
  

1 
 

ENGLAND 8 DAYS 6 NIGHTS BY WY (OMAN AIR) 

HAPPY NEW YEAR CHEER LIVERPOOL 8 วนั 6 คืน โดยโอมานแอร ์WY 

ชมฟุตบอล LIVERPOOL VS LEICESTER CITY 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 
 

 

อตัราค่าบริการ (ไม่มีราคาเด็ก) 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาทวัร(์พกัคู่) 

(ไม่รวมตัว๋ชมฟุตบอล) 

ราคาทวัร(์พกัคู่) 

(รวมตัว๋ชมฟุตบอล) 

พกัเดี่ยวเพ่ิม 

ท่านละ 

คณะพิเศษปีใหม่ 

28 ธ.ค. 65-04 ม.ค. 66 
67,988 บาท 79,988 บาท 12,000 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
อาหาร 

โรงแรมท่ีพกั 
เชา้ เท่ียง เย็น 

1. 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมสักตั – 

สนามบินลอนดอนฮีทโทรว ์

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง) 

✈ ✈  
Crown Plaza London 

4 ดาว หรือเทียบเท่า 

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

4 ดาว หรือเทียบเท่า 

3. 
คารดิ์ฟฟ์ - ไบบิวร่ี – เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์–สแตรท

ฟอรด์อพัออนเอวอน – เชสเตอร ์
   

Mercure Abbots Well Chester 

4 ดาว หรือเทียบเท่า 

4. 
ท่าเรืออลัเบิรต์ดอก(มรดกโลก)-ลิเวอรพ์ูล(ANFIELD)   

ชมการแข่งขนัฟุตบอล ลิเวอรพ์ลู-เลสเตอรซิ์ต้ี 
   

Mercure Abbots Well Chester 

4 ดาว หรือเทียบเท่า 

5. 
เชสเตอร-์แมนเชสเตอร-์เขา้ชมสนาม(โอลด์แทรฟฟอรด์) 

เลสเตอร(์คิงพาวเวอรส์เตเดียม)-โคเวนทรี 
   

Holiday Inn Coventry 

4 ดาว หรือเทียบเท่า 

6. 
โคเวนทรี-ออกซฟ์อรด์-บิสเตอรว์ลิเลจ-ลอนดอน  

ชิมเป็ดโฟรซี์ซัน่ 
   

Double tree HiltonLondon 

Dockland 

4 ดาว หรือเทียบเท่า 

7. 

เท่ียวชมเมืองลอนดอน – ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน  

เดอะชารด์ -Tower Bridge ลอนดอนอาย – หอนาฬิกา

บ๊ิกเบน-พระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร-์ พระราชวงับกักิงแฮม – 

จตุรสัทราฟัลการ ์ถนนออกซฟ์อรด์  

ชิมเบอรเ์กอรล์อบสเตอร ์

  ✈ - 

8. 
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง) 
✈ - -  

เสน้ทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เท่ียวบิน 
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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DAY1 

28 ธ.ค. 65 
สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงมสักตั – ลอนดอน 

 

06.00 คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู9 บริเวณเคาเตอร ์ T สายการบินOman Air โดยมี

เจา้หน้าท่ีของทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบัท่านเพ่ืออาํนวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่และโหลด

สมัภาระในการเดินทาง 

09.15 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดย สายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ีWY818  

สู่ สนามบินนานาชาติมสักตั(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

12.35  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมสักตั  เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบิน ใหท่้านพกัผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงใน

สนามบินท่ีมีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.)  

14.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลอนดอนฮีทโธรวเ์ท่ียวบินWY101 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

18.25 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮีทโธรว ์เมืองลอนดอน (เวลาทอ้งถ่ินในองักฤษชา้กวา่ประเทศไทย 6 

ชม.) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย 

น าท่านเดินทางสูท่ี่พกั Crown Plaza London Heathorw หรอืเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY2 

29 ธค. 65 
ลอนดอน – สโตนเฮนจ ์– บาธ –คารด์ิฟ(เวลส)์ เชา้,กลางวนั,เยน็ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ1) 

เชา้อนัสดใสนําท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่เขตทุ่งหญา้ ซอลสเ์บอร่ี อยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องสหราช

อาณาจกัร (114 กม.)น าท่านเขา้ชมสโตนเฮน้จ ์ (STONE HENGE)1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก Seven 

Wonders of The World เสาหินโบราณสมยัก่อนประวติัศาสตรลื์อกนัวา่มนุษยต่์างดาวเป็นผูส้รา้งขึ้ น 

นับเป็นส่ิงอศัจรรยเ์หลือเช่ือวา่หินกอ้นมหึมาเหล่าน้ันถูกนํามาเรียงกนัไดอ้ยา่งไรโดยสมยัก่อนไม่มีเครื่อง

ทุ่นแรง มีจาํนวนแท่งหินทั้งหมด 112 กอ้น ตั้งเรียงเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง และวางเรียงในลกัษณะท่ี

ต่างกนั ทั้งวางนอน วางพาดกนั และวางตั้งขึ้ น นักวทิยาศาสตรไ์ดค้าํนวณอายุของหินกลุ่มน้ีพบวา่น่าจะถูก

สรา้งขึ้ นมาเม่ือประมาณ 3,000–2,000 ปีก่อนคริสตกาลอายุกวา่ 5,000ปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมือง บาธ ( BATH) (55 กม. )ตั้งอยูบ่ริเวณหุบเขาริมแม่น้ําเอวอน ( Avon) 

จุดเด่นของบาธ คือ เป็นเมืองแหง่น้ําแรแ่ละน้ําพุรอ้น ผูค้นจากแผ่นดินใหญ่ของทวปียุโรปนิยมขา้มน้ําขา้ม

ทะเลไปพกัผ่อนแช่น้ําพุรอ้นท่ีเมืองน้ีมานาน ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 1 หรือราว 2,000 ปีแลว้ รวมถึง

ราชวงศข์ององักฤษเองก็ใชเ้มืองบาธเป็นเมืองพกัผ่อนของราชวงศ ์ต่อเน่ืองหลายรอ้ยปี  น าท่านชม 
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ROYAL CRESCENT ทาวน์เฮาสรู์ปทรงพระจนัทรเ์ส้ียว รูปแบบสถาปัตยกรรมจอรเ์จียน ( Georgian) ท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในองักฤษ ความยาวประมาณ 152.5 เมตร ออกแบบโดย John Wood และสรา้งขึ้ นในช่วง

ปี 176-1774น าท่านถ่ายรูปคู่กบั ABBEY CHURCH OF SAINT PETER AND SAINT PAULหรือท่ีรูจ้กักนั

ในนามวา่  “Bath Abbey” เป็นโบสถข์องชาวองักฤษ นิกายแองกลิกนัและเป็นโบสถท่ี์มีประวติัศาสตร์

ยาวนานหลายรอ้ยปี สรา้งขึ้ นในสมยัศตวรรษท่ี 7 ต่อมาไดมี้การปรบัปรุงในศตวรรษท่ี 10 และปรบัปรุง

ใหม่อีกครั้งหน่ึงในศตวรรษท่ี 16 โดย Sir George Gilbert Scott ซ่ึงโบสถข์องท่ีน่ี ถือวา่เป็นสถาปัตยกรรม

โกธิกแนวตั้งฉากท่ีใหญ่ท่ีสุดแหง่หน่ึงในประเทศองักฤษ อิสระใหท่้านเดินเล่นท่ี BATH STREETอาคาร

เก่าแก่ในยุคกลาง ซึ่งไดร้บัการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1987 เพลิดเพลินกบัรา้นคา้ทอ้งถ่ิน 

รา้นอาหาร และรา้นขายสินคา้ท่ีระลึกต่างๆ บรรยากาศท่ีสวยงามน่าประทบัใจ  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ2)  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ช่องแคบบริสตอลสู่  ประเทศเวลส์  (WALES)เครือจกัรภพองักฤษ จากน้ันนําท่าน

เดินทางสู่เมือง คารดิ์ฟฟ์ (CARDIFF ) (85 กม.)เป็นเมืองหลวงท่ีมีอายุน้อยท่ีสุดในยุโรป และไดร้บัการ

พฒันาช่ือเสียงเพ่ิมขึ้ นเร่ือยๆ ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาน้ี การพฒันาท่ีหลากหลายดา้นทาํใหค้ารดิ์ฟฟ์ไดร้บั

ความนิยมระดบัโลกเก่ียวกบัศูนยค์วามบนัเทิงและการกีฬา นําท่านชมภายนอกของ สนามมิลลิเนียม 

MILLENNIUM STADIUM  ซ่ึงเป็นสนามกีฬาแหง่ชาติของประเทศเวลส ์และ เป็นสนามเหยา้ของรกับ้ี

ยเูนียนและทีมฟุตบอลของทีมชาติเวลสด์ว้ย เป็นสถานท่ีจดัการแขง่ขนัเอฟเอคพั รอบชิงชนะเลิศ ถึง 6 

ครั้ง อีกทั้งยงัใชใ้นการจดังานขนาดใหญ่อีกมากมายทั้งคอนเสิรต์ และกิจกรรมระดบัโลกต่างๆมากมาย 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านชมภายนอกของ ปราสาทคารดิ์ฟ CARDIFF CASTLEปราสาทคารดิ์ฟฟ์แหง่น้ีตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีท่ีเคย

เป็นป้อมปราการของโรมนั โดยปราสาทคารดิ์ฟฟ์มีมาตั้งแต่สมยัโรมนัเขา้มาครอบครองดินแดน
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องักฤษ ชาวโรมนัไดส้รา้งกาํแพงและป้อมปราการเอาไวส้าํหรบัป้องกนัศตัรู ภายหลงัเร่ือยมาก็มีตระกูลขุน

นางและผูม้ัง่คัง่อีกหลายตระกูลท่ีเขา้ครอบครองปราสาทน้ี ซ่ึงก็มีการปรบัปรุงและก่อสรา้งเพ่ิมเติมอีก

หลายครั้ง จนถึงช่วงท่ีคารดิ์ฟฟ์รุง่เรืองสูงสุด ราวศตวรรษท่ี 19 หลงัจากน้ันตระกูลบุท ( Bute) ไดย้ก

ปราสาทคารดิ์ฟฟ์ใหเ้ป็นสมบติัของเมืองคารดิ์ฟฟ์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1947 ปราสาทคารดิ์ฟฟ์ จึงกลายเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวและพิพิธภณัฑเ์รียนรูท่ี้สาํคญัแหง่หน่ึงของแควน้เวลส์ 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ3) 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม Clayton Hotel Cardiff หรอืเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY3 

30 ธ.ค. 65 

คารด์ิฟฟ์ - ไบบิวรี่ – เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์–สแตรทฟอรด์อพัออนเอวอน – เชสเตอร ์

เชา้,กลางวนั,เยน็ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ4) 

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นไบบิวรี่ BIBURY(ระยะทาง130ก.ม.) ท่ีไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นหมู่บา้นท่ีสวย

ท่ีสุดในองักฤษ MOST BEAUTIFUL VILLAGE IN ENGLAND นําท่านเดินเล่นและถ่ายภาพกบัหมู่บา้นท่ีมี

ลกัษณะเป็นกระท่อม ประกอบกบัแม่น้ําไหลผ่าน เป็นหมู่บา้นท่ีไม่วา่จะเดินหลงไปทางไหนก็ไดรู้ปถ่าย

สวยๆแน่นอน นําท่านเดินทางต่อไปท่ี BOURTON ON THE WATER (ระยะทาง20 ก.ม.) ซ่ึงเป็นอีกหมู่บา้น

ท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในองักฤษ ดว้ยลกัษณะของตวัอาคารท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะ ตวัอาคารปลูก

สรา้งดว้ยหินคอตสโ์วลด ์หินสีน้ําผ้ึงเป็นเอกลกัษณ์ในภูมิภาคน้ี ภายในหมูบา้นจะมีแม่น้ําวนิรชัไหลผ่าน

กลางเมือง และยงัมีเจา้เป็ดน้อยหวัเขียวเวยีนวา่ยอยูเ่ต็มแม่น้ํา บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก  

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ5)  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอรด์อพัออนเอวอนSTRATFORD UPON AVON (ระยะทาง40ก.ม.) เมือง

น้ีเป็นอีกหน่ึงเมืองยอดนิยมในการมาเยอืนของนักท่องเท่ียว เพราะวา่เป็นบา้นเกิดของกวเีอกของโลก วิ

ลเล่ียม เชกสเปียร ์(William Shakespeare) ผูซ่ึ้งประพนัธนิ์ยายหลายเร่ือง หน่ึงในน้ันท่ีคนไทยเรารูจ้กัดี

คือ "โรมีโอและจูเลียต"  ประมาณการวา่มีนักท่องเท่ียวมาเยอืนปีละกวา่ 5 ลา้นคนเลยทีเดียว ชม
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บา้นเรือนสไตล ์TIMBER FRAME HOUSESบนถนนคนเดินของเมือง (HENLEY STREET) นําท่านเดินทาง

สู่ เมืองเชสเตอร์  Chester  (ระยะทาง184ก.ม.)   เมืองเก่าแก่ท่ีอยูใ่กลก้บัพรมแดนประเทศเวลส ์ 

สถาปัตยกรรมสไตลทิ์วดอร ์ท่ีตกแต่งบา้นเรือนเป็นโทนสีขาวดาํไดอ้ยา่งสวยงามตลอดพ้ืนท่ีในยา่นใจ

กลางเมืองท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่และสภาปัตยกรรมสวยๆมากมาย ชม มหาวิหาร

เมืองเชสเตอร ์Chester Cathedralโบสถโ์บราณขนาดใหญ่ยกัษ์ท่ีภายในตกแต่งไดอ้ยา่งสวยงามอลงัการ

มากๆกบันาฬิกา Eastgate Clockท่ีเป็นนาฬิกาท่ีวา่กนัวา่สวยท่ีสุดเป็นอนัดบัสองขององักฤษรองจากหอ

นาฬิกา Big Ben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ6) 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Mercure Chester Abbots Well Hotel หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY4 

31 ธ.ค. 65 
เชสเตอร ์- ลิเวอรพ์ูล - เขา้ชมฟุตบอล ลิเวอรพ์ูลVS เลสเตอรซิ์ตี้ เชา้,เยน็ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ7) 

 นําท่านเดินทางสู่เมือง ลิเวอรพ์ลู Liverpoolในอดีตเป็นเมืองท่าสาํคญัทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ

องักฤษ มีอาณาเขตติดต่อกบัทะเลไอริชและเป็นประตูสาํคญัของประเทศสู่ทวปีอเมริกาและแอฟริกาเมือง

ท่ีรุง่เรืองท่ีสุดในอดีตของประเทศองักฤษ ถ่ินกาํเนิดวงดนตรี 4 เต่าทอง THE BEATLESอาคาร

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตระการตา และเป็นถ่ินกาํเนิดของสโมสรฟุตบอลชั้นนําของโลกอยา่งทีมลิเวอร์

พลู นําท่านชมความสวยงามของเมืองลิเวอรพ์ูล เริ่มจาก ยา่นท่าเรืออลัเบิรต์ (ALBERT DOCK)ท่ีเป็นเขต

มรดกโลก ถ่ายรูปกบั THE THREE GRACEDหรือตึกอลงัการสามหลงั ท่ีประกอบไปดว้ยตึก บริษัทเดินเรือ 

CUNARDตึกการท่าแหง่ลิเวอรพ์ูล PORT OF LIVERPOOL และตึก ROYAL LIVERท่ีเป็นสญัลกัษณ์แหง่เมือง  

ถ่ายรูปคู่กบั THE BEATLESรูปประติมากรรมสาํริดน้ีมีน้ําหนัก 1.2 ตนั สรา้งโดยศิลปินชื่อ Andy 

Edwards โดยสมาชิกส่ีเต่าทองอยูใ่นอิริยาบทสบายๆ และแสดงท่าทางกาํลงัเดินเล่นไปตามถนนท่ี Pier 

Head ในลิเวอรพ์ูล จากน้ันนําท่านถ่ายรูปภายนอกของสนามแอนฟิลด ์ANFIELD STADIUMของสโมสร

ดงัลิเวอรพ์ลู เจา้ของคาํขวญั “YOU WILL NEVER WALK ALONE” เป็นสนามของสโมสรฟุตบอลลิเวอรพ์ูล 

ประเทศองักฤษ และยงัเป็นหน่ึงในสนามท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของวงการลูกหนังโลกดว้ยทั้งยงัมีเวลาใหซ้ื้อของจาก

รา้นของทางสโมสรน้ีอีกดว้ย 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บ่าย เตรียมตวัเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอลสมัผสักบับรรยากาศการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียรลี์ก 
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 ระหว่างทีม ลิเวอรพ์ลู พบกบั ทีม เลสเตอรซิ์ต้ี ท่ีสนามแอนฟิลด ์

 

  

         LIVERPOOL VSLEICESTER CITY 

ในกรณีท่ีไม่เขา้ชมฟุตบอล อิสระใหท้า่นชอปป้ิงท่ี LIVERPOOL ONE SHOPPING CENTER 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ8) 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Mercure Chester Abbots Well Hotel หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY 5 

1 ม.ค. 66 

เชสเตอร ์– แมนเชสเตอร ์– โอลด์แทรฟฟอรด์ - เลสเตอร ์– คิงพาวเวอรส์เตเดียม – 

โคเวนทรีเชา้,กลางวนั,เยน็ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ9) 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร ์( Manchester) (ระยะทาง60ก.ม.) เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 รอง

จากลอนดอน เป็นเมืองท่ีมีรถไฟสายแรกของโลกและขององักฤษเกิดขึ้ นท่ีน่ี น าท่านเขา้ชมดา้นในสนาม

กีฬาโอลดแ์ทรฟฟอรด์( OLD TRAFFORD) สนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอรย์ูไนเต็ด

MANCHESTER UNITED ท่ีเร่ิมก่อสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1909  มีจาํนวนท่ีนัง่ทั้งส้ิน 74,140 ท่ีนัง่ ใชเ้ป็น

สนามทาํการแขง่ขนัในนัดสาํคญัๆมาแลว้มากมาย และเป็นหน่ึงในสนามท่ีมีมนตข์ลงัท่ีสุดแหง่หน่ึงในเกาะ

องักฤษ มีเวลาใหท่้านซ้ือสินคา้จากรา้น MEGA STORE ของสโมสร แวะถ่ายภาพกบั  ศาลาว่าการเมือง

แมนเชสเตอร ์ Manchester City Hall ตั้งอยูใ่จกลางเมือง เป็นอาคารท่ีมีความเก่าเเก่ เเละบอกเล่า

เร่ืองราวของเมืองแมนเชสเตอรไ์ดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งไดร้บัความสนใจจากบรรดานักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชม

ความสวยงามของเมืองเเหง่น้ีกนัอยา่งมากมาย เป็นอาคารในสไตลนี์โอโกธิควคิตอเรียน ท่ีมีความโดดเด่น

เป็นอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(ม้ือ10) 

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่เมืองเลสเตอร(์ระยะทาง100ก.ม.)เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแหง่หน่ึงในประเทศองักฤษและยงั

เป็นเมืองท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีสุดแหง่หน่ึงในประเทศ นอกจากน้ันยงัเป็นเมืองท่ีมี
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ความสมัพนัธอ์นัดีกบัคนไทยอีกดว้ย นําท่านชม ศาลาว่าการเมืองเลสเตอร ์ LEICESTER TOWN HALL 

บนจตุัรสัใจกลางเมืองเลสเตอรน้ั์นควรค่าแก่การเยีย่มชมสถาปัตยกรรมอนัประณีตน้ีอยา่งใกลชิ้ด  น าท่าน

ชม มหาวิหารแห่งเมืองเลสเตอร ์ LEICEST CATHEDRALอนุสรณ์สถานแหง่ยุคกลางท่ีสวยสะดุดตาและ

ยงัเป็นสถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตรข์องราชวงศอ์งักฤษ ด่ืมดํา่ไปกบัสถาปัตยกรรมแบบโกธิก และ การ

ตกแต่งวหิารอนัวจิิตร นอกจากน้ันยงัเป็นสถานท่ีบรรจุพระบรมศพของพระเจา้ริชารด์ท่ี 3 กษัตริยอ์งค์

สาํคญัขององักฤษอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเยีย่มชมและถ่ายภาพดา้นนอกกบั คิง เพาเวอร ์สเตเด้ียม (King Power Stadium)หรือ 

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

ในพรีเมียรลี์กองักฤษ ทีมฟุตบอลท่ีสมยัก่อนเป็นเพียงทีมนอกสายตาขององักฤษ แต่หลงัจากท่ีคุณวชิยั 

ศรีวฒันประภา ผูบ้ริหารบริษัทกลุ่ม King Power ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการทั้งหมดเม่ือปี 2010 สโมสรแหง่น้ีใช้

เวลาเพียง 4 ปีเท่าน้ัน ในการกลบัคืนสู่ลีกสูงสุดไดส้าํเร็จในฤดูกาล 2013-2014 ในฐานะแชมป์ เดอะ 

แชมเป้ียนชิป และควา้แชมป์พรีเมียรลี์กองักฤษ ไดอ้ยา่งยิง่ใหญ่ในฤดูกาล 2015-2016ไดเ้วลาสมควร 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคเวนทรี (ระยะทาง40ก.ม.)   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณภตัตาคาร (ม้ือ11)  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Holiday Inn Coventry หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY6 

2 ม.ค. 66 
โคเวนทรี– ออกซฟ์อรด์ – บิสเตอรเ์อาทเ์ลท – ลอนดอน(ชิมเป็ดโฟรซี์ซัน่)  เชา้,เยน็ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ12) 

นําท่านเดินทางสู่  เมืองออกซฟ์อรด์ Oxford (ระยะทาง100ก.ม.)  ออกซฟ์อรด์เมืองแหง่การศึกษา และ

เป็นท่ีตั้งของ University of Oxford มหาวทิยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก  และเป็นหน่ึงในสถานท่ีๆ ใชถ่้ายทาํ

ภาพยนตรเ์ร่ือง Harry Potter หนังภาคต่อท่ีโด่งดงัท่ีสุดในยุค 2000 บรรยากาศสวยงามในทุกๆมุมมอง 

นําท่านชม จตัรุสัแรดคลิฟฟ์ ( Radcliffe Square)เป็นท่ีตั้งของ Old School Quadrangle และ กลอ้ง 

Radcliffe ชั้นล่างเป็นหอ้งอ่านหนังสือสาํหรบั  หอ้งสมุดบอดเลียน หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัและหอ้งสมุด

สาธารณะแหง่แรกของประเทศ ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2541 สาํเนาหนังสือทุกเล่มท่ีเผยแพรใ่นสหราช

อาณาจกัรมีการฝากไวท่ี้น่ี ซ่ึงรวมถึงหนังสือสองลา้นเล่มและตน้ฉบบั 40,000 เล่มถ่ายรูปคู่กบั  

โรงละคร Sheldonianตั้งอยูใ่จกลางเมือง Oxford ประเทศองักฤษ สรา้งขึ้ นระหวา่งปี ค.ศ. 1664 – 

1669 ไดร้บัแรงบนัดาลใจมากจากโรงละครในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ( Theater of Marcellus) รวมถึง

สถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองสแ์ละศิลปะสไตลค์ลาสสิกท่ีมีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมของอาคาร Oxford 

อ่ืนๆ โดยท่ีน่ีใชเ้ป็นหอประชุมพระราชพิธีของ University of Oxford นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้ป็นสถานท่ี



  

9 
 

สาํหรบัการแสดงคอนเสิรต์  จดัการบรรยายพูดคุย ประชุม สถานท่ีนัดพบสาํหรบัชุมนุมของรฐัสภา ซ่ึงมี

การประชุมตลอดทั้งปี 

 

ถ่ายรูปกบัUniversity Church of St Mary the Virgin เป็นโบสถแ์หง่แรกท่ีปรบัเป็นอาคารเรียนของ Oxford 

University รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามทุกมุมมอง ชมสญัลกัษณ์สาํคญัอีกหน่ึงอยา่งคือHertford 

Bridge (Bridge of Sighs)สะพาน Hertford Bridge ท่ีเช่ือมระหวา่ง Hertford College ตึกเก่า และ ตึกใหม่ 

เพ่ือใหเ้ดินขา้มถึงกนัได ้แต่คนชอบเรียกสะพานน้ีวา่ Bridge of Sighs คลา้ยกบัสะพานท่ีเมืองเวนิช 

ประเทศอิตาลี  

ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ บิสเตอร ์วิลเลจ (Bicester outlet) (ระยะทาง20ก.ม.) 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพ่ือไม่รบกวนเวลาชอปป้ิง  

บ่าย อิสระชอปป้ิงท่ี Bicester outletสวรรคข์องนักชอ้ปป้ิง เป็นเอา้ทเ์ลทท่ีรวมสินคา้แบรนดเ์นม ราคาถูก

มากกวา่รอ้ยแบรนดเ์ป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเท่ียวจากทัว่โลกเพ่ือตะลุยชอปป้ิง 

มีสินคา้แฟชัน่มากมายใหเ้ลือก ซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลก ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า 
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รองเทา้ตามแฟชัน่ เช่น  Gucci, Burberry, Prada, Longchamp, Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, 

Saint Laurent, Dior ฯลฯอีกทั้งยงัมีรา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม คาเฟ่ มากมายใหล้องเลือกชิมอีกดว้ย 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน  LONDON (ระยะทาง100ก.ม.)มหานครอนั

ยิง่ใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน เป็นเมืองหลวงแหง่เครือจกัรภพ และศูนยร์วมอาํนาจการ

ปกครองของสหราชอาณาจกัรในปัจจุบนั นําท่านชมภายนอกของ พระราชวงัเคนซิงตนั ( Kensington 

Palace) แหง่ลอนดอน แรกเร่ิมท่ีเดียววงัเคนซิงตนัเป็นเพียงวลิล่าขนาดเล็กท่ีถูกเรียกวา่ “ Nottingham 

House” สรา้งสาํหรบัเป็นบา้นของดยุคแหง่นอตติงแฮม จนกระทั้งคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 พระราชวงัเคนซิง

ตนัไดถู้กปรบัปรุงเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นท่ีประทบัของราชวงศอ์งักฤษ โดยมีสมาชิกคนสาํคญัของราชวงศ์

องักฤษหลายพระองคเ์คยประทบั ณ พระราชวงัแหง่น้ี อาทิ  สมเด็จพระราชินีวกิตอเรียเจา้หญิงมารก์าเร็ต 

และเจา้หญิงไดอาน่าก็เคยประทบัท่ีพระราชวงัแหง่น้ีเช่นกนั ปัจจุบนัพระราชวงัเคนซิงตนัเป็นท่ีประทบั

อยา่งเป็นทางการของดยุคและดชัเชสแหง่เคมบริดจ ์ซ่ึงก็คือเจา้ชายวลิเล่ียมและเจา้หญิงเคทน้ันเอง ทั้งยงั

เป็นบา้นของพระโอรส พระธิดาองคน์้อยของทั้งคู่อีกดว้ย จากน้ันนําท่านถ่ายรูปกบั The Albert Memorial 

อนุสรณส์ถานของเจา้ชายอลัเบิรต์ ตั้งอยูใ่จกลางสวนเคนซิงตนั ท่ีตกแต่งไวอ้ยา่งวจิิตรตระการตา 

พระองคเ์ป็นพระสวามีของพระนางวกิตอเรียมหาราช ในยุครุง่เรืองของประเทศองักฤษ มีเวลาใหท่้านเลือก

ชมสินคา้ท่ีระลึกของประเทศองักฤษ 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูเป็ดรา้นดงัเป็ดโฟรซี์ซัน่(ม้ือ13) 

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

DAY7 

3 ม.ค. 66 

เท่ียวชมเมืองลอนดอน-ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน-Tower Bridge-ลอนดอนอาย-หอนาฬิกาบ๊ิกเบน – 

พระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร-์เดอะชารด์-พระราชวงับกักิงแฮม-จตรุสัทราฟัลการ-์ถนนออกซฟ์อรด์              

เชา้,กลางวนั 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(ม้ือ14) 

 นําท่านชมความสวยงามของมหานครลอนดอน หน่ึงในเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก นําท่านชม

สถานท่ีซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงลอนดอนอาทิเช่น สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน ( London Tower 

Bridge) เป็นสะพานท่ีขึ้ นชื่อวา่เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงลอนดอน โดยมีลกัษณะเป็นสะพานยกและสะพาน

แขวนอยูร่วมกนั ใกล้ๆ กนัเป็นท่ีตั้งของ Tower of Londonอีกสญัลกัษณ์หน่ึงของลอนดอน ปัจจุบนัเป็น

พิพิธภณัฑ ์ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยถ่ายรูปกบั ตึกเดอะชารด์ The Shardอาคารกระจกทรงพีรามิด 

สูง 95 ชั้นท่ีสูงท่ีสุดในประเทศองักฤษ ดว้ยความสูง 310 เมตร และยงัเป็นตึกท่ีเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์

สมยัใหม่ในลอนดอน ถ่ายรูปดา้นหน้า พระราชวงับกักิงแฮม พระราชวงัเก่าแก่อายุมากกวา่ 300 ปี 
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ปัจจุบนัเป็นท่ีพกัอาศยัและสาํนักงานบริหารของมหากษัตริยแ์หง่สหราชอาณาจกัร และยงัเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวยอดนิยมอีกแหง่นึง นําท่านชมลอนดอนอาย (London Eye)ซ่ึงเป็นชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในทวปี

ยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมและเป็นจุด

ดึงดูดนัก ท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมาก มีผูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนต่อปี จากน้ันเดินทางไป ชม หอนาฬิกา

บ๊ิกเบน (Big ben clock tower)ท่ีเป็นหน่ึงในนาฬิกาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก สญัลกัษณ์สาํคญัของทั้งกรุง

ลอนดอนและสหราชอาณาจกัร รวมถึงปรากฎอยูใ่นงานศิลปะ หนังสือ ภาพยนตร ์และโทรทศัน์มากมาย 

ซ่ึงในปัจจุบนัใชเ้ป็นรฐัสภาองักฤษ ตั้งอยูทิ่ศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั หอนาฬิกาบ๊ิกเบนเป็น

ส่วนหน่ึงของ พระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร ์ซ่ึงไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก  

จากน้ันนําท่านเก็บภาพความประทบัใจท่ี พระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร ์ Palace of Westminsterเป็น

สถานท่ีประชุมของรฐัสภาแหง่สหราชอาณาจกัร และเป็นพระราชวงัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในลอนดอนซ่ึงเป็นมรดก

โลก และเป็นหน่ึงในอาคารท่ีเป็นท่ีรูจ้กัมากท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ในปัจจุบนัใชใ้นงานสาํคญัๆ เช่น การตั้ง

ศพของบุคคลสาํคญัก่อนท่ีจะนําไปฝัง และ หออญัมณี (Jewel Tower)ถ่ายรูปหน้า วิหารเวสตมิ์นสเตอร ์

แอบบีย ์(Westminster Abbey)เป็นมหาวหิารท่ีสาํคญัท่ีสุดแหง่หน่ึงในประเทศองักฤษ เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้น

การทาํพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและท่ีฝัง  พระบรมศพของพระมหากษัตริยอ์งักฤษและพระบรมวงศานุ

วงศ ์
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ ลอบสเตอร(์ม้ือ15) 

บ่าย  อิสระชอ้ปป้ิงท่ีถนนออกซฟ์อรด์ (Oxford Street)ท่ีมี

หา้งสรรพสินคา้ใหญ่มากมายอยา่ง Mark & Spencer, Primark, 

Selfridges, Next, Zara ฯลฯ สินคา้ทุกอยา่งท่ีท่านตอ้งการอยูบ่น

ถนนเสน้น้ีแลว้ นอกจากน้ันยงัเต็มไปดว้ยรา้นอาหารมากมาย

หลายสญัชาติ รา้นของของท่ีระลึก รา้นกาแฟ ฯลฯ 

17.00 นําท่านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์  เมืองลอนดอน ประเทศองักฤษเจา้หน้าท่ี

คอยอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่และโหลดสมัภาระในการเดินทาง 

20.50 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY102   

(บริการอาหารเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

DAY8 

4 ม.ค. 66 
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

 

07.15  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมสักตั เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบินใหท่้านพกัผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงในสนามบิน

ท่ีมีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.) 
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08.50 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY 815 

18.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  พรอ้มความประทบัใจไม่รูลื้ม 

***รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม*** 

การยื่ นวซ่ีาในแตล่ะสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่ นวซ่ีาไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่ น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (Economy Class)  

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

การบินกาํหนด 

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการพรอ้มพนักงานขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

6. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

8. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี) 

ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000  บาทค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

9. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบิน 

กาํหนดและมากกวา่ 1ช้ิน, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั,  

ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน้ํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋า และทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวซี่าประเทศองักฤษ 

 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการโดยประมาณ 5,500 บาท 

อตัราน้ีไม่รวมค่าใชจ้า่ยในกรณียื่นวีซ่าเรง่ดว่น 

ค่าวซี่า ลูกคา้จา่ยราคาจริงกบัทางศูนยย์ืน่ วซี่า โดยทางบริษัทจะ มีเจา้หน้าท่ีของ ทางบริษัทอาํนวยความสะดวก พรอ้มให้

คาํแนะนําในการยืน่วซี่า 

 

6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากประเทศไทย และค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 60 ปอนด ์ตอ่ ลกูคา้ 1 ท่าน 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและท่ีนัง่บนเครื่องบิน 
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1. ทางบริษัทไดส้าํรองท่ีนัง่พรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและ

ช่วงเวลาเดินทาง 

2. หากตัว๋เคร่ืองบินทาํการออกแลว้แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยตามท่ี

เกิดขึ้ นจริงและรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือจากทางสายการบินใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ ไม่สามารถล๊อคท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดติ้ดกนั และอาจจะไม่สามารถสะสม

ไมล ์หรือใชสิ้ทธ์ิพิเศษอ่ืนๆไดใ้นกรณีท่ีท่านเป็นสมาชิกของสายการบินน้ันๆ 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ช าระเงนิมดัจ  าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนัท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่าน้ัน 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6เดอืน เพ่ือท าการจองคิวยื่ นวซี่าภายใน 3วนันับ

จากวนัจอง หากท่านไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทตามก าหนดเวลา ท าใหท้างบรษัิทไม่สามารถจองคิววซี่าให้

ท่านไดท้นัก าหนดท่ีวซี่าจะตอ้งออก ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงนิค่ามดัจ  าทวัร ์และขอ อนุญาตยกเลกิการจอง

ทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

3. เม่ือไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารในการขอวซี่าไดท้นัที 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น ( Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวซี่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 

ของสถานทูตง่ายขึ้ น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหวา่งยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ 

ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซี่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่

สามารถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวซี่าได ้

 3. สาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือทาํงานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเร่ืองการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพาํนักหรือ

ศึกษาอยูเ่ท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ตํา่กวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํา่กวา่ 6 เดือน ผู้

เดินทางตอ้งไปยืน่คาํรอ้งขอทาํหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษัทดว้ย 

เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่คาํรอ้งขอวซี่า และจาํนวนหน้าหนังสือเดินทาง ตอ้ง

เหลือวา่งสาํหรบัติดวซี่าไม่ตํา่กวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และ

พาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้ นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ยตามจริงท่ีเกิดขึ้ น 
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2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทางเก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 15,000 บาท 

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

4. แจง้ยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบ 

ตามจาํนวนท่ีบริษัทฯกาํหนดไว ้(25ท่านขึ้ นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทาง 

ในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเล่ือน 

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ี ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมใน 

การมดัจาํตัว๋และค่าธรรมเนียมวซี่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ 

 ทางบริษัทฯขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบริการยืน่วซี่า / ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือ 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน 

 8. กรณีวซี่า ผ่านแลว้แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตาม 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศองักฤษ ยื่นวีซ่าเด่ียวแสดงตนท่ีสถานทูตองักฤษ 

ใชเ้วลาอนุมติัวีซ่านับจากวนัยื่น 30-45 วนัท าการ 

ในวนัยื่นวีซ่า หนังสือเดินทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทูต และระหว่างรอผลอนุมติัวีซ่า หากท่านตอ้งการดึงเล่มออกมา

จะตอ้งมีค่าใชจ้า่ยในการดึงเล่มคืน การดึงเล่มคืนไดห้รือไม่ข้ึนอยูก่บัดลุพินิจทางเจา้หนา้ท่ีสถานฑตู 

 หนังสือเดินทาง (ตวัจริง,และเล่มเก่าแนบไปดว้ย) ท่ีเหลืออายุใชง้านไม่ตํา่กวา่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทาง

วา่งอยา่งน้อย 3 หน้า  

 รูปถ่ายสีฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จาํนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรงไม่สวม

แวน่ตาไม่ยิ้ ม เห็นฟัน  

 สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ 1 ชุด / สาํเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายุตํา่ กวา่ 20 ปี ) 

 สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย) / สาํเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล 

อยา่งละ1 ชุด (ถา้มี) 

 ใบจองตัว๋เคร่ืองบิน๖[บริษัทเป็นผูด้  าเนินการ] 

 ใบจองท่ีพกั[บริษัทเป็นผูด้  าเนินการ] 

 ประกนัการเดินทางคุม้ครองโควดิ19[บริษัทเป็นผูด้  าเนินการ] 

 หลกัฐานการไดร้บัวคัซีนครบ2เข็ม(ในหมอพรอ้มตอ้งมีภาษาองักฤษควบคู่ดว้ย) 

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

ตอ้งมีเลขท่ีบญัชีระบุอยูทุ่กหน้า (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก)แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีช่ือ

ออมทรพัย ์ไม่ถึง6 หลกัสามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพ่ิมเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รบั

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

กรณีเด็กอายุตํา่ กวา่ 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดา/มารดาคนใดคนหน่ึงหรือบิดามารดาไม่ได้

เดินทางทั้งสองคนตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และมารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดย

ท่ีวา่ การอาํเภอโดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

**เอกสารมีอายุไม่เกิน1เดือนเม่ือออกจากธนาคาร 

 หลกัฐานแสดงสถานการณ์ทาํงาน 1 ชุด 

*** กรณีคา้ขาย : หลกัฐานทางการคา้เช่น สาํเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผู้

เดินทาง หรือ 

สาํเนาใบเสียภาษีรา้นคา้ (ภพ.20)อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีพนักงานและผูถื้อหุน้ : หนังสือรบัรองการทาํงาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และ

วนั เร่ิมงานพรอ้มสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีขา้ราชการ: หนังสือรบัรองจากตน้สงักดั(ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนั เร่ิมงาน

พรอ้มสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

       *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรบัรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจาก

สถาบนัท่ีศึกษาอยู ่      อายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณก์รุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสมัภาษณด์ว้ย*** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยา่งอ่ืนเพ่ิมเติมตามดลุยพินิจของสถานทูต อยา่งกะทนัหนั จงึขอความกรุณา

เตรียมเอกสารเพ่ิมให ้

ครบถว้น ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาอนุมติัออกวีซ่าของสถานทูต *** 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซี่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหม่ก็

ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัด

หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัท ฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอาํนวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดวักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ิ
ในการแจง้สถานทูตยกเลิกวซี่า ของ

ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท ฯ 

 ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ

ตามท่ีระบุ 

เท่าน้ัน การปฏิเสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดินทาง

ภายใน 30 วนั  
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โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง

เป็นหลกั 

 


