด้วยกำแพงเมืองที่ยังคงตั้งตระหง่านล้อมรอบเมอืง อยู่จนทำให้
เมืองแห่งนี้กลายมาเป็นเมืองทอ่งเที่ยวสำคัญขององักฤษทีม่ีสิ่งดึงดูดหลากหลายรูปแบบ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง) ชมทิวทศัน์กำแพงเมืองโบราณของเมอืงยอร์ก ที่น่าหลงใหลและเป็นมนต์เสนห่์ของเมืองทางประวตัิศาสตร์และ
วัฒนธรรมขององักฤษ ในอดตีเป็นเมืองโบราณในยุคโรมันทียังมีซากโบราณสถานโรมันอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ที่หอ้ม
ล้อมด้วยกำแพงเมืองเก่าแก่และมหาวิหารศิลปะแบบโกธิค อย่างเช่น วหิารยอรค์ York Minster เป็นมหาวหิารแบบโกธิค
ขนาดใหญ่ที่ประดับด้วยกระจกสอีันสวยงาม, ถ่ายรูปกับปราสาทแห่งยอร์คท่ีในอดีตถกูใช้เป็นคุมขังอาชญากรรวมถึง
นักโทษทางการเมือง นอกจากนี้ยงัมสีถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ได้รับอิทธิมาจากพวกโรมัน ไวกิ้ง และยุโรปชาติอืน่ๆ ที่เคยเข้า
มาตั้งรกรากที่นี่ด้วย และชมถนนยุคกลางอันโด่งดังอย่างแชมเบิลส์ Shambles เป็นย่านการค้าบรรยากาศคลาสสิค ที่
ภายในเต็มไปด้วยตกึรูปทรงประหลาดๆ จนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตรอก Diagon Alley ของภาพยนตร์ชุด 
Harry Potter ที่แน่นอนว่าร้านค้าภายในย่านนี้ก็เต็มไปด้วยร้านค้าท่ีน่าสนใจมากมาย อาทิ ร้านขายของจาก Harry Potter 
ร้านช็อกโกแลต ร้านชา ร้านเสือ้ผ้าและของกินนานาชนดิ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจีน  
บา่ย นำท่านเดินทางสูเ่มอืงเลสเตอร ์Leicester เมอืงที่มชีีวิตชีวาและเก่าแก่ที่สดุในเขตมิดแลนด์ของประเทศอังกฤษ มีความ

หลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและเป็นที่ตั้งของสโมสรฟตุบอลเลสเตอรซ์ิตี้และสโมสรรักบี้ 
เลสเตอร์ไทเกอร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ผ่านชมสนามเลสเตอรซ์ติี ้สโมสรทีมฟตุบอลประจำเมืองเลสเตอร์ 
จัดเป็นทีมฟุตบอลระดับพรีเมยีลีก โดยมีสนามเหย้าคือสนามคิงพาวเวอร์ โดยตัง้ชื่อตามผูส้นับสนุนหลัก ซึง่สามารถจุผูช้ม
ได้ถึง 32,500 ที่นัง่ สนามน้ีจัดเป็นสนามที่สวยงามที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ให้ท่านถ่ายรูปภายนอกของสนาม 
จากนั้นให้ท่านเดินชมวิหารยุคกลางของ วิหารเลสเตอร์ ชมสวนแบรดเกทพาร์คที่มีขนาดครอบคลุมพื้นทีก่ว่า 2,000 ไร่ ซึง่
เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแบรดเกท จดัเป็นสวนที่อยู่ในช่วงยุคกลางเก่าแกก่ว่า 800 ปีและต้นโอ๊คที่ความเก่าแกก่ว่า 500 ปี 
และหินโบราณหายากอายุหลายร้อยปี รวมถึงหอคอย Old John จุดสงูสุดของสวน จดัเป็นแลนด์มาร์คของอุทยาน 
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบอุทยานแบบ 360 องศา รวมถึงอนสุรณ์สถานสงคราม Leicestershire Yeomanry 
สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงสงครามโบเออร์และสงครามโลกครั้งที ่1 และ 2 เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด อาทิ นกต่างๆ และ
กวางที่แสนเชือ่งน่ารกัอีกด้วย ชม Bradgate House ซากปรกัหักพังของบ้านแบรดเกททีเ่คยเป็นบ้านของ Lady Jaen 
Grey ผู้ซึ่งเป็นราชินีองักฤษเคยพำนกัสมัยวัยเด็ก ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Leicester-Wingston หรอืระดับเทียบเท่า 
 

วนัทีห่ก  เลสเตอร-์ไบบรูี-่บาธ-สโตนเฮน้จ-์ลอนดอน 
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นำท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นไบบรุี ่Bibury Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  หมู่บ้านเล็กๆ ตัง้อยู่ในแคว้นโกลวเช
สเตอร์ไชร์ เขตคอตส์โวลส์ Cotswolds จัดว่าเป็นหมู่บ้านที่งดงามและน่ารักที่สุดในองักฤษ ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปชม
บ้านเรือนอันเปน็เอกลักษณ์ของหมู่บา้นแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกระท่อมหินโบราณ ที่เรียงรายกันยาวไปเป็นแถว มชีือ่ว่า 
Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่านี้เคยเป็นที่พักของคนท่ีทำอาชพีทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17 ชมโบสถอ์นัเก่าแก่ อกี
ทั้งยังมีถนนสวยๆ ที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมอืงบาธ Bath เมอืงอาบน้ำแร่ที่
มีอิทธิพลมาตัง้แต่ยุคเรืองอำนาจของอาณาจักรโรมันโบราณ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงใหท้า่นชมิเมน ูFish & Chips  
บา่ย นำท่านเข้าชม โรงอาบนำ้แรร่อ้นทีส่รา้งขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ โดยมกีารตกแต่งอย่างงดงาม ปัจจุบันน้ำพุร้อนนีก้็ยังมี

ปริมาณนับล้านนับแสนแกลลอน ด้วยอุณหภูมริะดับ 45-46 องศาเซลเซยีส ซึ่งหลักฐานบ่อน้ำพุรอ้นและซากอาคารเก่าแก่ที่
หลงเหลืออยู่นี้ ทำให้เมอืงบาธได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมอืงมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 นอกจากนี้ยังมี
กลุ่มอาคารสำคัญของเมืองคือบริเวณที่เป็นท่ีตั้งของบอ่น้ำแร่ร้อนคิงส์ สว่นที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณ
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ที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บรกิารน้ำแร่ ซึง่มีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่ร้อน-เย็น, หอ้งอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น
เตอร์กิชบาธ (Turkish Bath) และให้ท่านได้ชิมน้ำแร่ทีจ่ัดให้กับนักท่องเทีย่วเท่านั้น และให้ท่านชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูก
สร้างขึ้นในยุคจอร์เจี้ยน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอกีทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึง่วงกลมที่มีสถาปัตยกรรม
แปลกตา ทำให้เมอืงบาธมีเสนห่์ไม่น้อย จากนั้นเดินทางสู่ เมอืงแอมสเ์บอรร์ี ่Amesbury ในเขตทุง่หญ้าซอลส์บูรี่ Salisbury 
Plain (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) นำท่านชมเสาหนิสโตนเฮน้จ ์Stonehenge หนึ่งในสถานท่ีสำคัญที่มีชื่อเสียง
ที่สุดในสหราชอาณาจกัรและเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอังกฤษ จดัเป็นกลุ่มของแท่งหินขนาดยักษ ์112 ก้อนทีต่ั้ง
เรียงเป็นวงกลมซอ้นกัน 3 วง โดดเดน่อยู่กลางทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่บนที่ราบซอลส์บูรี่ในบริเวณตอนใต้ของประเทศ
อังกฤษ หินบางก้อนถกูตัง้ขึ้น บางกอ้นก็ถูกวางนอนลง โดยทับซ้อนกับหินก้อนอื่นๆ นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุม่กองหินนี้ถูก
สร้างขึ้นเมือ่ประมาณหลายพันปีก่อนคริสตกาล จากการคำนวณหาอายโุดยใช้วิธีตรวจวิเคราะห์คาร์บอนกัมมันตรังสีได้
ประมาณว่าหินก้อนแรกถูกวางตั้งแตเ่มื่อประมาณ 2,000-1,300 ปกี่อนคริสตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆ ระบุว่า เฮนส์ 
แปลว่ากลุ่มหินหรอืไม้เรียงกันเป็นวงกลม กลุ่มหินเหล่านี้ได้ถกูสร้างขึ้นประมาณ 2,500 ปีกอ่นคริสต์ศักราช หรือบางที
อาจจะเป็นสถานที่ทำพิธีทีศ่ักดิส์ิทธิซ์ึ่งเกี่ยวขอ้งกับการบูชาพระอาทิตย์เพราะกลุ่มกอ้นหินวางแนวเป็นเส้นตรงกับดวง
อาทิตย์ ดงันั้นจงึเป็นกองหินประหลาด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกในยคุก่อนประวัตศิาสตร์มากกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ที่
ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถสรุปขอ้เท็จจรงิได้ว่าใครสร้าง? เพื่ออะไร? มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดา สมควรแก่เวลานำท่าน
เดินทางสู ่มหานครลอนดอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมอืงหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษและยังเป็น
ศูนย์กลางอันเก่าแก่ทางด้าน 
การเงินแห่งหนึ่งของโลก ถือว่าเป็นเมืองหนึง่ในเมืองระดับโลกทัง้ทางด้านศิลปะ การพาณิชย์ การศึกษา ความบันเทิง 
แฟชั่น การสื่อสารและการทอ่งเที่ยว ทำให้อังกฤษเป็นเมอืงเศรษฐกจิที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยทีเดียว 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภตัตาคารจนี  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn London West หรือระดับเทียบเท่า 

 
วนัทีเ่จด็  ลอนดอน-วอรเ์นอรบ์ราเธอรส์ตดูโิอทวัรแ์ฮรีพ่อ็ตเตอร์- 
   ชอ้ปปิง้บสิเตอรว์ลิเลจเอา๊ทเ์ลต็-ลอนดอน-สถาน ีKings Cross 9 ¾  
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นำท่านเดินทางสูเ่มอืงลฟีเดน Leavesden ที่ตัง้ของ Warner Brother Studio (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
45 นาที) นำท่านเข้าชมสถานท่ีจำลองการถ่ายทำภาพยนตรฟ์อร์มยักษ์เรือ่งดงั Harry Potter นำท่านชมเบื้องหลังเพือ่
ค้นหาความลับท่ีซ่อนอยู่หลังกล้องของทั้ง 8 ภาค พร้อมสำรวจฉากต่างๆ ที่ใช้จรงิในภาพยนตร์ เช่น ฮอกส์วอตส์ ตรอกได
อากอนและซอนพรเีว็ตและอีกมากมาย พาท่านดำดิ่งลงไปในโลกแหง่คาถา กลวิเศษและเวทมนต์อันน่าท่ึง ตืน่ตะลึงไปกอ้ง
ห้องโถงอันตระการตาและนึกภาพตามถึงตอนที่แฮร์รี่ปรารถนาที่จะเข้าบ้านกริฟฟินดอร์ ซึ่งจะได้เห็นหมวกคัดสรรของจริง
ที่ใช้พิจารณาว่าเหล่านักเรียนควรอยูบ่้านไหนในภาคแรก และฉากการจำลองเหตกุารณ์ต่างๆ จากภาพยนตร์ดงัและห้อง
ต่างๆ พร้อมกับกิจกรรมตามอย่างภาพยนตร์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปบรเิวณหน้าบ้านหลังเก่าของแฮรร์ี่ในซอยพรีเว็ต รวมถึง
เลือกซือ้สินค้าเป็นท่ีระลึก และให้เวลาท่านเดินเล่นโดยรอบที่มกีารจัดวางสถานที่ต่างๆ ไว้อย่างสวยงาม  
** เพือ่ความสะดวกในการเขา้ชมและเวลาอสิระ อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 

บา่ย นำทา่นเดินทางสู ่บสิเตอรว์ลิเลจ Bicester Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาท)ี ที่ตัง้ของเอ๊าท์เล็ตขนาดใหญ่และมี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่งขององักฤษ นำท่านชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษและในยุโรป เช่น Anne 
Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY,  Diesel, Dior, Dunhill, 
Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling, L'Occitane, Levi's, Max 
Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith  เป็นต้น นอกเหนือจากการชอ้ปปิ้งสินค้าแล้วท่านสามารถ
เติมพลงังานกันได้ทีร่้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงคาเฟต่่างๆ ในเอ๊าท์เล็ตที่มีให้เลอืกหลากหลาย อาทิ Café Wolseley, 
Farmshop Restaurant & Café, Shan Shui, London Grade Coffee, La Tua Pasta, Mrs.Chew’s Chinese 
Kitchen เป็นต้น สมควรแก่เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสูก่รงุลอนดอน ให้ท่านถ่ายรูปกับสถาน ีKings Cross 9 ¾ 
สถานที่หนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตรเ์รื่องดังแฮรี่ พอ็ตเตอร์ เกี่ยวกับทางเข้าออกของเหล่านักเรียนของโรงเรียนคาถาพ่อ
มดและแม่มดและเมืองเวทมนตร์ฮอกส์วอตแสนวิเศษ ซึง่จะต้องมานั่งรถไฟสายฮอกส์วอตเอก็ซ์เพรส ซึ่งในภาพยนตรจ์ะ
กล่าวถึงแฮรี่และเพื่อนจะต้องพุ่งผ่านกำแพงอิฐระหว่างชานชลาหมายเลข 9 และ 10 ในขณะเดียวกันในความเป็นจริงสถานี
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คิงส์ครอสชานชลา 9 และ 10 จะถูกค่ันด้วยรางรถไฟซึง่ท่านจะตามหาชานชลาที่ 9 ¾ ได้ทีก่ำแพงในอาคารสถานีนี้ ให้ท่าน
ได้เลือกซือ้ของฝากของที่ระลกึเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ 

ค่ำ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร Four Season Restaurant 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn London West หรือระดับเทียบเท่า 

 
วนัทีแ่ปด ลอนดอน-ชมเมอืง-พพิธิภณัฑอ์งักฤษ-ชอ้ปปิง้-สนามบนิฮทีโทรว ์
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นำท่านชมมหานครลอนดอน เมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมอืงใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 
ล้านคน ถือเป็นหนึง่ในเมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกจิ การเมอืงและวัฒนธรรมของโลก  การสื่อสาร, การบันเทงิ, แฟชั่นและ
ศิลปะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธพิลไปทั่วโลก เริ่มจากเก็บภาพสวยของ 
หอนาฬกิาบิก๊เบน Big Ben สญัลักษณ์ท่ีสำคัญของลอนดอนทีต่ั้งอยู่เคียงข้างอาคารรฐัสภาท่ีสวยงามริมฝัง่แม่น้ำเทมส์ 
แม่น้ำสายหลักของมหานครลอนดอนและเป็นแม่น้ำใหญ่ที่ไหลในอังกฤษตอนใต้และเป็นที่รูจ้ักมากทีสุ่ด เพราะแม่น้ำเทมส์ไหล
ผ่านใจกลางมหานครลอนดอน และ สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์Tower Bridge สะพานที่ขึ้นชือ่ว่าเป็นสญัลักษณข์องกรุง
ลอนดอน เป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกันเป็นหอคอยคู่ จึงทำให้สะพานแห่งนี้มชีื่อเรียกอกีชือ่หนึง่ว่า สะพาน
หอคอยสขีาว-ฟ้า จนกระทั่งถงึท่าเรอื 
ลอนดอนอายส์ แวะถา่ยรปูกบัลอนดอนอายส ์London Eye ชิงช้าสวรรค์ที่สามารถชมวิวกรุงลอนดอนได้แบบ360องศา
และเป็นสัญลกัษณ์แหง่สหสัวรรษของอังกฤษ หรือทีรู่้จกัในชื่อมิลเลเนียมวีล Millennium Wheel ตั้งอยู่ริมฝัง่ทางใต้ของ
แม่น้ำเทมส์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่ีไดร้ับความนิยมและเป็นจุดดงึดูดนักทอ่งเที่ยวได้เป็นอย่างมาก ใกล้ๆ กันเป็นที่ตั้งของมหา
วหิารเวสตม์นิสเตอร ์Westminster Abbey เป็นหนึง่ในอาคารทางศาสนาท่ีมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศอังกฤษ และเป็น
สถานที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีอภิเษกสมรสและพระราชพิธพีระศพมากมาย ท่ีนีเ่ป็นโบสถ์ที่มชีื่อเสยีงระดับโลก
ผ่านชมสถานท่ีสำคัญต่างๆ อาทิ บ้านเลขที่ 10, จตัุรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟลัการ์ของท่าน 
ลอร์ดเนลสัน, ย่านโซโห ฯลฯ ชมภายนอกนำท่านถ่ายรูปกับทาวเวอรอ์อฟลอนดอน Tower of London เดมิทีเป็น
พระราชวงัเดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลยีมที่ 1 แหง่องักฤษ เมื่อปี ค.ศ.1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ซึง่แต่เดิม
หอคอยแห่งนี้เป็นทัง้ป้อมปราการ พระราชวังและที่ขงัโดยเฉพาะสำหรับนกัโทษท่ีมียศศกัดิ์สงู คลังเกบ็อาวุธ ท้องพระคลัง 
สวนสัตว์ โรงกษาปณ์หลวง หอเก็บเอกสาร หอดดูาว และเมื่อปี ค.ศ. 1303 เป็นต้นมาก็เปลี่ยนเป็นที่เก็บรักษามงกุฎและ
เครือ่งราชาภิเษกของสหราชอาณาจกัร จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวงับคักิง้แฮม Buckingham Palace ที่ประทับ
แห่งพระราชินอีังกฤษ ชมการเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองค์ในชดุเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพูส่ีดำแตจ่ะเปลี่ยนเป็น
ชุดสีเทาในช่วงฤดหูนาว 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจีน 
บา่ย นำท่านเข้าชม พพิธิภณัฑอ์งักฤษ British Museum หรอืที่นิยมเรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์องักฤษในกรุงลอนดอน หนึ่งใน

พิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยชาติทีส่ำคัญที่สดุและใหญ่ทีสุ่ดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.
1753 เป็นที่เก็บรวบรวมของสะสมของเซอร์แฮนส์ สโลน ซึง่เป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ โดยเปิดให้บริการครั้งแรก 15 
มกราคม ค.ศ.1759 ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี่ กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที่ตัง้ของอาคารพพิิธภัณฑ์ในปัจจุบัน 
บริติชมิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวัตถตุ่างจากทกุทวีบ จำนวนกว่า 7 ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมชีื่อเสียงและมีการบันทึกเรื่องราวของ
วัฒนธรรมมนุษย์จากจดุเริ่มต้นจนถงึปัจจุบัน จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเลน่ชอ้ปปิง้บนถนนรเีจนทแ์ละถนนออ็กซฟ์อรด์ 
Oxford Street ย่านชอ้ปปิ้งใหญ่ของลอนดอนที่ท่านจะได้เลอืกซือ้สินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซล 
ฟริดจจ์ ให้ท่านเดินเล่นชมวิถชีีวิตของผู้คนชาวอังกฤษ  

 สมควรแกเ่วลานดัหมายใหท้า่นเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์
20.50 น. นำท่านออกเดนิทางจากสนามบนิฮทีโทรว ์โดยสายการบนิ Oman Air เทีย่วบนิที ่WY-102 
 
วนัทีเ่กา้  สนามบนิสวุรรณภมู ิ
07.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนัน้นำทา่นเปลีย่นเครือ่ง 
08.50 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิกรงุมสักสั โดยสายการบนิ Oman Air เทีย่วบนิที ่WY-815 
18.00 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ..  
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**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีก
ครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็รายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้า
หลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดยมิได้

รบัแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าบริการ              O Lan La UK-Oman Air องักฤษ-สกอ็ตแลนด ์9 วนั 7 คืน-WY 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ ท่านละ 
พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

10-18 เม.ย.66 99,900 14,900 64,900 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี เข้าพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม *** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

หมายเหตุ 

• อตัราค่าเดนิทางนี้ตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไมน้่อยกว่า 20 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็**ตามขอ้ก าหนดและ
เงือ่นไขของบรษิทัฯ และจะตอ้งช าระมดัจ าหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

• กรณีท่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้
ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้ 
***การด าเนินการขอวซ่ีาจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 30-80 วนั ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บั
การสแกนน้ิวมอืจากศูนยร์บัค ารอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งส่งรายละเอยีดโดยการกรอกแบบฟอรม์ดา้นล่าง และ 
ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง และส่งเอกสารใหค้รบเพื่อท าการนัดหมาย ** 

• ส าหรบัท่านทีต่อ้งการอยู่ต่อหรอืเดนิทางต่อไปยงัประเทศอื่น หรอืหากมตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ จะตอ้งยื่นวซี่าเดีย่ว พรอ้มแสดง
เอกสารเรื่องทีพ่กั รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และทุกท่านตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตูหรอื
ศูนยย์ื่นวซี่าตามก าหนดวนัเวลานัดหมายเพื่อถ่ายรปูและสแกนน้ิวมอื 
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อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Oman Air เสน้ทาง สุวรรณภูม-ิโอมาน-ฮทีโทรว-์โอมาน-สุวรรณภูม ิชัน้ประหยดั 

และค่าโหลดสมัภาระไม่เกนิทีส่ายการบนิก าหนดท่านละ 30 กโิลกรมั (น ้าหนักรวม 30 กโิลกรมัจ านวนไม่เกนิ 2 ชิน้และ
ส าหรบัถอืขึน้เครื่องไม่เกนิ 7 กโิลกรมั / ท่าน) 

• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยค านวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋
โดยสาร หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ 
จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ (อตัราค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิค านวณไว ้ณ วนัที ่7 พ.ย.2565) 

• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่  

• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัร์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯ อ านวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าทปิบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนักงานขบัรถรวมถงึทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางดว้ยตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาล

เท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอืน่อนัเกดิจากอุบตัเิหต ุอาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตาม
เงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ และไม่รวมค่าใชจ้า่ยระหว่างการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเนื่องจากโควดิ19 และเป็นไปตาม
เงือ่นไขของบรษิทัประกนั) **สามารถปรกึษารายละเอยีดการซื้อประกนัเพิม่เตมิจากเจา้หน้าที*่* 

• ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ค่าบรกิาร 7%  

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมบรกิารนัดหมายและการยื่นวซี่า (ไม่รวมค่าแปลเอกสาร) ท่านละประมาณ 6,500 บาท (ยื่นแบบมาตรฐาน

ธรรมดา) [โดยไม่รวมค่าบรกิารพรเีมีย่มเลา้จใ์นกรณีทีไ่มม่เีวลานัดหมายปกต ิท่านละประมาณ 3,500 บาท / การยื่นแบบ
เร่งด่วนท่านละประมาณ 11,500 บาท (3-5 วนัท าการ) และแบบ Super Priority ค่าธรรมเนียมประมาณท่านละ 42,500 
บาท (1 วนัท าการ)  **อตัราค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรกิารอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามอตัราแลกเปลีย่นเงนิสกุล
ต่างประเทศ**] 

• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิ
ดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสญูหาย 

• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตทุีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได ้
• สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)   
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (กรณีทีส่าย
การบนิ / ประเทศปลายทางตอ้งการ) 
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• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชั่วโมงก่อนเดนิทาง (กรณีที่ประเทศ

ไทยต้องการผลตรวจ) 

• ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกบัการด าเนนิการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอื่นๆ ตามที่ภาครัฐก าหนด 

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐเป็นส าคัญ)  

• ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า Vaccine Passport 
• ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการกกัตวัเมื่อมกีารตรวจพบโควดิในชว่งใดๆ 

 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน  35,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
1.  หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวน 

สทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2.  หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร์ รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอ
วซี่า และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3.  หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.  กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 

 
  

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี
ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่
และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยืนยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวธุปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบตา่งๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้าส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืส่วนประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของส านักงานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฎทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
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ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิตม์าสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทตูองักฤษไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มหนังสอืเดนิทางระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า แตส่ามารถใหด้งึเล่มใน

วนัยื่นได ้แต่จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิตามทีศู่นยย์ื่นวซี่าเรยีกเกบ็  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การแปลเอกสารจะตอ้งแปลจากศูนยแ์ปล ซึง่มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กบัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปลสามารถ

ตรวจสอบกบับรษิทัทวัรไ์ด ้หรอืผูเ้ดนิทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลมาไดเ้ช่นกนั (กรณีทีม่เีอกสารทีต่อ้ง
แปล) 

4. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา
ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมกีารใชห้นังสอืเดนิทาง เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่า  (องักฤษ)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 30-80 วนั 

- ผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งทีศู่นยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทตูและศูนยย์ื่น 
- รปูถ่ายไมจ่ าเป็นตอ้งเตรยีม สแกนใบหน้าและถ่ายรปูทีศู่นยย์ืน่  
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงนิดว้ยตนเอง 
- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรุณาส่งส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทางทีเ่ป็นปัจจุบนัทีสุ่ด พรอ้มกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัเพื่อใชใ้นการท านัดหมาย 
กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ื่นค ารอ้งสงูอายุมากๆ 
หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารตน้ฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้, ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), ส าเนาสตูบิตัร 
(กรณีผูท้ีอ่ายุต ่ากว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาทะเบยีนหย่า, ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ, ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล จะตอ้งถูก
แปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะบรกิารทา่น ยกเวน้ ส าเนาหนังสอืสญัญาซื้อขาย /สญัญากู ้/ สญัญาอาชพีพเิศษทีม่เีนื้อหา
ระบุเจาะจง กรุณาใชบ้รกิารศูนยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลกีเลีย่งความผดิพลาดในดา้นงานแปล ค่าใชจ้่าย ผูย้ื่นค ารอ้งจะตอ้ง
ช าระดว้ยตนเอง 
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o หนงัสอืเดนิทางมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  
- โดยนับวันเร่ิมเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำ

ร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้อง

ขอวีซ่า  
- ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง

นั้นๆ  
 
o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า   

(ไม่จำเป็นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ที่ศูนย์ยื่นได้เลยเพื่อนำลงระบบส่งสถานทูต) 
 

o สำเนาทะเบยีนบา้น และสำเนาบตัรประจำตวัประชาชน 
- กรณเีปน็เด็ก อายตุำ่กวา่ 20 ป ี 
- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ  
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

จากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
 
o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดท้ัง้เบอรท์ีท่ำงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์ือถอื  
o สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
o สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
o สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
o สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
 
o หนงัสอืรบัรองการทำงาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณลีกูจา้ง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, 
ตำแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยื่นวีซ่า เป็นต้น 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วัน
เดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือองค์กร พร้อมใบลาและสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยื่นวีซ่า 

- กรณเีปน็เจา้ของกจิการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดย
จะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 

- กรณทีา่นทีเ่ปน็แมบ่า้น   
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส+ฉบับแปลภาษาอังกฤษ จากศูนย์

แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้

เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือช้ีแจงเก่ียวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดย
มิได้จดทะเบียน     

- กรณทีา่นทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อม
ช้ีแจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ช้ีแจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวี
ซ่านี้)   

- กรณเีปน็เด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 

ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยื่นวีซ่า เป็นต้น 
 

o หลักฐานการเงนิ   
- ใช้ Statement ที่ออกจากธนาคารและมีตราปั๊มจากธนาคาร โดยมีรายละเอียดให้ครบถ้วนเก่ียวกับ ธนาคารใด ช่ือเจ้าของบัญชี เลขที่บัญชี 

ประเภทบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนและอัพเดทให้เป็นปัจจุบันที่สุด โดยมีการปรับอัพเดทไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า 
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- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ช้ีแจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย  อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่า
จะต้องขอหนังสือรับรองธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษร
ด้วย 

 
*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้นีเ้พือ่แสดงให้เหน็วา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่
เดอืดร้อนเมือ่กลบัสูภ่มูลิำเนา  

 
o กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ป ี(กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรือมารดา หรอื บิดา-มารดา หยา่รา้ง)  

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการ

รับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย 
กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะต้องมใีบรบัรองจากบดิา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการ
รับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย 
กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่าย
พร้อมช้ีแจงระบุความสัมพันธ์กับผู้ปกครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดา
เพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ิดา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบสำเนาใบหย่าและมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่
คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าใน
แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือ
เดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของ
สถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก          

         
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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1.  ช่ือ-สกุล .................................................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิมหรืออ่ืนๆท่ีเคยใชห้รือกรณีมีการเปล่ียนช่ือ หรือกอ่นแตง่งาน ......................................................... 
 

2.  มีหนังสือเดินทางเลม่เกา่หรือไม ่  ........ไมมี่   ......... มี (โปรดระบุรายละเอียด)  

 

หมายเลขหนังสือเดินทางเลม่เกา่ .....................................  วนัท่ีออกหนงัสือเดินทาง .......................................  

 

วนัหมดอายุ ............................ 

3.  เลขท่ีบตัรประชาชน .......................................................  สถานท่ีออบตัรประชาชน ...................................... 
 

    วนัออกบตัรประชาชน ...................................................  วนับตัรหมดอายุ ...................................................  

 

4.  สถานภาพ   ........ โสด   ........ แตง่งานจดทะเบยีน    ........ แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน  ........ หยา่   ........ หมา้ย 

    

5.  ช่ือ-สกุล คูส่มรส .............................................................. นามสกุลกอ่นแตง่งาน .......................................... 
 

    วนั-เดือน-ปี เกิดคูส่มรส  .................................... สถานท่ีเกิด .............................. เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่.........  

    ช่ือบุตร 1. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่ เกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ช่ือบุตร 2. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่ เกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ช่ือบุตร 3. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่ เกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ช่ือบุตร 4. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่ เกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

6.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั  ............................................................................................................................................... 

 ................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์........................................... 

 

กรอกข้อมูลตามความจริง ส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าองักฤษ 
กรณุากรอกเป็นตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

กรณุาอย่าเว้นช่องว่าง เน่ืองจากข้อมูลเหล่าน้ีมีความจ าเป็นจะต้องน าไปกรอกลงใน Application Form Online ในระบบของ
สถานทูตองักฤษ ซ่ึงหากท าการ Submit แล้ว จะไมส่ามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้ขอให้แจ้งรายละเอียดตามความ
เป็นจริงท่ีสุดของผูส้มคัรแต่ละบุคคล มิเช่นนัน้อาจถกูเพิกเฉยหรือถกู black list หรือเสียเวลาในการท านัดหมายใหมห่รือมา

แสดงตวัท่ีศนูยย์ื่นอีกครัง้รวมถึงการช าระคา่ธรรมเนียมวีซ่าใหมอี่กครัง้ 
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 ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์.......................................... 

     โทรศพัทบ์า้น .................................. โทรศพัทมื์อถือ .............................  

 อาศยัอยูม่ากี่ ปี ...............................................  E-Mail: ……….………….……………… 

 ........ บา้นตนเอง ........ อาศยัอยูก่บัครอบครัว ........ บา้นเชา่    

 ........ อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................................................................................................. 
 

7.  ช่ือสถานที่ ท  างาน ........................................................................................................................................ 

 (ชี้ แจงเกี่ ยวกบักิจการท่ีท า หรือสินคา้ที่ ขายวา่เกี่ ยวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกิจการหรือลูกจา้ง) 

 ................................................................................................................................................................. 

ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน ..................................................................................................................................... 

 .......................................................................................  รหสัไปรษณีย ์................................................... 

 โทรศพัท ์...................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) ......................... 
ต าแหน่งหนา้ที่   .......................................................................................................................................... 

ลกัษณะงานท่ีดูแลอยู ่..................................................................................................................................  

วนัท่ีเขา้ท างาน / วนัเร่ิมเขา้ศึกษา ............................................  เงินเดือน ...................................................... 

กรณีศึกษาอยู ่/ สถานที่ ศึกษา .......................................................................................................................

ท่ีอยูส่ถานศึกษา .......................................................................................................................................... 

ศึกษาระดบัชัน้ / หลกัสูตร ............................................................................................................................   

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ................................................ 

 

8.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัหรือครอบครัวตอ่เดือน ..........................................................................................................  

 

9.  ทา่นมีเงินออมหรือไม ่ ........ ไมมี่   ........ มี  โปรดระบุ ............ 

 (ถา้มี กรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์)  

 ออมทรัพย ์ธนาคารอะไร ......................................................... เทา่ไหร่ ......................................................... 

     ฝากประจ า ธนาคารอะไร ........................................................ เทา่ไหร่ ......................................................... 

 หุน้หรือหลกัทรัพย ์.................................................................. เทา่ไหร่ ........................................................ 

 

10.  ช่ือ-นามสกุล บิดา  ......................................................... วนั-เดือน-ปีเกิด ...................................................... 

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานที่ เกิด .......................................................... 

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่ง ** 
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 ช่ือ-นามสกุล มารดา  ...................................................... วนัเดือนปีเกิด ...................................................... 

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานที่ เกิด .......................................................... 

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่ง ** 

 

11.  กรณีท่ีผูเ้ดินทางเป็นผูมี้รายไดน้อ้ย / เป็นบุตร / เป็นผูท่ี้ไมมี่รายได ้/ เป็นผูท่ี้ตอ้งมีผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ย โปรดระบุ ช่ือ-

 สกุลผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์ 

 ผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางของทา่นคือ .................................................................................................

 ความสมัพนัธ ์.....................................................  ท่ีอยูผู่ร้บัรองคา่ใชจ้า่ย .................................................... 

 ................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................  

 

12.  ทา่นเคยไดข้อวีซา่เขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ........ เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี)  

 วีซ่าท่ีได ้ไดร้ะหวา่ง วนัท่ี ....................................................... ถึงวนัท่ี ...................................................  

 เลขหมายวีซา่ที่ เคยได ้.................................................................   

      ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่ ........ ไมเ่คย    ........ เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี)  

      เขา้ประเทศองักฤษวนัท่ี ....................................... ออกจากประเทศองักฤษวนัท่ี ............................................ 

 

  รวมระยะเวลาท่ีอยูใ่นประเทศองักฤษ กี่ วนั .....................................    
  

  จุดประสงคท่ี์เดินทางเขา้ประเทศองักฤษไปท าอะไร .........................................................................................  
 

13. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง  

 1. ................................................................................................ 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 2................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 3. ................................................................................................. 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 4................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 5.................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 
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 6...................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 

14. คุณมีเพ่ือน หรือ ลูก ท่ีเรียนท่ีประเทศองักฤษหรือไม ่ถา้มี ขอ ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่และเบอร์โทร. ................................. 

 
 ท่ีพกัที่ องักฤษ ....................................................................................... โทร. .............................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 ประเภทวีซา่ของญาติ หรือ ลูก ท่ีอยูท่ี่องักฤษ .................................................................................................. 
 

 วนัออกวีซา่ ...........................................................  วนัท่ีวีซา่หมด ................................................................ 

 

---------------------------------------------- 
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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
http://m.me/unithaitrip

