
Enjoy England6D/WY, 24-29Apr, 8-13May, 29May-3Jun, 26Jun-1Jul2018   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เอ็นจอย อังกฤษ 6 วนั 

โดยสายการบินโอมาน แอร ์
** บินแบบไม่เหน่ือยบินเช้าถึงเยน็ แบบไม่ต้องย้อนเส้นทาง 

ไม่ต้องลางานเยอะ กเ็ท่ียวองักฤษลัน้ลาได้ 
บินสู่แมนเชสเตอรก์ลบัท่ีกรงุลอนดอน  

มีเวลาช้อปป้ิงส าหรบัแฟนลกูหนังทีมแมนเชสเตอรแ์ละ 
ช้อปป้ิง Bicester Village Outlet  

พร้อมทานเป็ดย่างต้นต ารบัร้านดงัโฟรซี์ซัน่ **  
 

 บริษทัฯ...ขอแนะน ำรำยกำรเทีย่วแบบ เอน็จอ๊ยยยย..เอน็จอย..กบัเมอืงต่ำงๆ ในประเทศองักฤษ..  
 
แมนเชสเตอร ์ เมอืงดงัทีท่า่นคุน้ชือ่จากฟุตบอลพรเีมยีรล์กี และเป็นเมอืงอุตสาหกรรมดา้นการทอผา้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่16 

ทีท่ าใหผ้า้วลูและคอ็ตตอ้นขององักฤษเป็นทีน่ยิมชมชอบของผูค้นทัว่โลกจวบจนปัจจุบนั และยงัเป็นเมอืง
ใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ชีือ่เสยีง และยงัเป็นเมอืงทีม่สีโมสรทีม่ชีือ่เสยีง
โด่งดงัในวงการฟุตบอลโลก  ทีส่รา้งนกัเตะฝีเทา้ยอดเยีย่มของทมีปีศาจแดง แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็  
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ลิเวอรพ์ลู เมอืงดงัทีท่า่นคุน้ชือ่จากฟุตบอลพรเีมยีรล์กี เมอืงทีม่กีจิกรรมทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะคนทีเ่ป็นสาวกของหงสแ์ดงลเิวอรพ์ลูตอ้งไม่พลาดมาเยอืนเมอืงนี้ 

สแตรทฟอรด์  เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำเอวอน ซึง่มชีือ่เสยีงในดำ้นกำรเป็นเมอืงแหง่วรรณกรรมองักฤษ และยงัเป็นทีต่ัง้ของ
บา้นเกดิเชค็สเปียร ์นกัประพนัธท์ีโ่ด่งดงัทีส่ดุในองักฤษ  

แอมสเ์บอรรี์ ่ ชมสโตนเฮน้จ ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคก่อนประวตัศิาสตร ์  
ลอนดอน มหานครตลอดกาล ทีต่ัง้ของทีส่ าคญั  เช่น พระราชวงับัก๊กิ้งแฮม สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์ หอนาฬกิาบิก๊เบน  

ลอนดอนอายส ์ พพิธิภณัฑอ์งักฤษ และอืน่  อกีมากมาย จากนัน้มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นและชอ้ปป้ิงในย่าน 
ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของมหานคนรลอนดอน 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  24-29 เม.ย. / 8-13 พ.ค. / 29 พ.ค. - 3 มิ.ย. / 26 มิ.ย. - 1 ก.ค.2561 
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ- มสักตั (โอมาน) - แมนเชสเตอร ์ (องักฤษ) 
06.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 9  เคาน์เตอรส์ายการบินโอมาน แอร ์

เคาน์เตอร ์T1-5 เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครือ่ง (กรณุามาให้
ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 

09.10 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY818 
12.10  น. เดินทางถึงสนามบิน กรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนัน้ าท่านแวะเปล่ียนเครือ่ง 
14.00 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY105 
19.05  น. เดินทางถึงสนามบินแมนเชสเตอร ์นครแมนเชสเตอร ์น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร 

จำกนัน้ใหท้่ำนตรวจรบัสมัภำระ และโดยสำรรถโคช้เพื่อเดนิทำงไปยงัทีพ่กั  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Holiday Inn Manchester West หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีส่อง แมนเชสเตอร-์ลิเวอรพ์ลู-สแตรทฟอรด์ 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่ำนชม เมืองแมนเชสเตอร ์Manchester เมอืงอุตสำหกรรมทีเ่ชีย่วชาญดา้นการทอผา้มาตัง้แต่

ศตวรรษที ่16 ทีท่ าใหผ้า้วลูและคอ็ตตอ้นขององักฤษเป็นทีน่ิยมชมชอบของผูค้นทัว่โลกจวบจนปัจจบุนั และ
ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีม่ชีื่อเสยีง น ำท่ำนชมภำยนอกพรอ้ม
ถ่ำยรปูกบัศำลำว่ำกำรเมอืงนครแมนเชสเตอร ์Manchester Town Hall อำคำรทีส่รำ้งขึน้ในแบบวคิทอเรยี
ผสมผสำนแบบนโีอโกธคิ เป็นทัง้ทีต่ัง้อำคำรเทศบำลในเมอืงแมนเชสเตอรแ์ละส ำนกังำนใหญ่ของสภำ
เทศบำลเมอืงแมนเชสเตอรแ์ละหน่วยงำนของรฐับำลทอ้งถิน่ สรำ้งเสรจ็อย่ำงสมบรูณ์ในปี ค.ศ.1877  ชม
ภำยนอกของมหำวหิำรแมนเชสเตอร ์Manchester Cathedral ทีส่รำ้งขึน้ในยุคกลำง มคีวำมเก่ำแก่ทีส่ดุ
เหมอืนกบัมหำวหิำรเซน้ตแ์มรีใ่นลอนดอน ชมอำคำร The Opera House ในย่ำนถนนคยี ์สถำนทีใ่นกำรจดั
แสดงงำนต่ำงๆ ไมว่่ำจะเป็นงำนคอนเสริต์ งำนบลัเลต ์ งำนแสดงดนตร ีและยงัใชเ้ป็นโรงละครดว้ย ซึง่ 
Opera House แหง่นี้ไดร้บัชื่อวำ่ Opera House มำในปี ค.ศ.1920 หลงัจำกมกีำรเปลีย่นจำก New Theatre 
มำเป็น New Queen’s Theatre และ Opera House ในเวลำต่อมำ  ใหท้่ำนถ่ำยรปูกบั Gorton Monastery 
อำรำมแห่งครสิตจกัรในแมนเชสเตอรท์ีส่รำ้งมำตัง้แต่ศตวรรษที ่19 ดำ้นหน้ำเป็นอำคำรทรงสงูยอดแหลม
แบบฉบบัของสถำปัตยกรรมโกธคิผสมผสำนกบัแบบวคิทอเรยี และแมนเชสเตอรย์งัเป็นเมอืงทีม่สีโมสรทีม่ี
ชื่อเสยีงโด่งดงัในวงการฟุตบอลโลก ทีส่รา้งนกัเตะฝีเทา้ยอดเยีย่มของทมีปีศาจแดง แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ 
มาหลายสมยั และมสีนามฟุตบอลของสโมสรทีร่วยทีส่ดุในโลก น าท่านถ่ายรปูภายนอกของสนามโอลด์
ทราฟฟอรด์ สนามฟตุบอลช่ือดงัของประเทศองักฤษและให้ท่านได้มีเวลาเลือกซ้ือสินค้าท่ี Mega 
Store ส าหรบัแฟนคลบัของทีมแมนเชสเตอรย์ูไนเตด็   จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองลิเวอรพ์ลู (ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทีม่กีจิกรรมท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัควำมนยิมเป็นอย่ำงมำกโดยเฉพำะคนที่
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เป็นสำวกของหงสแ์ดงลเิวอรพ์ลูตอ้งไมพ่ลำดมำเยอืนเมอืงนี้สกัครัง้หนึ่ง น ำทำ่นชมเมอืงลเิวอรพ์ลู ถ่ำยรปู
กบัมหำวหิำรลเิวอรพ์ลู Liverpool Cathedral วหิำรทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง, อำคำรรอยลัไลเวอร ์Royal 
Liver Building อำคำรทีม่คีวำมโดดเด่นมำกทีส่ดุของเมอืง ดำ้นบนสดุของอำคำรประดบัดว้ยนกไลเวอร ์2 
ตวั ทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุในเมอืง สญัลกัษณ์ของเมอืงลเิวอรพ์ลู ซึง่อำคำรทีม่นีกไลเวอรป์ระดบัอยูน่ัน้จะพบได้
มำกมำยในเมอืงลเิวอรพ์ลู เดมิเคยเป็นอำคำรทีม่คีวำมสงูทีส่ดุในโลก เป็นทีต่ัง้ของบรษิทั Royal Liver 
Insurance และเป็นสิง่ก่อสรำ้งทีป่ระดบัน่ำนฟ้ำของเมอืงลเิวอรพ์ลูมำนำนกว่ำ 100 ปี ตวัอำคำรสรำ้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1911 มคีวำมสงู 90 เมตร ประกอบไปดว้ยหอนำฬกิำ 2 แห่งทีม่ขีนำดใหญ่ว่ำหอนำฬกิำบิก๊เบนในกรุง
ลอนดอน มโีครงสรำ้งคอนกรตีทีแ่ขง็แรงและมคีวำมงดงำมของกำรออกแบบในตอนตน้ศตวรรษที ่20 ตัง้อยู่
ใจกลำงเมอืงลเิวอรพ์ลู ปัจจุบนัยงัคงเป็นทีต่ัง้ของบรษิทัประกนัไลเวอรเ์ช่นเดมิ นอกจำกนี้ยงัไดถ่้ำยรปูกบั
อำคำรท่ำเรอืและคลงัสนิคำ้ Albert Dock ทีไ่ดร้บักำรออกแบบอำคำรโดยเจสฮำรท์ลีแ่ละฟิลปิอำรว์คิ และ
เปิดใชใ้นปี ค.ศ.1846 สรำ้งดว้ยโครงสรำ้งทีเ่ป็นเหลก็เป็นแห่งแรกๆ ของสมยันัน้โดยยดึแนวคดิป้องกนักำร
เกดิอคัคภียักบัคลงัสนิคำ้ จำกกำรสรำ้งเดมิและไดร้บักำรปรบัปรุงมำโดยตลอดจนไดร้บัควำมนยิมในดำ้น
กำรขนถ่ำยสนิคำ้และกำรจดัเกบ็สนิคำ้ มกีำรพฒันำจนกลำยเป็นท่ำจอดเรอืขนำดใหญ่ ปัจจุบนัยงัเป็น
สถำนทีท่ีส่ ำคญัของเมอืงจนไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทำงทะเลจำกองคก์ำรยเูนสโก ้รวมถงึชม
ควำมงดงำมของอำคำรท่ำเรอืบรเิวณ Port of Liverpool หนึ่งในสถำนทีส่ ำคญัทัง้สำมแหง่ของเมอืงลเิวอรพ์ลู 
ทีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีนจำกองคก์ำรยเูนสโกเ้ช่นเดยีวกนั อำคำรออกแบบโดย เซอรอ์ำรโ์นวด ์ทอรเ์นอรี ่และ 
เอฟบ ีฮอบส ์สรำ้งขึน้ตัง้ปี 1904 จนถงึ ปี 1907 ดว้ยอำคำรคอนกรตีเสรมิเหลก็ ในแบบบำรอ็ค มโีดมขนำด
ใหญ่อยู่บนยอด พรอ้มชมอำคำรทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงคอือำคำรควินำรด์ Cunard Building ใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่นและ
ถ่ำยรปูกบัอำคำรสวยงำม  น ำทำ่นผ่ำนชมสนำมกฬีำชื่อดงัสนามแอนดฟิ์ลด ์สนามฟุตบอลทีเ่ป็นต านานและ
มชีื่อเสยีงของประเทศองักฤษและเป็นสโมสรทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัในวงการฟุตบอลโลกสโมสรลเิวอรพ์ลู  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู ่เมืองสแตรทฟอรด์-อพัอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 3 ชัว่โมง) หรอื เมืองสแตรทฟอรด์ เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำเอวอน ซึง่มชีื่อเสยีงในดำ้นกำรเป็น
เมอืงแห่งวรรณกรรมองักฤษ  ใหท้่ำนชมเมอืงและถ่ำยรปูกบั The Almshouse บำ้นเรอืนโบรำณทีก่่อสรำ้ง
ดว้ยไมต้ัง้แต่ปี ค.ศ.1417-18 ผ่ำนช่วงของกำรปฏริปูมำหลำยครัง้ และถ่ำยรปูกบัอำคำรศำลำว่ำกำรเมอืง 
อำคำรทีม่คีวำมเก่ำแก่, สวยงำมและมชีื่อเสยีงทีส่ดุในใจกลำงเมอืงนี้ ทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ส ำนกังำนต่ำงๆ ที่
เกีย่วกบัทำงรำชกำรของเมอืงนี้ และถ่ายรปูภายนอกกบับา้นของวิลเล่ียม เชค็สเปียร ์กวแีละนกัเขยีนบท
ละครชำวองักฤษ ไดร้บัยกย่องทัว่ไปว่ำเป็นนกัเขยีนผูย้ิง่ใหญ่ขององักฤษและของโลก มกัเรยีกขำนกนัว่ำเขำ
เป็นกวแีหง่ชำตขิององักฤษ   

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัในเขตเมอืงวอลตัน้ วอรว์คิเชอร ์Mercure Warwickshire Walton Hall Hotel & 

 Spa หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีส่าม สแตรทฟอรด์-บิสเตอรเ์อา๊ทเ์ลต็-แอมสเ์บอรรี์-่ลอนดอน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่บิสเตอรเ์อา๊ทเ์ลต็ วิลเลจ  Bicester Outlet Village (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 

ชัว่โมง) น ำท่ำนชมสนิคำ้แบรนดเ์นมต่ำงๆ ทัง้ขององักฤษและในยุโรป 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  เป็นตน้  เพื่อควำมสะดวกในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้จำกเอ๊ำทเ์ลต็  (เพื่อ
ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัภายในเอา๊ทเ์ลต็) 
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 จำกนัน้สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองแอมสเ์บอรร่ี์ Amesbury ในเขตทุ่งหญำ้แอมสเบอรร์ี ่(ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) น ำชม เสาหินสโตนเฮ้นจ ์Stonehenge กองหนิประหลำด 1 ใน 7 สิง่
มหศัจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวตัศิำสตรม์ำกกว่ำ 4,000 ปีมำแลว้ ทีปั่จจบุนักย็งัไม่สำมำรถสรุปขอ้เทจ็จรงิ
ไดว้่ำใครสรำ้ง? เพื่ออะไร? มแีต่กำรวเิครำะหแ์ละคำดเดำ สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่มหานคร
ลอนดอน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงหลวงแห่งสหรำชอำณำจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุใน
สหภำพยโุรป มปีระชำกรกวำ่ 7.5 ลำ้นคน  ถอืเป็น 1 ในเมอืงศนูยก์ลำงทำงดำ้นธุรกจิ  กำรเมอืงและ
วฒันธรรมของโลก  กำรสือ่สำร  กำรบนัเทงิ  แฟชัน่และศลิปะ ซึง่เป็นทีย่อมรบัว่ำมอีทิธพิลไปทัว่โลก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิมเป็ดย่างจาก 
  ภตัตาคารช่ือดงัของลอนดอน 
 น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Heston Hyde หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีสี่ ่  ลอนดอน-ช้อปป้ิง 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
  จำกนัน้น ำท่ำนชม มหานครลอนดอน ทีย่ิง่ใหญ่ เริม่จำกพระรำชวงับคักิง้แฮมทีป่ระทบัแห่งพระรำชนิี 
  องักฤษ ชมกำรเปลีย่นยำมของทหำรรกัษำพระองคใ์นชุดเครื่องแบบเตม็ยศ สวมหมวกพสูดี ำแต่จะ 
  เปลีย่นเป็นชุดสเีทำในชว่งฤดหูนำว  ก่อนน ำท่ำนเกบ็ภำพสวยของหอนำฬกิำบิก๊เบน สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของ
  ลอนดอนทีต่ัง้อยู่เคยีงขำ้งอำคำรรฐัสภำทีส่วยงำมรมิฝัง่แม่น ้ำเทมส ์ลอนดอนอำยส ์ชงิชำ้สวรรคท์ีเ่ป็น 
  สญัลกัษณ์แห่งสหสัวรรษขององักฤษ  สะพำนทำวเวอรบ์รดิจ ์เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นใจกลำงกรุงลอนดอน 
  ผ่ำนชมสถำนทีส่ ำคญัต่ำงๆ อำท ิบำ้นเลขที ่10, ถนนดำวน์นิ่งท ำเนียบนำยกรฐัมนตร,ี จตุัรสัทรำฟัลกำร,์ 
  อนุสรณ์แห่งสงครำมทรำฟัลกำรข์องท่ำนลอรด์เนลสนั, พคิคำเดลล ีเซอรค์สั, ย่ำนโซโห มหำวหิำรเซนตพ์อล 
  ฯลฯ   
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย ใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่นชอ้ปป้ิงอย่ำงจุใจบนถนนออ็กซฟ์อรด์ ย่ำนชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนทีท่่ำนจะไดเ้ลอืกซือ้

สนิคำ้คุณภำพเยีย่มจำก มำรค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์และหำ้งอื่นๆ อกีมำกมำย  
 *** เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 
 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Heston Hyde หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีห้่า  ลอนดอน-สนามบินฮีทโทรว-์มสักตั 
เช้า รบัประทานอาหารแบบกล่อง   
 จำกนัน้น ำท่ำนเชค็เอ๊ำทจ์ำกทีพ่กัและน ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิฮทีโธรว ์
08.25  น. น าท่านออกเดินทางจากลอนดอน โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY104 
19.00  น. เดินทางถึงสนามบิน กรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนัน้ าท่านแวะเปล่ียนเครือ่ง 
21.15 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY817 
 
วนัทีห่ก   กรงุเทพฯ 
06.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.... 
 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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**ไม่รวมค่าบริการงานด้านวีซ่าและบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 4,900 บาท // ค่าทิปคนขบั และ 

ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในองักฤษ ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 30 ท่าน ไม่มี
ราคาเดก็ และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถ
ขอรีฟันดไ์ด้ 

 กรณีท่านท่ีต้องการแยกวนักลบัหรือเดินทางไปและกลบัไม่พร้อมคณะหรือต้องการท่ีนัง่ ชัน้ธรุกิจหรือ 
พรีเม่ียม ไม่สามารถท าตัว๋แยกออกจากคณะได้ ท่านจะต้องส ารองท่ีนัง่เด่ียว และรอการยืนยนัการจอง
จากสายการบิน ผู้เดินทางจะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมเติมนัน้ 
 

***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือและถ่ายรปูจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่ง
รายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้
ครบถ้วนเพ่ือท าการนัดหมาย และกรณุากรอกข้อมลูให้ถกูต้องตามความเป็นจริง มิเช่นนัน้ ท่านท่ีย่ืนค าร้อง
นัน้อาจถกู Black List จากสถานทูตได้หรือเสียเวลาในการขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือการท านัดหมายใหม่อีกครัง้
และช าระค่าวีซ่าใหม่อีกครัง้เช่นกนั ** 
    

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิโอมานแอร ์ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มสักตั-แมนเชสเตอร ์// ลอนดอน-

มสักตั-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกท่านในระหว่างการเดนิทางจากกรุงเทพฯ 

เอน็จอย องักฤษ 6 วนั (WY) ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ทา่นละ 39,900 21,900 

ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 6,900 6,900 
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 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 
วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 15 
ม.ค.61 (กรณีมกีารเกบ็เพิม่เตมิในภายหลงั โดยมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ จากสายการบนิ ขออนุญาตเกบ็สว่นต่างเพิม่เตมิ
ตามการเรยีกเกบ็ของสายการบนิ) 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าองักฤษและค่าบริการด้านเอกสารและการนัดหมายท าวีซ่า ท่านละ 4,900 บาท (ช าระ

พรอ้มค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนออกเดินทาง)  
 ค่าแปลเอกสารส าหรบัการยื่นวซี่าทีจ่ะตอ้งแปลจากศนูยก์ารแปลเท่านัน้ (จ านวนหรอือตัราค่าแปล ขึน้อยู่กบัรปูแบบและ

จ านวนเอกสารของแต่ละบุคคล ซึง่ไม่เกีย่วกบัค่าบรกิารวซี่า) 
 ค่าวซี่าเร่งด่วนหรอืบรกิารพเิศษอย่างอื่นเกีย่วกบัวซี่า 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนออกเดินทาง) 
 ค่าบรกิารทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่  
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัรย์กเวน้ระหว่างมือ้อาหาร) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท างาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ าที ่20,000.- บาท และค่าวซี่าตามที่

สถานทตูเรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสูญหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 
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o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

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

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
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อน
การจองทวัร ์

 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอำจจะไม่
ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่
กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอืแยกพกัแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเด่ียว โดยท่านจะต้องช าระค่า
พกัเด่ียวเพ่ิม ตามอตัราท่ีโรงแรมเรียกเกบ็ของคืนท่ีพกันัน้ๆ  

2. โรงแรมในยุโรปและองักฤษบำงแห่งอำจจะไมม่เีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปและองักฤษทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่
มอี่ำงอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 

 
 
เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทตูองักฤษ)  
  
 ใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 20 วนัท าการ  หรือผูท่ี้มีคณุสมบติัในการย่ืนเร่งด่วนต้องการ
ย่ืนด่วนสามารถขอค าร้องในการย่ืนด่วนได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมตามท่ีศนูยวี์ซ่าเรียกเกบ็ โดยท่านผู้
เดินทางสามารถช าระได้ ณ วนันัดหมายและแสดงตวั ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 3-5 วนัท าการ  
 ผูเ้ดินทางจะต้องมาแสดงตวัทีสถานทูตองักฤษทุกท่าน เน่ืองจากต้องท าการสแกนน้ิวมือ ตาม
วนัทีแ่ละเวลาทีส่ถานทตูก าหนด  ซึง่ทา่นสามารถเตรยีมเอกสารตามรายละเอยีดดา้นล่างเพือ่ใชป้ระกอบใบค ารอ้งขอ
ยืน่วซี่า  ทา่นสามารถกรอกขอ้มลูตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาดา้นลา่งนี้ โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกข้อ เนื่องจากเป็น
ขอ้มลูทีต่อ้งกรอกผา่นระบบออนไลน์ พรอ้มกบัการท าการนดัหมายยืน่วซี่าในระบบดว้ย ในวนัท่ีมาแสดงตวัให้น า
สมดุบญัชีเงินฝากฉบบัจริงถือมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีศนูยย่ื์นด้วย  
 

 ปัจจบุนัการย่ืนวีซ่าองักฤษ เอกสารใดท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุต่างๆ,  
ใบทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบเกิด, หนังสือรบัรองกิจการหรือจดัตัง้บริษทั และอ่ืนๆ จะต้องท าการแปลเอกสาร 
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ให้เรียบร้อยก่อนการย่ืนวีซ่าท่ีศนูยย่ื์นวีซ่า โดยจะต้องเป็นการแปลจากศนูยแ์ปลท่ีถกูต้องตามกฏหมายและมี
การเซน็รบัรองและตราประทบัจากศนูยแ์ปล ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายตามแต่เอกสารต้นฉบบัและแต่ละบคุคล ท่าน
สามารถสอบถามค่าใช้จ่ายเบือ้งต้นจากบริษทัทวัร ์ 
 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะต้องสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก ** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส+ฉบบั

แปลภาษาองักฤษ 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
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 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็ พรอ้ม
 ฉบบัแปลภาษาองักฤษ  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ส าเนา สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรบั

สมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี 
- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงิน

ฝากเป็นปัจจุบนั 
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 

เป็นตน้ 
- หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขทีบ่ญัชเีดยีวกบัส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากทีน่ ามาแสดง 
- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั 

และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบคุวามสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดว้ย  อย่างไรกต็ามโดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีน
สมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองธนาคาร 1 ฉบบั และท า
จดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 
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 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั          

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

 
 

กรอกข้อมลูตามความจริงเบือ้งต้น ส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าองักฤษ และกรณุากรอกเป็น
ตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ 
กรณุาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมลูเหล่าน้ีจะเป็นข้อมลูท่ีถกูน าไปกรอกลง Application 
Online เม่ือท าการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้ขอให้แจ้งตาม
ความเป็นจริงท่ีสดุของผูส้มคัรแต่ละบคุคล มิเช่นนัน้อาจถกู black list หรือเสียเวลาในการ
ท านัดหมายใหม่หรือมาอีกครัง้รวมถึงการช าระค่าวีซ่าใหม่อีกครัง้ 

 

 

 

 

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

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

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

     .....................................  วนัท่ีออกหนงัสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุ ............................ 

3.  สถานภาพ  ....  โสด   .... แตง่งานจดทะเบียน   .....  แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   .....  

หยา่   .....  หมา้ย     

4.  ช่ือ-สกุล คูส่มรส .............................................................. นามสกุลกอ่นแตง่งาน .......................................... 

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

     เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  
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    ช่ือบุตร 3. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

5.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั  ............................................................................................................................................ 

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

     ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น ................................................................................................................................ 

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

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

 อาศยัอยูม่าก่ีปี ...............................................  E-Mail: ……….………….……………… 

 

6.  ช่ือสถานที่ ท  างาน ........................................................................................................................................ 

(ชี้ แจงเก่ียวกบักิจการท่ีท า หรือสินคา้ที่ ขายวา่เก่ียวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกิจการหรือลูกจา้ง) 

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

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

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

 โทรศพัท ์ ...................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) 

......................... 
ต าแหน่งหนา้ที่   ..........................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

 

7.  คา่ใชจ้า่ยครอบครัวตอ่เดือน .................................................... ใหค้รอบครัว+ภรรยา+ลูก ................................  

 

8.  ทา่นมีเงินออมหรือไม ่ฝากประจ า ............................................. เทา่ไหร่ ......................................................... 
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     หุน้หรือหลกัทรัพย ์.......................................... เทา่ไหร่ ................................................................................. 

     มีธนาคารอะไรบา้ง ....................................................................................................................................... 

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

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

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 

  

 ช่ือ-นามสกุล มารดา  ...................................................... วนัเดือนปีเกิด ...................................................... 

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

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 

10.  ทา่นเคยไดข้อวีซา่เขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่ .... ไมเ่คย  ....  เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) วีซา่ที่ ได ้

ไดร้ะหวา่ง 

      วนัท่ีเทา่ไหร่ ถึงวนัท่ีเทา่ไหร่ ............................................. เลขหมายวีซา่ที่ เคยได ้............................................   

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

เทา่ไหร่  

      ก่ีวนั .......................  เขา้วนัท่ีเทา่ไหร่ ....................................... ออกวนัท่ีเทา่ไหร่ .........................................

  ไปท าอะไร .................................................................. 
 

11. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง 1. .............................................. 

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

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

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

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

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

 4................................................................................................... 
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 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

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

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

 6...................................................................................................... 

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

 

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

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

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

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

 

---------------------------------------------- 
 


