
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

22.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 ROW T เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airline (EK) โดยมี

เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทกุท่าน 

 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศองักฤษ โดยเที่ยวบินที่ EK 385  

 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

 

05.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดไูบ (เพื่อท าการเปล่ียนเคร่ือง) 

07.10 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศองักฤษ โดยเที่ยวบินที่ EK 017 (ใช้เวลาบิน 10 ชัว่โมง 55 นาที+) 

วันแรก  สนามบนิสุวรรณภูมิ                                  

   

 

วันที่สอง  ดูไบ • เมืองแมนเชสเตอร์ • สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด • เมืองลิเวอร์พลู     

                                         (บนเคร่ือง/กลางวนั/เย็น) 

 



 

 

11.15 น. เดินทางถงึ สนามบนิแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ น าคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อย (**เวลาท้องถิ่น

ของประเทศองักฤษช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6-7 ชัว่โมง แล้วแต่ฤดกูาลกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือสะดวกในการ

นดัหมาย) 

พาท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศองักฤษ มี สโมสรโด่งดงัในวงการ

ฟุตบอลของโลกคือ “แมนยู” หรือ “ปีศาจแดง” และมีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก ได้ รับการ

ยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเป็นเมืองรองของสหราชอาณาจกัร นอกจากนี ้ยงัเป็นศนูย์กลางส่ิงทอ ศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาด

ใหญ่ และเป็นต้นก าเนิดของวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมาย ทัง้ระดบัท้องถิ่นและระดบันานาชาติ ในเมืองแมนเชสเตอร์ มีโรง

ละคร ศนูย์แสดงงานศิลปะ และพิพิธภณัฑ์จ านวนมาก เยี่ยมชมเมืองแมนเชสเตอร์ที่ก าลงักลายเป็นแหล่งช็อปปิง้ชัน้น า  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้ พาท่านถ่ายรูปสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด(OLD TRAFFORD) ของทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชื่อ

ดงั ที่มีสมาชิกแฟนคลบัมากมายทัว่โลก เจ้าของสมญานาม 

” ปีศาจแดง” ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าที่ระลกึนานาชนิดที่ MEGA STORE อาทิ เสือ้ ผ้าพนัคอ หมวก เป็นต้น 

 



 

 

จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล(Liverpool) เมืองเก่าแก่ขององักฤษที่มีความสวยงาม ตัง้อยู่ทางตอนเหนือขององักฤษ

เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์มากมายและเป็นแหล่งจุดก าเนิดทางวัฒนธรรมของอังกฤษ โดยที่เมืองนีเ้ป็นแหล่งก าเนินของวง

ดนตรีชื่อดงั เดอะ บีเทิลส์ (The Beatles) หรือแม้แต่เป็นหนึ่งในการก่อสร้างเรือระดบัต านานอย่าง ไททานิค รวมทัง้เป็น

เมืองมรดกโลกอีกด้วย ชาวเมืองลิเวอร์พูลนัน้ยงัคลัง่ไคล้ในเกมกีฬาฟุตบอลไม่แพ้เมืองอื่นๆขององักฤษ เพราะมีทัง้ทีมดงั

อย่าง หงส์แดง  ลิเวอร์พลู และท็อฟฟ่ีสีน า้เงิน เอฟเวอร์ตนั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบใุนรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบือ้งต้นเท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพกัจะเป็น

โรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

วันที่สาม ท่าอัลเบิร์ต • ชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ “ลิเวอร์พูล VS แมนเชสเตอร์” 

   (เช้า/กลางวนั/เย็น) 



 

 

**วนัท่ี 2 ของการเดินทางถงึสหราชอาณาจกัร น าคณะเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ ANTIGEN TEST   

ตามข้อก าหนดของสหราชอาณาจกัร (ราคานีร้วมในค่าทวัร์แล้ว)** 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ ท่าอัลเบิร์ต (Albert Dock) หนึ่งในสถานท่ีท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สดุในเมืองลิเวอร์พูล โดยบริเวณท่าเรือนัน้

ประกอบไปด้วยอาคารท่าเรือและคลงัสินค้า นอกจากนีแ้ล้วท่าอลัเบิร์ตยงัเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่มีคนเข้าชมมากที่สดุในส

หราชอาณาจกัรอีกด้วย 

จากนัน้ น าท่านเดินทางไปเตรียมตวัรอผู้ เล่นลิเวอร์พูลที่บริเวณหน้า โรงแรม Hope Street ความใฝ่ฝันของแฟนบอลหงส์แดงชาว

ไทย ที่นอกจากการได้ดทูีมนกัเตะในสนามแอนฟิลด์แล้ว ของแถมอีกสิ่งหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้ คือ การได้เห็นนกัเตะขวญัใจ

ตัวเป็นๆแบบใกล้ชิด ในปัจจุบันถือเป็นธรรมเนียมของแฟนบอลหงส์แดง ต้องมารอดูนักเตะขวัญใจที่โรงแรมแห่งนี ้

เนื่องจากนกัเตะและทีมงานจะมาพกัที่นี่ก่อนวนัท่ีมีเกมการแข่งขนั 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้ น าท่านเข้าสู่ สนามแอนฟิลด์ ของสโมสร หงส์แดง - ลิเวอร์พูล เร็วกว่าเวลาการแข่งขนัเร่ิมประมาณ 2 ชม. เพื่อต้อนรับ

นกัเตะ ชมการฝึกซ้อมและเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นท่ีระลกึ 

 



 

 

      ชม การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2021/2022 "ศึกแดงเดอืด" 

            ระหว่าง หงส์แดง - ลิเวอร์พูล VS ปีศาจแดง – แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด็ 

* ที่น่ังในสนามฟุตบอล VIP Hospitality Seat (Long side) การันตี 2 ที่น่ังตดิกนั * 

พร้อมบริการเล้าท์ อาหารและเคร่ืองดื่มฟรี  ณ ห้องอาหารในสนามแอนฟิลด์ 

 

ที่พัก  MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า  

(โรงแรมที่ระบใุนรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบือ้งต้นเท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพกัจะเป็น

โรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 



 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองเกิดของศิลปินนกัเขียนท่ีมีชื่อเสียงโด่งดงัขององักฤษ              วิลเลียม เช็คส

เปียร์ ด้วยผลงานท่ีท่านรู้จกั อาทิ โรมิโอแอนด์จเูลียส เวนิชวานิช ฯลฯ เมืองสแตรทฟอร์ดเป็นเมืองเล็กๆที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้

เอวอน ถึงได้ถกูเรียกว่าเมือง STATTFORD UPON AVON 

  และให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปชมเมืองหรือช้อปปิง้สินค้าต่างๆ บ้านเกิดของเชคสเปียร์ (Shakespear’s Birthplace) จิ

นตกวีที่มีชื่อเสียงโด่งดงัที่ใครทัว่โลกพากนัคลัง่ไคล้ในบทกวีของเขา อาทิ เช่น โรมิโอ แอนด์ จูเลียต (ในกรณีที่มีการเปิดให้

เข้าชม) ให้เวลาท่านได้เดินเล่นชมทศันียภาพของร้านค้า, ของที่ระลกึที่ตกแต่งน่ารักๆ สไตล์บ้านในเทพนิยาย 

  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (Bourton on the Water) เมืองที่โด่งดงัที่สดุได้รับฉายาว่าเป็น”ลิต

เติล้เวนิส”แห่งคอตส์โวลส์ บรรยากาศเงียบสงบและสวยงาม มีล าธารเล็กๆจากแม่น า้วินด์รัชไหลผ่านกลางเมือง และมี

สะพานหินทอดข้ามน า้เป็นช่วงๆตดักับต้นวิลโลว์ที่อยู่ริมน า้ เมืองนีม้ีร้านอาหารและโรงแรม รวมทัง้ร้านค้าให้เดินชมเก็บ

บรรยากาศสวยๆ อิสระให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพประทบัใจ  

 

วันที่สี่  เมืองสแตรทฟอร์ด • เบอร์ตนั • ไบบิวร่ี • บริสตอน       (เช้า/กลางวนั/เย็น) 



 

 

  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวร่ี (Bibury) จดัว่าเป็น The Most beautiful village in England เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีลกัษณะ

เป็นกระท่อมเก่าแก่ เรียกว่าเป็นแบบฉบบับ้านเมืองขององักฤษแท้ยคุศตวรรษที่ 17 - 18 ที่ยงัคงรักษาสภาพในอดีตไว้เป็น

อย่างดี มีแม่น า้สายเล็กๆ ไหลผ่านหมู่บ้าน ในช่วงฤดูร้อน บ้านแต่ละหลงัจะตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบองักฤษ 

โดยเฉพาะดอกกหุลาบก าลงับานสะพร่ังสวยงาม ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ เมืองบริสตอน  

 



 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก  HAMPTON BY HILTON BRISTOL CITY CENTRE หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบใุนรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบือ้งต้นเท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพกัจะเป็น

โรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ ออกเดินทางต่อสู่  เสาหนิสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ของโลกในยคุกลาง กองหินหรือแนวแท่งหินทีม่ี

อายหุลายพนัปี เป็นความลบัด ามืดในช่วงหนึ่งของประวตัศิาสตร์ 

 

วันที่ห้า  เมืองบริสตอน •  เสาหนิสโตนเฮ้นจ์  •  บิซส์เตอร์เอาท์เลท •  ลอนดอน  

                                   (เช้า/อิสระ/เย็น) 

 

 



 

 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ อิสระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย (มี CASH BACK ให้ท่านละ 20 

ปอนด์) เพื่อให้ทา่นได้เตม็อิ่มกบัการช้อปปิง้เพลิดเพลินกบัสินค้า ที่มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนม ให้ทา่นเลือก

ซือ้อย่างจใุจ อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Clarks, D&G, DKNY, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jigsaw, 

Kipling, L’Occitane, Levi’s, MaxMara, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith, POLO, Samsonite, Timberland, 

Versace, Yves Saint Laurent ฯลฯ 

ได้เวลาอนัสมควร  น าท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจกัร 

และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของสหภาพยโุรป เป็นเมืองที่มีศนูย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สดุในโลก 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! เป็ดย่างโฟร์ซีซัน 

ที่พัก ALOFT LONDON EXCEL หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบใุนรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบือ้งต้นเท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพกัจะเป็น

โรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge)สะพานข้ามแม่น า้เทมส์ท่ีสามารถยกเปิดปิดได้ 

 

วันที่หก ถ่ายรูปหอคอยลอนดอน •  ล่องเรือชมเมอืงแม่น า้เทมส์ • หอนาฬิกาบิก๊เบน • อาคารรัฐสภา  •  

พระราชวังบัคกิง้แฮม •  ช้อปป้ิงถนนอ๊อกฟอร์ด • สนามบนิฮีทโธรว์              

 (เช้า/กลางวนั/-) 

 

 



 

 

จากนัน้ ถ่ายรูปคู่กับหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานท่ีที่เกดิเหตแุห่งประวตัศิาสตร์อนัเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือดที่

มีอดีตมายาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาท ราชวงั คุก และแดนประหาร น าท่านเที่ยวชม เมืองลอนดอน ล่องเรือ

ชมสองฟากฝ่ังของแม่น า้เทมส์ ผ่านชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน  อาคารหอนาฬิกา ท่ีมีความสงู 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกๆ

หน่ึงชัว่โมง เป็นนาฬิกา 4 หน้าปัดใหญ่ที่สดุในโลก ผ่านชมอาคารรัฐสภาอังกฤษ  เดิมเคยเป็นพระราชวงัของเชือ้พระวงศ์

องักฤษ แต่เนื่องด้วยเกิดเหตกุารณ์ไฟไหม้พระราชวงั จึงได้ถกูเปล่ียนมาเป็นรัฐสภา 

ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ปอล มีโดมใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของโลก แล้วขึน้ฝ่ังทีล่อนดอนบริจด์หอนาฬิกาบ๊ิกเบน  

 

น าท่าน ถ่ายรูปพระราชวังบัค้กิง้แฮม ซึง่สร้างขึน้ในสมยัต้นทศวรรษที่ 18 เพื่อเป็นต าหนกัของ 

ดยกุแห่งบคักิง้แฮม พระราชวงับัค้กิง้แฮม ผู้ที่เข้าพ านกัอย่างเป็นทางการคือเจ้าหญิงวิคตอเรีย  



 

 

ผู้ซึง่ขึน้ครองราชย์เป็นราชินีในปี ค.ศ. 1837 และตัง้แต่นัน้พระราชวงัแห่งนีจ้ึงเป็นที่ประทบัของกษัตริย์ในกรุงลอนดอนเป็น

ต้นมา 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! Burger & Lobster 

น า ท่ า น ช้ อ ป ปิ ้ ง  ถ น น อ็ อ ก ฟ อ ร์ ด  ( Oxford 

Street) แหล่งชอปปิง้อีกแห่งที่ไม่ควรพลาด มีความ

ยาวถึง 1ไมล์ หรือประมาณ 1.6 กิโลเมตร ทัง้สองฟาก

ฝ่ังถนน เต็มไปด้วย ร้านค้ามากมาย มีห้างเซลฟริดเสจ 

(Selfridges) ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สดุในย่านนี ้นอกจากนีย้งั



 

 

มี พลาซ่า อ็อกฟอร์ดสตรีท (Plaza Oxford Street), ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลุยส์ , ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์

(House of Frazer) ฯลฯ  

** น าคณะเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR TEST  เพื่อใช้ออกเอกสารในการเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย** 

(ราคานีร้วมในคา่ทวัร์แล้ว) 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน  เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

20.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 004  

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

 

07.20+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดไูบ (เพื่อท าการเปล่ียนเคร่ือง) 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยเที่ยวบินที่ EK 372 

18.40 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดินทางราคา มหศัจรรย.์..ENGLAND สายการบินเอมิเรตส ์(EK) 7 วนั 4 คืน 

วนัเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปีพกั

กบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(เสริมเตียง) 
พกัเด่ียว 

17 - 23 มี.ค. 65 20+1 139,900 138,900 137,900 12,000 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ชัน้ธุรกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 
***กรุณาเชค็กบัทางเจา้หน้าทีก่่อนท าการจองค่ะ*** 110,000-120,000 

 

วันที่เจด็  สนามบนิดูไบ • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั Economy Class ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-ดไูบ-แมนเชสเตอร์-ลอนดอน-ดไูบ-กรุงเทพฯ) 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 4 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 

✓ ค่าตัว๋เข้าชมฟตุบอลที่นัง่ VIP ZONE ระหว่าง ทีมลิเวอร์พลู กบั ทีมแมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ด 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 25 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 8 กก.ต่อ 1 ใบ (ทัง้นีห้าก

สายการบินมีการแจ้งเปล่ียนแปลงในเร่ืองของน า้หนกักระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

✓ ค่ารถโค้ชน าเที่ยวตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยโุรปไม่อนญุาตให้คนขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 

✓ ค่าน า้ดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าองักฤษ สถานทตูจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหวัหน้าทวัร์น าเที่ยวตามรายการ 



 

 

✓ ประกนัอบุตัิเหตวุงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบตัิเหตแุละค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่

คุ้มครองถึงการสญูเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัและปัญหาสขุภาพอื่นๆของผู้ เดินทาง 

✓ ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทกุชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

✓ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซกัรีดที่ไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคมุของบริษัทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐของอังกฤษมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้

เดินทางจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 40 ปอนด์/ทริป/ลกูทวัร์1ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าบริการยกกระเป๋าส่งห้องพกัในโรงแรม 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ 700 บาท/ทริป/ลกูทวัร์ 1 ท่าน 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมงก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

 ค่าโรงแรม (AQ/SHA+)  1 คืน + ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย 

 ค่าสถานท่ีกกัตวัทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศ 

 

 



 

 

 

เงื่อนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 85,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั 

มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทัง้หมด ยกเว้นในกรณีวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ยกเลิกก่อน

การเดินทาง 60 วนั จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทัง้หมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 70%จากราคาขาย และยึดเงินมดัจ าทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทวัร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณียกเลิก : (ตดักรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วนั บริษทัฯจะคืนเงินคา่มดัจ าให้ทัง้หมด ยกเว้นในกรณีวนัหยดุเทศกาล,

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทวัร์ทัง้หมดโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน การเดินทางของ

ท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทกุกรณี 

 



 

 

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดงัต่อไปนี  ้

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แม้ว่าจะ  ผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา  

• ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถ้าออกตัว๋มาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ

คืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายงัไม่ ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านัน้  

• ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก

ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ 

และมีเอกสารชีแ้จงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100%  

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสวุรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือ  ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็น

ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฯ ฉะนัน้ ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

• บริษัทฯจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นัง่ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก ทางสถานทูต เนื่องจาก

บริษัทฯจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ืองบิน , ห้องพกัที่ได้รับ การยืนยนัมาจากทางยุโรป ,ประกันการ

เดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่น วีซ่าให้กบัทางท่านได้อย่างถกูต้อง 

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทฯต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึง่ทาง ท่านจะต้องเดินทาง

มายื่นวีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทตู โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยดแูล และอ านวยความสะดวก 



 

 

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททวัร์เป็นผู้ ก าหนด ท่านที่มีความ

ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถกูต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทตูต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ

พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านัน้ มิได้เป็นผู้พิจารณาวีซ่าให้กบั

ทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่

บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทฯ

ต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้ เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทาง หรือ ยกเลิก

การเดินทาง และกรณีผู้ ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทัง้หมดหลงัจากหกั

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เกิดขึน้จริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ 

ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไข

ดงักล่าว 

• กรณีใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มน า้เงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทวัร์ หากท่านถกูปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด 

ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• เมื่อท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบริษทัฯท่ีได้ระบไุว้ในรายการ

ทวัร์ทัง้หมด 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ ร้านค้าในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการวนัอาทิตย์ ต้องขออภยัหากรายการตรงกบัวนัดงักล่าว 



 

 

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น

ส าคญั 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ 

(หนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปล่ียนแปลงเที่ยวบิน เวลาบิน , 

การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 

เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่ง

ลกูค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากผู้ เดินทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ได้เกิดจากอบุตัิเหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึง่ลกูค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททวัร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการ

ช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ

นกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่าน

ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบไุว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมด 



 

 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอร์ตไมต่รงกบัใบหน้าปัจจบุนั ถงึจะยงัไม่หมดอายกุต็าม อาจท าให้ทา่นโดนปฎิเส

ธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปล่ียนไป ดงันัน้ ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหมก่่อนท า

การจองทวัร์  

➢ กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไม่อนญุาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าทา่นสามารถเดินทาง

ออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไมส่ามารถเดินทางได้ ซึง่เป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคมุของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ทัง้สิน้ 

➢ กรณี “หญิงตัง้ครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบชุดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึรายละเอียดอายคุรรภ์ที่

ชดัเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคมุของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณีใช้หนงัสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถกูปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่ทวัร์และรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

 

** ก่อนตัดสนิใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษทัฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทัง้หมด 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศอังกฤษ) 

ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (จามจุรีสแควร์) 

 

ในการยื่นวีซา่ทางสถานทตูจะเกบ็หนงัสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนมุตัิผลวซี่า ไม่สามารถดงึหนงัสือเดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลา

ในการพิจารณาวซี่าประมาณ  15  วนัท าการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย์ และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ และวนัหยดุของทางสถานทตู หรือ อาจช้า

หรือเร็วกว่าก าหนดขึน้อยู่กบัสถานทตู 

*** สถานทตูมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

 



 

 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดนิทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซา่อย่างน้อย 2 หน้า อายกุาร

ใช้งานเหลือไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะต้องไมช่ ารุด (หนงัสือเดินทางเล่มเกา่ กรุณาน ามา

ประกอบการยื่นวีซา่ด้วย)  

***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านัน้ ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สี

น า้เงนิ) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 

 
 

 
 

 
 

             กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

หลักฐานทางการเงนิใช้ประเภทบัญชอีอมทรัพย์ ประกอบด้วย 

1. หนังสือเดินทาง 

 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรณุาแจ้ง

เจ้าหน้าท่ีของทางบริษทัให้ทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดน้ีรวมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 

2. หลกัฐานการเงิน 

 



 

 

• Bank Statement ย้อนหลงั 6 เดอืน 

• Bank Certificate  

หลกัฐานทางการเงินทัง้ 2 ประเภท ผู้สมคัรต้องขอกบัธนาคาร 

 (รบกวนลกูค้าท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไมเ่กิน 15 วนั)ก่อนวนัยื่นวซี่า    

รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 

ส าคัญมาก !!ห้ามท าการโอนเงนิเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครัง้เดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด 

 

• กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบคุคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้นัน้ คือ 

-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จา่ยให้บตุรได้ 

- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนัและกนัได้ 

- เพื่อน ไม่สามารถรับรองคา่ใช้จา่ยให้กนัได้ 

• กรณีที่มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี ้ 

 

- ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ  

  พร้อมเอกสารแสดงความสมัพนัธ์   เช่น สตูิบตัร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

- หนงัสือรับรองคา่ใช้จ่าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบชุื่อผู้สนบัสนนุและชื่อผู้ เดินทางชดัเจน   

รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 

-  Statement   ย้อนหลงั 6  เดือนของบคุคลที่ออกค่าใช้จ่าย  เป็นภาษาอังกฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้อง   สะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 

 



 

 

 
 

• เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายไุม่เกิน 3 เดือน 

หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

• เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน 

สญัญาเชา่ที่ โฉนดที่ดิน เป็นตนั 

• พนักงานทั่วไป  หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน พร้อมระบุวันลาและ

ประเทศที่เดนิทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชื่อ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใช้ค าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ยืน่) 

• นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนงัสือรับรองการเรียน ที่ออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชื่อ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใช้ค าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ยืน่) 

 

 

 

• ส าเนาทะเบียนบ้าน 

• สตูิบตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปี) 

• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถ้าม)ี 

• ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกลุ (ถ้ามกีารเปล่ียน) 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน 
 

  4. เอกสารส่วนตวั 
 



 

 

     

 

• หากเดก็เดนิทางไปกับบดิา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยมารดาจะต้องคดัหนงัสือยินยอมระบใุห้

บตุรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

• หากเดก็เดนิทางกับมารดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบดิาจะต้องคดัหนงัสือยินยอมระบใุห้บตุร

เดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

• หากเดก็ไม่ได้เดนิทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคดัหนงัสือระบยุินยอมให้บตุรเดินทางไปต่างประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอต้นสงักดั (1 ใบ ต่อ เดก็ 1 ท่าน เทา่นัน้) 

พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา  

• ในกรณีที่เดนิทางพร้อมกัน แต่บิดาหรือมารดา มีวีซ่าอยู่แล้วสามารถที่จะแสดงหน้าส าเนาหนงัสือเดินทางของบิดาหรือมารดา 

พร้อมกบั ส าเนา หน้าวซี่า Schengen ที่ยงัมีอายกุารใช้งานได้ แนบพร้อมกบัตัว๋เคร่ืองบินที่สามารถยืนยนัได้วา่ไปพร้อมกนัจงึจะ

สามารถยกเว้น หนงัสือยินยอมได้ 

*ส าหรับหนังสือยินยอมนัน้ ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบบั จากทางส านักงานเขต หรือ

อ าเภอ* 

• กรณีเดก็ที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครอง

บตุรแต่เพียงผู้ เดยีว 

• กรณีเดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่  พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กบับตุรที่สถานทตูด้วย ทัง้

สองท่าน  

• ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถกูต้อง ให้ทา่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซา่เทา่นัน้ 

**  หมายเหต ุ** 

เอกสารตวัจริงที่ต้องน าติดตวัมาในวนัท่ีต้องสแกนลายนิว้มือ  

• บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนชื่อ เปลี่ยนนามสกลุ /สตูิบตัร (กรณีอายตุ ่ากว่า 18 ปี ) 

5. กรณีเดก็อายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา 
 



 

 

• สมดุเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกบับญัชีในการขอยื่นวีซ่า 

• เวลาการอนมุตัิผลวีซ่าจะอยู่ 15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย์ และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ และวนัหยดุของทางสถานทตู หรือ 

ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่ก าหนด         

• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดงึเล่มออกมาก่อนได้ 

• ค่าแปลเอกสารทกุอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทวัร์ 

• การพิจารณาผล VISA ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของทางสถานทตู  ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัการพิจารณาใดๆทัง้สิน้  บริษัทเป็นเพียง

ตวัแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านัน้ ข้อมลูและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผ่านทกุกรณี *** 

 

 

ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วีซ่า ประเทศอังกฤษ   (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศอังกฤษ 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสอืเดินทางของผู้เดนิทาง  

       ชื่อและนามสกลุ   ___________________________________________________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกลุเกา่(ถ้าม)ี  _____________________________________________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกลุ (ระบเุป็นภาษาองักฤษ)  ____________________________________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. _________________________________________________________________________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) _________________________________________________________________________________ 

             

      6. ประกนัการเดินทางคุ้มครองโควิด-19 



 

 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดนิทาง และครอบครัว 

ที่อยู่ปัจจบุนั(ที่สามารถตดิต่อได้)   _____________________________________________________________________________ 

โทรศพัท์มือถือ  _________________________    E-mail :   __________________________________________________________ 

สถานภาพ :           โสด          สมรสโดยจดทะเบียนสมรส          สมรสไม่ได้จดทะเบียน         หย่า           หม้าย 

วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ___________________________________________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบรุายละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกลุคู่สมรส (ระบเุป็นภาษาองักฤษ)   ______________________________________________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคูส่มรส   __________________________________________________________________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)  ____________________________________________________________________________________________ 

 

2.1 ชื่อ-นามสกลุบตุร (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 

       บตุรคนที่ 1 ชื่อ     นามสกลุ      

                    วนั/เดือน/ปีเกิด     เพศ      

            บตุรคนที่ 2 ชื่อ     นามสกลุ      

                    วนั/เดือน/ปีเกิด     เพศ      

       บตุรคนที่ 3 ชื่อ     นามสกลุ      

                    วนั/เดือน/ปีเกิด     เพศ      

 

2.2 ชื่อ-นามสกลุสมาชิกในครอบครัว พ่ี, น้อง (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 

      พี่, น้อง ที่ 1 ชื่อ     นามสกลุ      

                   วนั/เดือน/ปีเกิด     เพศ      



 

 

            พี,่ น้อง ที่ 2 ชื่อ    นามสกลุ      

                   วนั/เดือน/ปีเกิด     เพศ      

                   พี,่ น้อง ที่ 3 ชื่อ     นามสกลุ      

                   วนั/เดือน/ปีเกิด     เพศ      

 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดนิทางเกี่ยวกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ 

ลงในช่องว่าง 

3.1) ชื่อบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยู่ของบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจบุนัท าอาชีพ โปรดระบตุ าแหน่ง (ระบเุป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศพัท์ที่ท างาน หรือเบอร์โทรศพัท์สถาบนัท่ีท่านก าลงัศกึษาอยู่  _________________________________ 

 
       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวซี่าเชงเก้นในกลุม่เชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบ)ุ 

           มี     วนัท่ีออกวีซา่ และวนัท่ีหมดอายวุีซา่ ให้ตรวจสอบทีห่น้าเชงเก้นท่ีท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ________________________  วนัท่ีออกวีซา่  ________________________วนัหมดอายวุีซ่า  _______________ 

ประเทศ ________________________  วนัท่ีออกวีซา่  ________________________วนัหมดอายวุีซ่า  _______________ 

ประเทศ ________________________  วนัท่ีออกวีซา่  ________________________วนัหมดอายวุีซ่า  _______________ 

ประเทศ ________________________  วนัท่ีออกวีซา่  ________________________วนัหมดอายวุีซ่า  _______________ 



 

 

          ไม่เคยมวีีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าทา่นเคยมีวซี่าเชงเก้น โปรดระบวุนัท่ีสแกนลายนิว้มือล่าสดุ   

                    (ผู้สมคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ท่ีสแกนลายนิว้มือลา่สดุ  

                      ได้จากหน้าวีซา่เชงเก้นล่าสดุที่ท่านเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ __________________________________ วนัท่ีสแกนลายนิว้มือล่าสดุ  _____________________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

 

              ออกค่าใช้จา่ยเอง                        

 

              มีผู้ออกค่าใช้จา่ยให้    ระบชุื่อ    ความสมัพนัธ์    

 

 


