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ENGLAND WALES 7 DAYS 5 NIGHT BY WY (OMAN AIR ) 

องักฤษ เวลส ์7 วนั 5 คืน โดยโอมานแอร ์WY 
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วนั โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรมที่พกั 

เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. 
สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินนานาชาติมสักตั – สนามบิน

ลอนดอนฮีทโทรว(์บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
✈ ✈  

Crown Plaza London 

หรือเทียบเท่า 

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

หรือเทียบเท่า 

3. 
คารดิ์ฟฟ์ - ไบบิวร่ี – เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์–สแตรท

ฟอรด์อพัออนเอวอน – เชสเตอร ์
✓ ✓ ✓ 

Mercure Chester 

หรือเทียบเท่า 

4. 
ลิเวอรพ์ลู แอนฟิลด ์– แมนเชสเตอร ์โอลด์แทรฟฟอรด์ 

โคเวนทรี 
✓  ✓ 

Holiday Inn Coventry 

หรือเทียบเท่า 

5. 
โคเวนทรี - เลสเตอร ์– บิสเตอรเ์อาทเ์ลต 

ลอนดอน ชิมเป็ดโฟรซี์ซัน่ 
✓  ✓ 

Double Tree by Hilton 

London หรือเทียบเท่า 

6. 

เท่ียวชมเมืองลอนดอน – ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน เดอะชารด์ 

Tower Bridgeลอนดอนอาย - หอนาฬกิาบ๊ิกเบน มหาวิหาร 

เซนตป์อล -พระราชวงัเวสตม์ินสเตอร-์ พระราชวงับคัก้ิงแฮม 

จตุรสัทราฟัลการ ์ถนนออกซฟ์อรด์ ชิมเบอรเ์กอรล์อบสเตอร ์

✓ ✓ ✈  

7. 
สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
✈ - -  

องักฤษ เวลส ์7 วนั 5 คืน  เดินทางโดยสายการบิน โอมานแอร ์WY 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่พกั2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี 

(ไมเ่สริมเตียง) ทา่นละ 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ทา่นละ 

23-29 ก.ย. 65 64,988 61,988 7,000 

07-13 ต.ค. 65 64,988 61,988 7,000 

14-20 ต.ค. 65 64,988 61,988 7,000 

21-27 ต.ค. 65 64,988 61,988 7,000 

18-24 พ.ย. 65 64,988 61,988 7,000 

02-08 ธ.ค. 65 64,988 61,988 7,000 

09-15 ธ.ค. 65 64,988 61,988 7,000 

30-05 ธ.ค. 65 64,988 61,988 7,000 

 

เสน้ทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เท่ียวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภมูิBKK-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-สุวรรณภมูิBKK 08.50-18.00 WY815 6ชัว่โมง 
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DAY1 สนามบินสุวรรณภมิู – กรุงมสักตั – ลอนดอน                                               

 

06.00 คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ ชั้น 4 ประต ู9 บริเวณเคาเตอร ์T สายการบิน Oman Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของ

ทางบริษัทไอแอมวาเคชัน่ คอยตอ้นรบัท่านเพื่ออ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่และโหลดสมัภาระ

ในการเดินทาง 

09.10 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY818 สู่สนามบินนานาชาติมสักตั(บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.15  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมสักตั เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน ใหท่้านพกัผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงในสนามบินท่ีมี

รา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตัชา้กว่าประเทศไทย 3 ชม.)  

14.20 ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว ์เท่ียวบิน WY101 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

19.10 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮีทโธรว ์เมืองลอนดอน (เวลาทอ้งถ่ินในองักฤษชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชม.) น า

ท่านผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้แลว้  

 น าทา่นเดินทางสูท่ี่พกั Crown Plaza London Heathorw หรือเทียบเทา่ (4ดาว) 

 

DAY2  ลอนดอน – สโตนเฮนจ ์– บาธ – คารด์ฟิ (เวลส)์                    อาหาร เชา้,กลางวนั,เยน็                        

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ1) 

เชา้อนัสดใสน าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่เขตทุ่งหญา้ ซอลสเ์บอรี่ อยูท่าง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องสหราชอาณาจกัร (114 กม.) น าทา่นเขา้ชม สโตน

เฮน้จ ์(STONE HENGE)  1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก Seven Wonders of 

The World เสาหินโบราณสมยัก่อนประวติัศาสตรลื์อกนัว่ามนุษยต่์างดาว

เป็นผูส้รา้งขึ้ น นับเป็นส่ิงอศัจรรยเ์หลือเช่ือว่าหินกอ้นมหึมาเหล่าน้ันถูก

น ามาเรียงกนัไดอ้ยา่งไรโดยสมยัก่อนไม่มีเคร่ืองทุ่นแรง มีจ านวนแท่งหิน

ทั้งหมด 112 กอ้น ตั้งเรียงเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง และวางเรียงใน

ลกัษณะท่ีต่างกนั ทั้งวางนอน วางพาดกนั และวางตั้งขึ้ น นักวิทยาศาสตรไ์ด้

ค านวณอายุของหินกลุ่มน้ีพบว่าน่าจะถูกสรา้งขึ้ นมาเม่ือประมาณ 3,000–2,000 ปีก่อนคริสตกาลอายุกว่า 

5,000ปี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง บาธ (BATH) (55 กม.)  ตั้งอยูบ่ริเวณหุบเขาริมแม่น ้าเอวอน (Avon) 

จุดเด่นของบาธ คือ เป็นเมืองแห่งน ้าแร่และน ้าพุรอ้น ผูค้นจากแผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรปนิยมขา้มน ้าขา้มทะเลไป

พกัผ่อนแช่น ้าพรุอ้นท่ีเมืองน้ีมานาน ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 1 หรือราว 2,000 ปีแลว้ รวมถึงราชวงศข์ององักฤษ

เองก็ใชเ้มืองบาธเป็นเมืองพกัผ่อนของราชวงศ ์ต่อเน่ืองหลายรอ้ยปี  น าทา่นชม ROYAL CRESCENT ทาวน์เฮาส์

รปูทรงพระจนัทรเ์ส้ียว รปูแบบสถาปัตยกรรมจอรเ์จียน (Georgian) ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในองักฤษ ความยาว

ประมาณ 152.5 เมตร ออกแบบโดย John Wood และสรา้งขึ้ นในช่วงปี 176-1774 น าทา่นถา่ยรูปคู่กบั 

ABBEY CHURCH OF SAINT PETER AND SAINT PAUL หรือท่ีรูจ้กักนัในนามว่า “Bath Abbey” เป็นโบสถข์องชาว

องักฤษ นิกายแองกลิกนัและเป็นโบสถท่ี์มีประวติัศาสตรย์าวนานหลาย

รอ้ยปี สรา้งขึ้ นในสมยัศตวรรษท่ี 7 ต่อมาไดม้ีการปรบัปรุงในศตวรรษท่ี 

10 และปรบัปรุงใหม่อีกครั้งหน่ึงในศตวรรษท่ี 16 โดย Sir George 

Gilbert Scott ซ่ึงโบสถข์องท่ีน่ี ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมโกธิกแนวตั้งฉากท่ี

ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศองักฤษ อสิระใหท่้านเดินเล่นท่ี BATH 

STREET อาคารเก่าแก่ในยุคกลาง ซ่ึงไดร้บัการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก

ในปี 1987 เพลิดเพลินกบัรา้นคา้ทอ้งถ่ิน รา้นอาหาร และรา้นขายสินคา้

ท่ีระลึกต่างๆ บรรยากาศท่ีสวยงามน่าประทบัใจ  



(EU-ENGW-7D5N-WY) 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ2) ทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ช่องแคบบริสตอลสู่ ประเทศเวลส ์(WALES) เครือจกัรภพ

องักฤษ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง คารด์ฟิฟ์ (CARDIFF ) (85 กม.) เป็น

เมืองหลวงท่ีมีอายุน้อยท่ีสุดในยุโรป และไดร้บัการพฒันาช่ือเสียงเพิ่มขึ้ นเร่ือยๆ 

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาน้ี การพฒันาท่ีหลากหลายดา้นท าใหค้ารดิ์ฟฟ์ไดร้บั

ความนิยมระดบัโลกเกี่ยวกบัศนูยค์วามบนัเทิงและการกีฬา  

 น าท่านชมภายนอกของ สนามมิลลิเนียม MILLENNIUM STADIUM  ซ่ึงเป็น

สนามกีฬาแห่งชาติของประเทศเวลส ์และ เป็นสนามเหยา้ของรกับ้ียเูนียนและ

ทีมฟุตบอลของทีมชาติเวลสด์ว้ย เป็นสถานท่ีจดัการแขง่ขนัเอฟเอคพั รอบชิง

ชนะเลิศ ถึง 6 ครั้ง อีกทั้งยงัใชใ้นการจดังานขนาดใหญ่อีกมากมายทั้งคอนเสิรต์ และกจิกรรมระดบัโลกต่างๆ

มากมาย 

 น าท่านชมภายนอกของ ปราสาทคารด์ิฟ CARDIFF CASTLE ปราสาทคารดิ์ฟฟ์แห่งน้ีตั้งอยูบ่นพื้ นท่ีท่ีเคยเป็น

ป้อมปราการของโรมนั โดยปราสาทคารดิ์ฟฟ์มีมาตั้งแต่สมยัโรมนัเขา้มาครอบครองดินแดนองักฤษ ชาวโรมนัได้

สรา้งก าแพงและป้อมปราการเอาไวส้ าหรบัป้องกนัศตัร ูภายหลงัเร่ือยมาก็มีตระกลูขนุนางและผูม้ัง่คัง่อีกหลาย

ตระกลูท่ีเขา้ครอบครองปราสาทน้ี ซ่ึงก็มีการปรบัปรุงและก่อสรา้งเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง จนถึงช่วงท่ีคารดิ์ฟฟ์

รุ่งเรืองสงูสุด ราวศตวรรษท่ี 19 หลงัจากน้ันตระกลูบุท (Bute) ไดย้กปราสาทคารดิ์ฟฟ์ใหเ้ป็นสมบติัของเมือง

คารดิ์ฟฟ์ ตั้งแต่ ค.ศ.1947 ปราสาทคารดิ์ฟฟ์ จึงกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและพิพธิภณัฑเ์รียนรูท่ี้ส าคญัแห่ง

หน่ึงของแควน้เวลส ์

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ3) ทอ้งถ่ิน 

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม Clayton Hotel Cardiff หรือเทียบเทา่ (4ดาว) 

DAY3 
คารด์ฟิฟ์ - ไบบิวรี่ – เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์–สแตรทฟอรด์อพัออนเอวอน – เชสเตอร ์

                                                                                      อาหาร เชา้,กลางวนั,เยน็ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(ม้ือ4) 

น าท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นไบบิวรี่ BIBURY(ระยะทาง130ก.ม.) ท่ีไดร้บัการยก

ยอ่งว่าเป็นหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในองักฤษ MOST BEAUTIFUL VILLAGE IN 

ENGLAND น าท่านเดินเล่นและถ่ายภาพกบัหมู่บา้นท่ีมีลกัษณะเป็นกระท่อม 

ประกอบกบัแม่น ้าไหลผ่าน เป็นหมู่บา้นท่ีไม่วา่จะเดินหลงไปทางไหนก็ไดร้ปูถ่าย

สวยๆแน่นอน น าท่านเดินทางต่อไปท่ี BOURTON ON THE WATER (ระยะทาง20 

ก.ม.)   ซ่ึงเป็นอีกหมู่บา้นท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในองักฤษ ดว้ยลกัษณะของ

ตวัอาคารท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะ ตวัอาคารปลกูสรา้งดว้ยหินคอตสโ์วลด ์หินสี

น ้าผ้ึงเป็นเอกลกัษณใ์นภมูิภาคน้ี ภายในหมบูา้นจะมีแม่น ้าวนิรชัไหลผ่านกลาง

เมือง และยงัมีเจา้เป็ดน้อยหวัเขยีวเวียนวา่ยอยูเ่ต็มแม่น ้า บรรยากาศสุดแสนโร

แมนติก  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ5) ทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอรด์อพัออนเอวอน STRATFORD UPON AVON (ระยะทาง40ก.ม.) เมืองน้ีเป็น

อีกหน่ึงเมืองยอดนิยมในการมาเยอืนของนักท่องเท่ียว เพราะวา่เป็นบา้นเกิดของกวีเอกของโลก วิลเล่ียม เชกส

เปียร ์(William Shakespeare) ผูซ่ึ้งประพนัธนิ์ยายหลายเร่ือง หน่ึงในน้ันท่ีคนไทยเรารูจ้กัดีคือ "โรมีโอและจู

เลียต" ประมาณการวา่มีนักท่องเท่ียวมาเยือนปีละกว่า 5 ลา้นคนเลยทีเดียว ชมบา้นเรือนสไตล ์TIMBER FRAME 

HOUSES บนถนนคนเดินของเมือง (HENLEY STREET) 
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  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเตอร ์Chester  (ระยะทาง184ก.ม.)  เมือง

เก่าแก่ท่ีอยูใ่กลก้บัพรมแดนประเทศเวลส ์ สถาปัตยกรรมสไตลทิ์วดอร ์ท่ี

ตกแต่งบา้นเรือนเป็นโทนสีขาวด าไดอ้ยา่งสวยงามตลอดพื้ นท่ีในยา่นใจ

กลางเมืองท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่และสภาปัตยกรรมสวยๆ

มากมาย ชมมหาวิหารเมืองเชสเตอร ์Chester Cathedral โบสถโ์บราณ

ขนาดใหญ่ยกัษ์ท่ีภายในตกแต่งไดอ้ยา่งสวยงามอลงัการมากๆกบันาฬกิา 

Eastgate Clock ท่ีเป็นนาฬกิาท่ีว่ากนัว่าสวยท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของ

องักฤษรองจาก Big Ben 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(ม้ือ6) จนี 

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม Mercure Chester Abbots Well Hotel หรือเทียบเทา่ (4ดาว) 

 

DAY4 ลิเวอรพ์ลู – แมนเชสเตอร ์– โคเวนทรี                                              อาหารเชา้,เยน็ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(ม้ือ7) 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ลิเวอรพ์ลู Liverpool ในอดีตเป็นเมืองท่าส าคญัทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศองักฤษ มีอาณาเขตติดต่อกบัทะเลไอริชและ

เป็นประตสู าคญัของประเทศสู่ทวีปอเมริกาและแอฟริกา เมืองท่ีรุง่เรือง

ที่สุดในอดีตของประเทศองักฤษ ถ่ินก าเนิดวงดนตรี 4 เต่าทอง THE 

BEATLES อาคารสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตระการตา และเป็นถ่ินก าเนิดของ

สโมสรฟุตบอลชั้นน าของโลกอยา่งทีมลิเวอรพ์ลู น าท่านชมความสวยงาม

ของเมืองลิเวอรพ์ลู เร่ิมจาก ยา่นทา่เรืออลัเบิรต์ (ALBERT DOCK) ท่ีเป็น

เขตมรดกโลก ถ่ายรปูกบั THE THREE GRACED หรือตึกอลงัการสามหลงั ท่ี

ประกอบไปดว้ยตึก บริษัทเดินเรือ CUNARD ตึกการท่าแห่งลิเวอรพ์ลู PORT OF LIVERPOOL และตึก ROYAL 

LIVER ท่ีเป็นสญัลกัษณแ์ห่งเมือง  ถ่ายรปูคู่กบั THE BEATLES รปูประติมากรรมส าริดน้ีมีน ้าหนัก 1.2 ตนั สรา้ง

โดยศิลปินช่ือ Andy Edwards โดยสมาชิกส่ีเต่าทองอยูใ่นอิริยาบทสบายๆ และแสดงท่าทางก าลงัเดินเล่นไปตาม

ถนนท่ี Pier Head ในลิเวอรพ์ลู จากน้ันน าท่านถ่ายรปูภายนอกของ สนามแอนฟิลด ์ANFIELD STADIUM ของ

สโมสรดงัลิเวอรพ์ลู เจา้ของค าขวญั “YOU WILL NEVER WALK ALONE” เป็นสนามของสโมสรฟุตบอลลิเวอรพ์ลู 

ประเทศองักฤษ และยงัเป็นหน่ึงในสนามท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของวงการลกูหนังโลกดว้ย ทั้งยงัมีเวลาใหซ้ื้อของจากรา้น

ของทางสโมสรน้ีอีกดว้ย จากนั้น น าทา่นชม LIVEPOOL CATHEDRAL มหาวิหารแห่งเมืองลิเวอรพ์ลู ตั้งอยูบ่น

เนินเขาเซนตเ์จมส ์เป็นมหาวิหารสไตลนี์โอโกธิก และเป็นมหาวิหารท่ีมีความยาวท่ีสุดในโลก ใชเ้วลาในการ

ก่อสรา้ง 74 ปี และยงัท่ีส าหรบัถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเร่ือง เช่น Harry Potter ฯลฯ 

เที่ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) (ระยะทาง60ก.ม.) เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจาก

ลอนดอน เป็นเมืองท่ีมีรถไฟสายแรกของโลกและขององักฤษเกดิขึ้ นท่ีน่ี น าท่านเก็บ

ภาพความประทบัใจสวยๆดา้นนอกกบั สนามกีฬาโอลดแ์ทรฟฟอรด์(OLD 

TRAFFORD) สนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอรย์ไูนเต็ด 

MANCHESTER UNITED ท่ีเร่ิมก่อสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1909  มีจ านวนท่ีนัง่ทั้งส้ิน 

74,140 ท่ีนัง่ ใชเ้ป็นสนามท าการแขง่ขนัในนัดส าคญัๆมาแลว้มากมาย และ

เป็นหน่ึงในสนามท่ีมีมนตข์ลงัท่ีสุดแห่งหน่ึงในเกาะองักฤษ มีเวลาใหท่้านซ้ือ

สินคา้จากรา้น MEGA STORE ของสโมสร แวะถ่ายภาพกบั ศาลาว่าการเมือง
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แมนเชสเตอร ์Manchester City Hall ตั้งอยูใ่จกลางเมือง เป็นอาคารท่ีมีความ

เก่าเเก่ เเละบอกเล่าเร่ืองราวของเมืองแมนเชสเตอรไ์ดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งไดร้บั

ความสนใจจากบรรดานักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมความสวยงามของเมืองเเห่งน้ี

กนัอยา่งมากมาย เป็นอาคารในสไตลนี์โอโกธิควิคตอเรียน ท่ีมีความโดดเด่น

เป็นอยา่งมาก ถ่ายภาพกบั โบสถ ์St. Anne โบสถอ์นัโออ่่าแห่งน้ีเป็นจุดแวะ

ส าคญัและ เป็นศาสนสถานท่ีงามวิจิตรท่ีสุดแห่งหน่ึงในเมือง และเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลาดชม แวะถ่ายภาพดา้นหนา้กบั National Football 

Museum พิพิธภณัฑฟุ์ตบอลแห่งชาติ  ถือวา่เป็นพิพธิภณัฑท์างดา้นการกีฬาท่ี

ส าคญัเเห่งหน่ึงขององักฤษ เพราะองักฤษน้ันกีฬาฟุตบอลเหมือนเป็นศาสนา ท่ีพิพธิภณัฑเ์เห่งน้ีจึงจะเเสดงใหคุ้ณ

ไดเ้ห็นว่าท าไมฟุตบอลในองักฤษจึงเป็นอยา่งประโยคค าพดูน้ีอกีดว้ย 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคเวนทรี  (ระยะทาง170ก.ม.)   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ8) ทอ้งถ่ิน 

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม Holiday Inn Coventry หรือเทียบเทา่ (4ดาว) 

DAY5 โคเวนทรี - เลสเตอร ์– บิสเตอรเ์อาทเ์ลต – ลอนดอน ชิมเป็ดโฟรซี์ซัน่        อาหารเชา้,เยน็ 

  เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ9) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเลสเตอร ์เมืองเลสเตอรค์ือเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศองักฤษและยงัเป็นเมืองท่ี

มีความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศ นอกจากน้ันยงัเป็นเมืองท่ีมีความสมัพนัธอ์นัดีกบัคน

ไทยอีกดว้ย น าท่านชม ศาลาวา่การเมืองเลสเตอร ์LEICESTER TOWN HALL บนจตุัรสัใจกลางเมืองเลสเตอรน้ั์น

ควรคา่แก่การเยีย่มชมสถาปัตยกรรมอนัประณีตน้ีอยา่งใกลชิ้ด  น าทา่นชม มหาวิหารแห่งเมืองเลสเตอร ์

LEICEST CATHEDRAL อนุสรณส์ถานแห่งยุคกลางท่ีสวย สะดุดตาและยงัเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรข์อง

ราชวงศอ์งักฤษ ด่ืมด า่ไปกบัสถาปัตยกรรมแบบโกธิก และ การตกแต่งวิหารอนัวจิิตร นอกจากน้ัน ยงัเป็นสถานท่ี

บรรจุพระบรมศพของพระเจา้ริชารด์ท่ี 3 กษัตริยอ์งคส์ าคญัขององักฤษอีกดว้ย จากน้ันน าท่านเยีย่มชมและ

ถ่ายภาพดา้นนอกกบั คิง เพาเวอร ์สเตเดี้ ยม (King Power Stadium)  หรือ เลสเตอร ์ซิตี้  สเตเดี้ ยม 

(Leicester City Stadium) เป็นสนามเหยา้ของทีม “จิ้ งจอกสยาม” เลสเตอร ์ซิต้ี ในพรีเมียรลี์กองักฤษ ทีม

ฟุตบอลท่ีสมยัก่อนเป็นเพียงทีมนอกสายตาขององักฤษ แต่หลงัจากท่ีคุณวชิยั ศรีวฒันประภา ผูบ้ริหารบริษัทกลุ่ม 

King Power ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการทั้งหมดเมื่อปี 2010 สโมสรแห่งน้ีใชเ้วลาเพียง 4 ปีเท่าน้ัน ในการกลบัคืนสู่ลีกสงูสุด

ไดส้ าเร็จในฤดกูาล 2013-2014 ในฐานะแชมป์ เดอะ แชมเป้ียนชิป และควา้แชมป์พรีเมียรลี์กองักฤษ ไดอ้ยา่ง

ยิง่ใหญ่ในฤดกูาล 2015-2016  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ บิสเตอร ์วิลเลจ (Bicester outlet) (ระยะทาง100

ก.ม.) 

เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง  อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั ทีบิ่สเตอรเ์อาทเ์ลตบ่าย Bicester 

outlet สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิง เป็นเอา้ทเ์ลทท่ีรวมสินคา้แบรนดเ์นม ราคาถูกมากกวา่รอ้ยแบรนด์ เป็นเอาทเ์ล็ท

ขนาดใหญ่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเท่ียวจากทัว่โลกเพื่อตะลุยชอปป้ิง มสิีนคา้แฟชัน่มากมายใหเ้ลือก ซ่ึงเต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลก ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ตาม

แฟชัน่ เช่น Gucci, Burberry, Prada, Longchamp, Mulberry, Stella 

McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent, Dior ฯลฯ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารและ

เคร่ืองด่ืม คาเฟ่ มากมายใหล้องเลือกชิมอีกดว้ย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่าน

เดินทางสู่ มหานครลอนดอน LONDON (ระยะทาง100ก.ม.)  มหานครอนั

ยิง่ใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจกัรภพ 

และศนูยร์วมอ านาจการปกครองของสหราชอาณาจกัรในปัจจบุนั น าท่านชม

ภายนอกของ พระราชวงัเคนซิงตนั (Kensington Palace) แหง่ลอนดอน 
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แรกเร่ิมท่ีเดียววงัเคนซิงตนัเป็นเพียงวิลล่าขนาดเล็กท่ีถูกเรียกวา่ “Nottingham 

House” สรา้งส าหรบัเป็นบา้นของดยุคแห่งนอตติงแฮม จนกระทั้งคริสตศ์ตวรรษ

ท่ี 17 พระราชวงัเคนซิงตนัไดถู้กปรบัปรุงเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นท่ีประทบัของ

ราชวงศอ์งักฤษ โดยมีสมาชิกคนส าคญัของราชวงศอ์งักฤษหลายพระองคเ์คย

ประทบั ณ พระราชวงัแห่งน้ี อาทิ  สมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย เจา้หญิงมารก์าเร็ต 

และเจา้หญิงไดอาน่าก็เคยประทบัท่ีพระราชวงัแห่งน้ีเช่นกนั ปัจจบุนัพระราชวงั

เคนซิงตนัเป็นท่ีประทบัอยา่งเป็นทางการของดยุคและดชัเชสแห่งเคมบริดจ ์ซ่ึงก็

คือเจา้ชายวิลเล่ียมและเจา้หญิงเคทน้ันเอง ทั้งยงัเป็นบา้นของพระโอรส พระธิดา

องคน์้อยของทั้งคู่อีกดว้ย จานน้ันน าท่านถ่ายรปูกบั The Albert Memorial อนุสรณ์

สถานของเจา้ชายอลัเบิรต ์ตั้งอยูใ่จกลางสวนเคนซิงตนั ท่ีตกแต่งไวอ้ยา่งวิจิตรตระการ

ตา พระองคเ์ป็นพระสวามีของพระนางวิกตอเรียมหาราช ในยุครุ่งเรืองของประเทศองักฤษมีเวลาใหท่้านเลือกชม

สินคา้ท่ีระลึกของประเทศองักฤษ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูเป็ดรา้นดงัเป็ดโฟรซี์ซัน่(ม้ือ10) 

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม Double Tree by Hilton London Docklands Riverside หรือเทียบเทา่ (4ดาว) 

 

DAY6 

เที่ยวชมเมืองลอนดอน – ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน - Tower Bridge - ลอนดอนอาย - หอนาฬิกาบ๊ิกเบน 

- มหาวิหารเซนตป์อล - พระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร ์– เดอะชารด์ - พระราชวงับคัก้ิงแฮม - จตรุสัทรา

ฟัลการ ์– ถนนออกซฟ์อรด์              อาหาร เชา้,กลางวนั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ11) 

 น าท่านชมความสวยงามของมหานครลอนดอน หน่ึงในเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก น าท่านชมสถานท่ี

ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องกรุงลอนดอนอาทิเช่นสะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน (London Tower Bridge) เป็น

สะพานท่ีขึ้ นช่ือวา่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงลอนดอน โดยมีลกัษณะเป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยูร่วมกนั ใกล้ๆ

กนัเป็นท่ีตั้งของ Tower of London อีกสญัลกัษณห์น่ึงของลอนดอน ปัจจบุนัเป็นพิพธิภณัฑ ์ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารและ

หอคอยหลงั ถ่ายรปูกบั ตึกเดอะชารด์ The Shard อาคารกระจกทรง พีรามิด สงู 95 ชั้นท่ีสงูท่ีสุดในประเทศ

องักฤษ ดว้ยความสงู 310 เมตร และยงัเป็นตึกท่ีเปรียบเสมอืนสญัลกัษณส์มยัใหม่ในลอนดอน น าท่านชม 

ลอนดอนอาย (London Eye) ซ่ึงเป็นชิงชา้สวรรคท่ี์สงูท่ีสุดในทวปียุโรป มีความสงู 135 เมตร (443 ฟุต) และ

กลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมและเป็นจุดดึงดดูนัก ท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมาก มีผูม้าเยอืนมากกวา่ 

3 ลา้นคนต่อปี จากน้ันเดินทางไป ชม หอนาฬิกาบ๊ิกเบน (Big ben clock tower) ท่ีเป็นหน่ึงในนาฬกิาท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดในโลก สญัลกัษณส์ าคญัของทั้งกรุงลอนดอนและสหราชอาณาจกัร รวมถึงปรากฎอยูใ่นงานศิลปะ 

หนังสือ ภาพยนตร ์และโทรทศัน์มากมาย ซ่ึงในปัจจุบนัใชเ้ป็นรฐัสภาองักฤษ ตั้งอยูทิ่ศตะวนัออกเฉียงเหนือของ

พระราชวงั หอนาฬกิาบ๊ิกเบนเป็นส่วนหน่ึงของ พระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร ์ซ่ึงไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ขององคก์ารยเูนสโก  จากน าท่านเก็บภาพความประทบัใจท่ี พระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร ์Palace of Westminster 

เป็นสถานท่ีประชุมของรฐัสภาแห่งสหราชอาณาจกัร และเป็นพระราชวงัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในลอนดอนซ่ึงเป็นมรดกโลก 

และเป็นหน่ึงในอาคารท่ีเป็นท่ีรูจ้กัมากท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ในปัจจุบนัใชใ้นงาน

ส าคญัๆ เช่น การตั้งศพของบุคคลส าคญัก่อนท่ีจะน าไปฝัง และหออญัมณี 

(Jewel Tower)  ถ่ายรปูหนา้ วิหารเวสตมิ์นสเตอร ์แอบบีย ์(Westminster 

Abbey) เป็นมหาวิหารท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศองักฤษ เป็นสถานท่ี

ท่ีใชใ้นการท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและท่ีฝัง  พระบรมศพของ

พระมหากษัตริยอ์งักฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์  
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 ถ่ายภาพดา้นนอกกบั มหาวิหารเซนตป์อล  St. Paul’s Cathedral เป็นโบสถ์

ส าคญัทางศาสนาของสหราชอาณาจกัร โดยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัพธีิแต่งงาน

หรือพระราชพิธีใหญ่ๆ รวมถึงเป็นสถานท่ีฝังร่างของบุคคลส าคญัท่ีมี

ช่ือเสียงในประวติัศาสตรอ์งักฤษ ท าใหเ้ป็นหน่ึงในโบสถท่ี์มีช่ือเสียงและมี

นักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวมากท่ีสุดในสหราชอาณาจกัร 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ ลอบสเตอร ์(ม้ือ12) 

บ่าย  อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนออกซฟ์อรด์ (Oxford Street) ท่ีมีหา้งสรรพสินคา้

ใหญ่มากมายอยา่ง Mark & Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara 

ฯลฯ สินคา้ทุกอยา่งท่ีท่านตอ้งการอยูบ่นถนนเสน้น้ีแลว้ นอกจากน้ันยงัเต็มไป

ดว้ยรา้นอาหารมากมายหลายสญัชาติ รา้นของของท่ีระลึก รา้นกาแฟ ฯลฯ 

17.00 น าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว ์เมืองลอนดอน ประเทศองักฤษ เจา้หน้าท่ีคอย

อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่และโหลดสมัภาระในการเดินทาง 

20.50 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY102   

(บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

DAY7  สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ 

07.15  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน ใหท่้านพักผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงในสนามบินท่ีมี

รา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตัชา้กว่าประเทศไทย 3 ชม.) 

08.50 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY 815 

18.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  พรอ้มความประทบัใจไม่รูลื้ม 

***รายการทอ่งเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม*** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการพรอ้มพนักงานขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี)ค่าประกนัอุบติัเหตุ 

คุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาทค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงิน 

ไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

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

ก าหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 1ช้ิน, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,  

ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋า และทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษ 

 (ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการโดยประมาณ 5,500.- บาท) อตัราน้ีไม่รวมค่าใชจ้า่ยในกรณียืน่วีซ่าเรง่ดว่น 
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ลกูคา้จ่ายราคาจริงกบัทางศนูยย์ืน่ โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทอ านวยความสะดวกในการยืน่ พรอ้มใหค้ าแนะน า 

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

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

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

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริง 

และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือจากทางสายการบินใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่าน้ัน  

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3วนันับจากวนั

จอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั  

3. เมื่อไดร้บัการยนืยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที  

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น 

 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล  

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าท่ี  

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ  ท่านเอง 

เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูตมิใช่บริษัททวัร์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณาของสถานทตู

ง่ายขึ้ น  

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ  

ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามารถดึงเล่ม

ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้

 3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษา

อยูเ่ท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้ง

ไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก  ประวติัการ

เดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง  ส าหรบัติดวีซ่าไม่

ต า่กว่า 3 หน้า  

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และ  

พาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

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. แจง้ยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ 

ตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้(25ท่านขึ้ นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทาง 

ในคณะเดียวกนับริษัท ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน 

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ี ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมใน 

การมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 

 ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออก ตัว๋เคร่ืองบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน 

 8. กรณีวีซ่า ผ่า นแลว้แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม 

ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศองักฤษ ยืน่วีซ่าเดี่ยวแสดงตนท่ีสถานทูตองักฤษ 

ใชเ้วลาอนุมตัิวีซ่านบัจากวนัยืน่ 15 วนัท าการ 

ในวนัยืน่วีซ่า หนงัสือเดินทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต และระหว่างรอผลอนุมตัิวีซ่า ไม่สามารถดึงหนงัสือเดินทางออกมาได ้

 หนังสือเดินทาง (ตวัจริง,และเล่มเก่าแนบไปดว้ย) ท่ีเหลืออายุใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางวา่ง

อยา่งน้อย 3 หน้า  

 รปูถ่ายสีฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 3 รปู (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรงไม่สวมแว่นตา

ไม่ยิ้ ม เห็นฟัน  

 ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ 1 ชุด / ส าเนาสติูบตัร 1 ชุด (กรณีอายตุ า่ กว่า 20 ปี ) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย) / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล อยา่งละ1 

ชุด (ถา้มี) 

 ใบจองตัว๋เคร่ืองบิน ๖[บรษิทัเป็นผูด้  าเนินการ] 

 ใบจองท่ีพกั[บริษทัเป็นผูด้  าเนินการ] 

 ประกนัการเดินทางคุม้ครองโควดิ19[บริษทัเป็นผูด้  าเนินการ] 

 หลกัฐานการไดร้บัวคัซีนครบ2เข็ม(ในหมอพรอ้มตอ้งมีภาษาองักฤษควบคู่ดว้ย) 

 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง)ของบญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยตอ้งมีเลขท่ี

บญัชีระบุอยูทุ่กหน้า (สถานทตูพิจารณาบญัชีออมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก)แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีช่ือออมทรพัย ์ไม่ถึง6 

หลกัสามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้นัได)้ *** 

กรณีเด็กอายุต า่ กว่า 20 ปีบริบรูณ ์หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดา/มารดาคนใดคนหน่ึงหรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง

สองคนตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่า การอ าเภอ

โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

**เอกสารมีอายไุม่เกิน1เดือนเม่ือออกจากธนาคาร 

 หลกัฐานแสดงสถานการณท์ างาน 1 ชุด 

*** กรณีคา้ขาย : หลกัฐานทางการคา้เช่น ส าเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมช่ืีอผูเ้ดินทาง หรือ 

ส าเนาใบเสียภาษีรา้นคา้ (ภพ.20)อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
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*** กรณีพนกังานและผูถื้อหุน้ : หนังสือรบัรองการท างาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนั เร่ิม

งานพรอ้มสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีขา้ราชการ: หนังสือรบัรองจากตน้สงักดั(ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนั เร่ิมงานพรอ้ม

สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

       *** กรณีนกัเรียนและนกัศึกษา: หนังสือรบัรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ี

ศึกษาอยู ่      อายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณก์รุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันดัสมัภาษณด์ว้ย*** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยา่งอ่ืนเพิ่มเติมตามดลุยพินิจของสถานทูต อยา่งกะทนัหนั จงึขอความกรุณาเตรียม

เอกสารเพ่ิมให ้

ครบถว้น ตามท่ีสถานทตูขอ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาอนุมตัิออกวีซ่าของสถานทูต *** 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏเิสธวีซ่าสถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและ

โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัท ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตู

ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดวักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ิ
ในการแจง้สถานทตูยกเลิกวีซ่า ของท่าน 

เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท ฯ 

 ทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุ 

เท่าน้ัน การปฏเิสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดินทางภายใน 30 วนั  

โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


