
 

 

รหัสโปรแกรม : 15561 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

ทวัรด์บูอล พรเีมียรล์ีกองักฤษ  

ศึกแดงเดือด (ลิเวอรพ์ลู - แมนย)ู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัที ่1         กรุงเทพฯ 

17.00 น.      พร้อมคณะท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ Q   
                    สายการบินเอทิฮดั แอร์เวย ์ เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเช็คอิน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.10 น.      เหิรฟ้าสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ โดย สายการบินเอทิฮดั แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี EY401 
วนัที ่2         กรุงเทพฯ - อาบูดาบี - แมนเชสเตอร์ - สนามกฬีาซิตีออฟแมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์แทรฟ  
                   ฟอร์ด  
00.05 น.      แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี สนามบินอาบูดาบี (ใชเ้วลาเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) 
02.35 น.      เดินทางสู่ แมนเชสเตอร์ โดย เท่ียวบินท่ี EY15 
06.40 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานแมนเชสเตอร์ หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ แจก 
                    อาหารเชา้ “ขา้วเหนียวหมูทอดมหศัจรรย”์ ใหก้บัทุกท่าน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมือง    
                    แมนเชสเตอร์ ตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศองักฤษ มีสโมสรโด่งดงัในวงการฟุตบอลของ  
                   โลกคือ “แมนย”ู หรือ “ปีศาจแดง” และมีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของ    
                   โลก ไดก้ารยอมรับจากหลายฝ่ายวา่ เป็นเมืองรองของสหราชอาณาจกัร นอกจากน้ี ยงัเป็น  
                   ศูนยก์ลางส่ิงทอ ศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ และเป็นตน้ก าเนิดของวงดนตรีท่ีมีช่ือเสียง 
                   มากมาย ทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบันานาชาติในเมืองแมนเชสเตอร์ มีโ  รงละคร ศูนยแ์สดงงาน         
                   ศิลปะ และพิพิธภณัฑจ์ านวนมาก เชิญเยีย่มชมเมืองแมนเชสเตอร์ท่ีก าลงักลายเป็นแหล่งช็อปป้ิง   
                  ชั้นน าดว้ย  จากนั้นน าท่านเขา้ชม สนามกฬีาซิตีออฟแมนเชสเตอร์ หรือเป็นท่ีรู้จกัในช่ือ สนาม   
                  กีฬาอลัติฮดั ดว้ยเหตุผลตามช่ือผูส้นบัสนุน หรือในบางคร้ังอาจเรียกวา่ คอมส์ (CoMS) หรือ   

http://bit.ly/2NMk5YE


                  อีสตแ์ลนส์ (Eastlands) เป็นสนามกีฬาในเมืองแมนเชสเตอร์ เป็นสนามกีฬาเหยา้ของสโมสร  
    ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี เป็นสนามกีฬาใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของทีมพรีเมียร์ลีก และใหญ่ เป็น    
    อนัดบั 12 ในสหราชอาณาจกัร มีจ  านวนท่ีนัง่ 47,805 ท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง         อสิระอาหาร เพ่ือให้ท่านได้เลือกทานตามอธัยาศัย 
บ่าย          น าท่านเยีย่มชม สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium)  และพิพิธภณัฑ ์   
                 (Museum) ของสโมสรแมนยฯู อิสระใหท้่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกของทีมท่ีท่านช่ืนชอบใน ร้าน            
                 MEGA STORE ท่ีมากมายไปดว้ยของท่ีระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล 
                 จากนั้นน าท่านชม เมืองแมนเชสเตอร์ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่ง   
                 แรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ น าท่านชม Manchester Cathedral &   
                 Manchester Town Hall 
 

 

 

 

 

 

 
 
ค ่า           อสิระอาหาร เพ่ือให้ท่านได้เลือกทานตามอธัยาศัย 
ทีพ่กั       Holiday inn Express Manchester หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั 



วนัที ่3         เมืองลเิวอร์พูล -  Liverpool Cathedral - ท่าอัลเบิร์ต - ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลกี คู่แดง  
                   เดือด Liverpool vs Man U 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
             น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองลเิวอร์พูล (Liverpool) ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมือง วฒันธรรมแห่ง     
             ยโุรปในปี 2008 และยงัเป็นเมืองถ่ินก าเนิดของวงดนตรีส่ีเต่าทองหรือเดอะบีทเทิล ความรุ่งเรืองของ 
             ลิเวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองท่าส าคญั มีการติดต่อคา้ขายกบัแคริบเบียน, ไอร์แลนด ์ และ   
             แผน่ดินใหญ่ยุโรป  น าท่านชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ท่ีสุด   
            ในองักฤษ และใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของโลก สร้างเสร็จตั้งแต่ 1978 โดยใชเ้วลาสร้างทั้งหมด 74 ปี   
            จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าอลัเบิร์ต (Albert Dock) หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมือง 
            ลิเวอร์พูล โดยบริเวณท่าเรือนั้นประกอบไปดว้ยอาคารท่าเรือและคลงัสินคา้ นอกจากน้ีแลว้    
            ท่าอลัเบิร์ตยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคนเขา้ชมมากท่ีสุดในสหราชอาณาจกัรอีกดว้ย                 
             จากนั้นน าท่านสู่ ยา่นชอ้ปป้ิง Liverpool One เป็น walking Street ท่ีมีท่ีร้านรวงมากมาย ใหท้่าน 
             ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง    อสิระอาหาร เพ่ือให้ท่านได้เลือกทานตามอธัยาศัย 
บ่าย     ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเขา้สู่ สนามแอนฟิลด์ ของ หงส์แดง - ลเิวอร์พูล  เร็วกวา่เวลาแข่งขนัเร่ิม  
           ประมาณ 2 ชม. เพื่อน าท่านตอ้นรับนกัเตะ ชมการฝึกซอ้ม ขอลายเซ็น และ เก็บภายบรรยากาศไวเ้ป็น    
           ท่ีระลึก ชม การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลกีองักฤษ ฤดูกาล 2018/2019 "ศึกแดงเดือด"  ระหว่าง ทมี 
           หงส์แดง - ลเิวอร์พูล VS ทมีปีศาจแดง – แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ่า           *อสิระอาหารค ่า ณ บริเวณสนามฟุตบอล เพ่ือให้ท่านได้ด่ืมด ่ากบับรรยากาศบริเวณสนามฟุตบอล  
                ได้เต็มที ่ก่อนเข้าชมการแข่งขัน**  
ทีพ่กั        Holiday Inn Express Liverpool หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั 
วนัที ่4         บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วลิเลจ - ถนนออ็กซฟอร์ด 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
              น าท่าน ผา่นชม ปราสาทอ๊อกซฟอร์ด (Oxford Castle) ปราสาทโบราณเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนคร้ังแรก   
              ตั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี 11 ก่อนจะกลายเป็นคุกในศตวรรษท่ี 18 ปัจจุบนัปราสาทหลงัใหญ่แห่งน้ีได ้
              ถูกดดัแปลงเป็นร้านอาหารและโรงแรม แถมเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงัท่ีนกัท่องเท่ียวแวะเวยีนกนั 
              มาชมไม่ขาดสาย ผา่นชม วทิยาลยัไครส์ตเชิร์ช (Christ Church Collage) หน่ึงในวทิยาลยัในเครือ 
              ของมหาวทิยาลยัออ๊กซฟอร์ด และเป็นทั้งวทิยาลยั โบสถ ์และโรงเรียน สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรม 
              แสนประณีตทั้งนอกและในอาคาร ท่ีวทิยาลยัแห่งน้ียงัเป็นจุดถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงั “แฮร์ร่ี พอต 
              เตอร์” อีกดว้ย ผา่นชม ศาลาวา่การเมืองออ๊กซฟอร์ด (Oxford Town Hall) ท่ีใจกลางเมืองออ๊กซ 
              ฟอร์ด ท่ีนอกจากจะเป็นศาลาวา่การแลว้ยงัเป็นสถานท่ีจดังานอีเวนทส์ าคญัๆ และเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ 
              น่าสนใจแห่งหน่ึงดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วลิเลจ เชิญเลือกซ้ือ  
              สินคา้หลากหลายแบรนด์ อยา่งเตม็ท่ี อาทิ Bally , Burberrly , 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 พิเศษ รับคูปอง ว.ีไอ.พี. เพื่อใชเ้ป็นส่วนลด  เพิ่มเติมจากร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
 

 
               
 
 
 
 
เทีย่ง       อสิระอาหาร เพ่ือให้ท่านได้เลือกทานตามอธัยาศัย 
               น าท่านเดินทางเขา้สู่เมือง เมืองอ๊อกซฟอร์ด (Oxford) เมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการศึกษา   
               มหาวทิยาลยัไครช์เชิร์ท ไคร์ชเชิร์ทคอลเลจ ท่ีบางหอ้งใช ้เป็นสถานท่ี ถ่ายท าภาพยนตร์แฮร์ร่ีพอต 
               เตอร์ เป็นตน้น าท่านเดินชมเมืองท่ีเก่าแก่และสวยงาม แลว้ผา่นชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น โบสถ ์
               ประจ าเมือง จตุัรัส กลางเมือง ศาลาวา่การประจ าเมือง อาคารพิพิธภณัฑต่์างๆ และยา่นการคา้ น า 
               ท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 



ค ่า          อสิระอาหาร เพ่ือให้ท่านได้เลือกทานตามอธัยาศัย 
ทีพ่กั      Hampton by Hilton Oxford หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 
วนัที ่5         เมืองบาธ (Bath) - สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) – ช้อปป้ิงถนนอ๊อกฟอร์ด และ ห้าง Harrod 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
              น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) ตั้งอยูใ่นหุบเขาของแม่น ้าเอวอนในบริเวณท่ีมีน ้าพุร้อน 
              ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของชาวโรมนัสมยัท่ียงัเรืองอ านาจ และเป็นผูส้ร้างโรงอาบน ้าโรมนั  
              (Roman Bath) และยงัไดเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น า 
              ท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑน์ ้าแร่ร้อนโรมนั ซ่ึงมีประวติัการคน้พบท่ีน่าสนใจปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคาร 
              ส าคญัของเมือง คือ บริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้าแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนท่ีสอง คือ  
              บริเวณวดั และส่วนท่ีสาม คือ บริเวณท่ีเปิดบริการใหน้กัท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใชบ้ริการน ้าแร่ซ่ึงมี    
              ทั้งสระวา่ยน ้า บ่อน ้ าแร่เยน็-ร้อน ห้องอบไอน ้า และส่วนท่ีเป็น Turkish Bath   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง      อสิระอาหาร เพ่ือให้ท่านได้เลือกทานตามอธัยาศัย 
              น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวัร่ี (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆแบบองักฤษอยูท่างตะวนัตกเฉียงใต ้ 
              ของกรุงลอนดอนระหวา่งทางท่านสามารถชมทศันียภาพของชนบทองักฤษทุ่งหญา้กวา้งท่ีสวยงาม   
              ตามเส้นทางผา่น น าท่านชมกองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน 7ส่ิงมหศัจรรยข์อง 
             โลก กองหินหรือแนวแท่งหินท่ีเป็นความลบัด ามืดในช่วงหน่ึงของประวติัศาสตร์ แนวหินน้ีมีขนาด 
             มหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112กอ้น ตั้ง 
            โดดเด่ียวอยูก่ลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซอ้นกนัอยู3่วงมีอายปุระมาณปลายยคุหินถึงตน้ยคุบรอนซ์ ให้ 
             ท่านไดเ้ก็บภาพท่ีระลึกถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงเมืองลอนดอน ณ  
             ถนนอ๊อกฟอร์ด และ ห้าง Harrod เป็นยา่นช่ือดงัในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ มีร้านคา้         
             หา้งสรรพสินคา้ชั้นน าขององักฤษ และชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์มารวมกนัอยูบ่น ถนนเส้นเดียวกนัมากมาย  



             ไม่วา่จะเป็นพลาซา ออ็กซฟอร์ดสตรีท,หา้งสรรพสินคา้จอห์นหลุยส์, หา้งสรรพสินคา้เฮาส์ ออฟ  
              เฟรเซอร์ ฯลฯ ซ่ึงแต่ละหา้งก็ลว้นแลว้แต่มีช่ือเสียงดว้ยกนัทั้งส้ิน 
 
 
 
 
 
 
ค ่า         อสิระอาหาร เพ่ือให้ท่านได้เลือกทานตามอธัยาศัย 
ทีพ่กั      Millennium & Copthorne Hotels at Chelsea Football Club หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั 
วนัที ่6         เทีย่วชมกรุงลอนดอน – ช้อปป้ิง – สนามบิน 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
                จากนั้นน าท่าน เที่ยวชมกรุงลอนดอน และชมบิ๊กเบน เป็นหอนาฬิกาประจ าพระราชวงัเวสตมิ์นส    
               เตอร์ ซ่ึงในปัจจุบนัใชเ้ป็นรัฐสภาองักฤษ ตั้งอยูทิ่ศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั นบัเป็น   
               สัญญลกัษมณ์ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของกรุงลอนดอน หลงัจากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปจดัไฮไลทก์บั   
               ลอนดอนอาย เป็นชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในทวปียโุรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) เป็นสถาน 
               ท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก แวะถ่ายรูป ณ พระราชวงับักกิงแฮมเป็นพระราชวงัท่ีเป็นท่ี    
               ประทบัเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานท่ีท่ีใชส้ าหรับการเล้ียงรับรองของรัฐ และยงั    
               เป็นท่ีรวมพลงัใจทั้งในการฉลองและในยามคบัขนัของชาวองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง         อสิระอาหาร เพ่ือให้ท่านได้เลือกทานตามอธัยาศัย 
                 ใหท้่านมีเวลาชอ้ปป้ิงเก็บตกเล็กนอ้ยก่อนเดินทางกลบั ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ 
                 สนามบินฮีทโทรว์ เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
20.00 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินอิทิฮดั เท่ียวบินท่ี EY18 แวะเปล่ียนเคร่ือง (บริการอาหาร  
                 และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 



วนัที ่7         ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.55 น.     ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.55 น.     เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินอิทิฮดั โดยเท่ียวบินท่ี EY408 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ืองบิน) 
18.05 น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

อตัราค่าบริการ 

**หมายเหตุ ราคาน้ีกรุ๊ปออกเดินทางจ านวน 7 ท่านขึ้นไป หากจ านวนคนน้อยกว่าน้ี กรุณา

ติดต่อบริษทัทวัรข์องท่าน ** 

วนัเดินทาง ราคา 

มกราคม 2563 16 – 22 มกราคม 2563 88,900 

เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 





 

 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถท้องถ่ิน  

✓ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย  

✓ ค่าตัว๋บอลคู่ส าคญัวนัแดงเดอืด 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิอทิฮิดั EY 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 



อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ 

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมใน
ห้องพกั 

✗ค่าอาหารในแต่ละมือ้ประจ ำวัน 

✗ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวซี่าองักฤษ 6500 บาท ทางสถานทูตจะไม่คนืเงนิค่าธรรมเนียมทุก
กรณ ี
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้ม
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
 การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
หมายเหต ุ
1. บรษิัทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทาง
บรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่
รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืได้รบับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
หวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหาการเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านได้ช าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระ
โดยตรงกบัทางบรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯที่ได้ระบุไว้โดย
ทัง้หมด 
 
 
 



เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่ม 
เก่า ไม่ว่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเก้นหรอืไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการ
อนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 
จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษิทันี้ และช่วงเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดนิทาง
ไปยโุรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองที่คดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงค์หรอืใบเสยี
ภาษแีละหลกัฐานการเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัทีย่ ื่นวซี่า) ควร
เลอืกเล่มที่มกีารเขา้ออกของเงนิสม่ําเสมอ และมจี านวนไม่ต่ํากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เหน็ว่าม ี
ฐานะการเงนิเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใช้จ่ายไดอ้ย่าง
ไม่เดือดร้อน เม่ือกลับสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกับหนังสือรบัทางการเงนิที่ออกจากธนาคาร (Bank 
Certificate)  

หรอื Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณี
ท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสาร
ฉบบัแปลภาษาองักฤษ) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทัง้หมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะต้องออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความ
รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดนิทาง และเหตุผลที่
จดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  



9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  
9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 

- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวี
ซ่าให้กบับตุร ** 

10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น 
เป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว 
และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีก
สมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเช่นกนั 
12. กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต
เพื่อให้อยู่ในดุลยพนิิจของสถานฑูตเรื่องวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก 
บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
13. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอน
การย่นืวซ่ีาได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม
ใบละ 500 บาท ** 

 
 
 
 



รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 20 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิ้วมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

*1.  ชื่อ-สกุล 
(ภาษาองักฤษ).....................................................................................................................................
..... 

ชื่อ-สกุลเดมิ กรณมีกีารเปลีย่นชื่อหรอืชื่อ-สกุลเดมิ ก่อนแต่งงาน 
............................................................................................ 

ชื่อบดิา ...................................................................................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่กดิ 
......................................................... 

ชื่อมารดา ................................................................................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่กดิ 
......................................................... 

*2.  สถานภาพ  โสด  แต่งงานจดทะเบยีน  แต่งงานไมจ่ดทะเบยีน  หย่า  หมา้ย  

กรณสีมรส แลว้ กรณุาแจง้ วนั-เดอืน-ปี ทีส่มรส (กรณีมทีะเบยีนสมรส ใส่รายละเอยีดตามทะเบยีน
สมรส) 
................................................................................................................  

(กรณไีม่มทีะเบยีนสมรส หรอือยูก่นิฉนัสาม-ีภรรยา ใส่รายละเอยีดวนั-เดอืน-ปี ครา่วๆทีเ่ริม่อยูก่นิฉันท์
สาม-ีภรรยา ................................................................................................................  
(กรณสีถานภาพหย่า ใส่รายละเอยีดวนั-เดอืน-ปี ตามใบหยา่) 
.......................................................................... 
(กรณสีถานภาพแยกกนัอยู ่ใส่รายละเอยีดวนั-เดอืน-ปี ครา่วๆ) 
....................................................................... 

*3.   กรณที่านทีแ่ต่งงานแลว้ ไมว่่าจะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไมก่ต็าม กรณุากรอกรายละเอยีดของ คู่
สาม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชื่อ-นามสกุล .................................................................................................. 

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา .....................................   สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา ................................. 
      สญัชาต ิ...................................................................... 
  



*กรณุาใส่รายละเอยีดบุตร หากมบีุตรดว้ยกนั (ภาษาองักฤษ) 

ชื่อบุตร 1. ชื่อ ............................................................................................. 

วนั-เดอืน-ปีเกดิ ................................สถานทีเ่กดิ ....................................... สญัชาต ิ.......................  

ชือ้บุตร 2. ชื่อ ............................................................................................. 

วนั-เดอืน-ปีเกดิ ............................... สถานทีเ่กดิ ....................................... สญัชาต ิ.......................      

ชื่อบุตร 3. ชื่อ ............................................................................................. 

วนั-เดอืน-ปีเกดิ ............................... สถานทีเ่กดิ ....................................... สญัชาต ิ.......................          

*กรณุาใส่รายละเอยีดพีน้่อง กรณมีพีีน้่อง (ภาษาองักฤษ) 

    ชื่อพีน้่อง 1. ชื่อ ................................................................................................. 

    วนั-เดอืน-ปีเกดิ ................................ สถานทีเ่กดิ ............................. สญัชาต ิ...............................  

    ชื่อพีน้่อง 2. ชื่อ ................................................................................................. 

    วนั-เดอืน-ปีเกดิ ................................ สถานทีเ่กดิ ............................ สญัชาต ิ...............................  

    ชื่อพีน้่อง 3. ชื่อ ................................................................................................. 

    วนั-เดอืน-ปีเกดิ ................................ สถานทีเ่กดิ ........................... สญัชาต ิ................................   

 

*4.ทีอ่ยูปั่จจบุนั 
(ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................... 

   รหสัไปรษณยี.์........................ โทรศพัทบ์า้น ......................... *โทรศพัทม์อืถอื 
.............................................  
    *อเีมล ์........................................................................................................................................ 

*5.ชื่อสถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษ)...............................................................................................  
   ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษ) 
.......................................................................................................... 
   ต าแหน่งหน้าที ่(ภาษาองักฤษ)   
.............................................................................................................. 



   รายไดต่้อเดอืน/อาชพีประจ า/คู่สมรส/บุตร
.............................................................................................. 
   ประเภทของงานทีด่แูลรบัผดิชอบ/ประเภทของงานทีอ่งคก์รท าอยู ่
........................................................ 

   โทรศพัท ์
................................................................................................................................................. 

*กรณศีกึษาอยู ่ ชื่อสถาบนัการศกึษา 
........................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถาบนัการศกึษา 
.................................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย ์ ..........................................โทรศพัท ์
.................................................................................... 
ระดบัชัน้ / หลกัสตูรการศกึษา 
.....................................................................................................................   

กรณอุีดมศกึษา ศกึษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควชิา 
.............................................. 

6.  ชื่อบุคคลทีร่ว่มเดนิทางไปดว้ย
......................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดนิทางร่วมครัง้นี้ 
(ระบุ).........................................................................................................        

*7.  ท่านเคยเดนิทางเขา้ยโุรปครัง้สุดทา้ยหรอืไม ่....... ไมเ่คย ....... เคย (กรณทีีเ่คยใหร้ะบุวนัที)่ 
........................ 

กรณเีคยไดว้ซี่าเชงเกน้ ไดจ้ากประเทศอะไร .................................................. 

*8.  ท่านเคยพมิพล์ายน้ิวมอืส าหรบัยื่นค ารอ้งขอวซี่าเชงเกน้ ครัง้ล่าสุด ....... ไมเ่คย ....... เคย  

(กรณทีีเ่คยใหร้ะบุวนัที)่ ................................................................................. 

*9.  ท่านเป็นผูด้แูลค่าใชจ้า่ยดว้ยตวัท่านเอง .  ใช่  ไมใ่ช่ (กรณทีีไ่มใ่ช่ใหร้ะบุบุคคลหรอืใครเป็น
ผูด้แูลค่าใชจ้่ายของท่าน) ........................................................................................................ 



หมายเหต ุการอนุมติัวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวข้อง

ใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้
เดินทางเท่านัน้ 

 

***กรณีจ าวนัเกิดไม่ได้กรณุาระบุปี พ.ศ./ค.ศ. คร่าวๆ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


