
 

 

  

 

 รหัสโปรแกรม : 22468 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



 



 



 

 

22.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 ROW T เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ 

Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบินที่ EK 385  

 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

05.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพ่ือทําการเปลี่ยนเครื่อง) 

07.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบินที่ EK 017 

  (ใช้เวลาบิน 10 ชั่วโมง 55 นาที+) 

11.15 น. เดินทางถึง สนามบนิแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ นําคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่

เรียบร้อย (**เวลาท้องถิ่นของประเทศอังกฤษช้ากวา่ประเทศไทยประมาณ 6-7 ช่ัวโมง แล้วแต่

ฤดูกาลกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                  

   

วนัที่สอง ดไูบ • เมอืงแมนเชสเตอร ์• สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์ • เมอืงลเิวอรพ์ลู    

                                       (บนเครือ่ง/กลางวนั/เย็น) 



พาท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ มี 

สโมสรโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลกคือ “แมนยู” หรือ “ปีศาจแดง” และมีช่ือเสียงจากการเป็น

เมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก ได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเป็นเมืองรองของสหราช

อาณาจักร นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางส่ิงทอ ศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ และเป็นต้นกําเนิด

ของวงดนตรีที่มีช่ือเสียงมากมาย ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ในเมืองแมนเชสเตอร์ มี

โรงละคร ศูนย์แสดงงานศิลปะ และพิพิธภัณฑ์จํานวนมาก เยี่ยมชมเมืองแมนเชสเตอร์ที่กําลัง

กลายเป็นแหล่งช็อปปิ้งช้ันนํา  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น พาท่านถ่ายรูปสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด(OLD TRAFFORD) ของทีมแมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลช่ือดัง ที่มีสมาชิกแฟนคลับมากมายทั่วโลก เจ้าของสมญานาม 

” ปีศาจแดง” ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกนานาชนิดที่ MEGA STORE อาทิ เส้ือ ผ้าพันคอ 

หมวก เป็นต้น 

 

จากนั้น  นําท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล(Liverpool) เมืองเก่าแก่ของอังกฤษที่มีความสวยงาม ต้ังอยู่ทาง

ตอนเหนือของอังกฤษเต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์มากมายและเป็นแหล่งจุดกําเนิดทางวัฒนธรรมของ

อังกฤษ โดยที่เมืองน้ีเป็นแหล่งกําเนินของวงดนตรีช่ือดัง เดอะ บีเทิลส์ (The Beatles) หรือแม้แต่

เป็นหนึ่งในการก่อสร้างเรือระดับตํานานอย่าง ไททานิค รวมทั้งเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย 



ชาวเมืองลิเวอร์พูลนั้นยังคลั่งไคล้ในเกมกีฬาฟุตบอลไม่แพ้เมืองอื่นๆของอังกฤษ เพราะมีทั้งทีม

ดังอย่าง หงส์แดง  ลิเวอร์พูล และท็อฟฟ่ีสีน้ําเงิน เอฟเวอร์ตัน 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ําเสนอเบื้องต้นเทา่นั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่

โรงแรมที่เข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

**วันที่ 2 ของการเดินทางถึงสหราชอาณาจกัร นําคณะเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ ANTIGEN TEST   

ตามข้อกําหนดของสหราชอาณาจกัร (ราคานี้รวมในค่าทัวร์แล้ว)** 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ ท่าอัลเบิร์ต (Albert Dock) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลิเวอร์

พูล โดยบริเวณท่าเรือนั้นประกอบไปด้วยอาคารท่าเรือและคลังสินค้า นอกจากนี้แล้วท่าอัลเบิร์ต

ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย 

วนัที่สาม ทา่อลัเบริต์ • ชมการแขง่ขนัฟตุบอลพรีเมยีรล์กีองักฤษ “ลเิวอรพ์ลู VS แมนเชสเตอร”์ 

    (เชา้/กลางวนั/เยน็) 



จากนั้น นําท่านเดินทางไปเตรียมตัวรอผู้เล่นลิเวอร์พูลที่บริเวณหน้า โรงแรม Hope Street ความใฝ่ฝัน

ของแฟนบอลหงส์แดงชาวไทย ที่นอกจากการได้ดูทีมนักเตะในสนามแอนฟิลด์แล้ว ของแถมอีก

ส่ิงหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้ คือ การได้เห็นนักเตะขวัญใจตัวเป็นๆแบบใกล้ชิด ในปัจจุบันถือเป็น

ธรรมเนียมของแฟนบอลหงส์แดง ต้องมารอดูนักเตะขวัญใจที่โรงแรมแห่งนี้ เนื่องจากนักเตะและ

ทีมงานจะมาพักที่นี่ก่อนวันท่ีมีเกมการแข่งขัน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําท่านเข้าสู่ สนามแอนฟิลด์ ของสโมสร หงส์แดง - ลิเวอร์พูล เร็วกว่าเวลาการแข่งขันเริ่ม

ประมาณ 2 ชม. เพ่ือต้อนรับนักเตะ ชมการฝึกซ้อมและเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึก 

  

      ชม การแขง่ขันฟุตบอลพรเีมยีร์ลีกองักฤษ ฤดูกาล 2021/2022 "ศกึแดงเดอืด" 

            ระหวา่ง หงสแ์ดง - ลเิวอรพ์ูล VS ปศีาจแดง – แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ 

* ที่นั่งในสนามฟุตบอล VIP Hospitality Seat (Long side) การันต ี2 ที่นัง่ตดิกัน * 

พรอ้มบริการเลา้ท ์อาหารและเครือ่งดืม่ฟร ี ณ หอ้งอาหารในสนามแอนฟิลด์ 

 



 

  

 

ที่พัก  MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า  

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ําเสนอเบื้องต้นเทา่นั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่

โรงแรมที่เข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

 

 

 



 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  นําท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองเกิดของศิลปินนักเขียนที่มีช่ือเสียงโด่งดังของอังกฤษ              

วิลเลียม เช็คสเปียร์ ด้วยผลงานที่ท่านรู้จัก อาทิ โรมิโอแอนด์จูเลียส เวนิชวานิช ฯลฯ เมืองส

แตรทฟอร์ดเป็นเมืองเล็กๆที่ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเอวอน ถึงได้ถูกเรียกว่าเมือง STATTFORD 

UPON AVON 

  และให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปชมเมืองหรือช้อปปิ้ ง สินค้า ต่างๆ บ้านเกิดของเชคส

เปียร์ (Shakespear’s Birthplace) จินตกวีที่มีช่ือเสียงโด่งดังที่ใครทั่วโลกพากันคลั่งไคล้ในบท

กวีของเขา อาทิ เช่น โรมิโอ แอนด์ จูเลียต (ในกรณีที่มีการเปิดให้เข้าชม) ให้เวลาท่านได้เดิน

เล่นชมทัศนียภาพของร้านค้า, ของที่ระลึกที่ตกแต่งน่ารักๆ สไตล์บ้านในเทพนิยาย 

  

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (Bourton on the Water) เมืองที่โด่งดังที่สุด

ได้รับฉายาว่าเป็น”ลิตเต้ิลเวนิส”แห่งคอตส์โวลส์ บรรยากาศเงียบสงบและสวยงาม มีลําธารเล็กๆ

จากแม่นํ้าวินด์รัชไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามนํ้าเป็นช่วงๆตัดกับต้นวิลโลว์ที่อยู่

ริมน้ํา เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านค้าให้เดินชมเก็บบรรยากาศสวยๆ อิสระให้

ท่านได้มีเวลาเก็บภาพประทับใจ  

 

 

 

 

วนัที่สี ่  เมอืงสแตรทฟอรด์ • เบอรต์ัน • ไบบวิรี ่• บรสิตอน     (เชา้/กลางวนั/เยน็) 



 

  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวรี่ (Bibury) จัดว่าเป็น The Most beautiful village in England 

เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีลักษณะเป็นกระท่อมเก่าแก่ เรียกว่าเป็นแบบฉบับบ้านเมืองของอังกฤษแท้ยุค

ศตวรรษที่ 17 - 18 ที่ยังคงรักษาสภาพในอดีตไว้เป็นอย่างดี มีแม่น้ําสายเล็กๆ ไหลผ่านหมู่บ้าน 

ในช่วงฤดูร้อน บ้านแต่ละหลังจะตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษ โดยเฉพาะดอก

กุหลาบกําลังบานสะพรั่งสวยงาม ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ เมืองบริสตอน  

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก  HAMPTON BY HILTON BRISTOL CITY CENTRE หรือเทียบเท่า 



 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ําเสนอเบื้องต้นเทา่นั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่

โรงแรมที่เข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น ออกเดินทางต่อสู่  เสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง 

กองหินหรือแนวแท่งหินที่มีอายุหลายพันปี เป็นความลับดํามืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ 

 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ม ีCASH 

BACK ใหท้า่นละ 20 ปอนด)์ เพ่ือให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งเพลิดเพลินกับสินค้า ที่มี

ร้านค้ามากกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนม ให้ท่านเลอืกซื้ออย่างจใุจ อาท ิ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 

วนัที่หา้ เมอืงบริสตอน •  เสาหินสโตนเฮ้นจ ์ •  บซิส์เตอรเ์อาทเ์ลท •  ลอนดอน  

                                   (เชา้/อสิระ/



 

ได้เวลาอันสมควร  นําท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ 

และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป เป็นเมืองที่มีศูนย์กลางทาง

ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! เป็ดย่างโฟร์ซีซัน 

ที่พัก ALOFT LONDON EXCEL หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ําเสนอเบื้องต้นเทา่นั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่

โรงแรมที่เข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านถา่ยรปูกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge)สะพานข้ามแม่นํ้าเทมส์ที่สามารถยกเปิดปิดได้ 

 

จากนั้น ถ่ายรปูคูก่บัหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์อันเกรียง

ไกร ยิ่งใหญ่นองเลือดที่มีอดีตมายาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาท ราชวัง คุก และแดน

ประหาร นําท่านเที่ยวชม เมืองลอนดอน ล่องเรือชมสองฟากฝั่งของแม่น้ําเทมส์ ผ่านชม หอ 

วนัที่หก ถา่ยรปูหอคอยลอนดอน •  ลอ่งเรอืชมเมอืงแมน่้า้เทมส ์• หอนาฬกิาบิก๊เบน • อาคารรฐัสภา  

•  พระราชวงับคักิง้แฮม •  ชอ้ปปิง้ถนนออ๊กฟอรด์ • สนามบนิฮทีโธรว ์              

 (เชา้/กลางวนั/-) 



 

นาฬิกาบิ๊กเบน  อาคารหอนาฬิกา ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกๆหนึ่งช่ัวโมง เป็นนาฬิกา 

4 หน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก ผ่านชมอาคารรัฐสภาอังกฤษ  เดิมเคยเป็นพระราชวังของเช้ือพระ

วงศ์อังกฤษ แต่เน่ืองด้วยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้พระราชวัง จึงได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นรัฐสภา 

ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ปอล มีโดมใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก แล้วขึ้นฝั่งที่ลอนดอนบริจด์หอ

นาฬิกาบิ๊กเบน  

 

นําท่าน ถ่ายรูปพระราชวังบั้คกิ้งแฮม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยต้นทศวรรษที่ 18 เพ่ือเป็นตําหนักของ 

ดยุกแห่งบัคกิ้งแฮม พระราชวังบั้คกิ้งแฮม ผู้ที่เข้าพํานักอย่างเป็นทางการคือเจ้าหญิงวิคตอเรีย  

ผู้ซึ่งขึ้นครองราชย์เป็นราชินีในปี ค.ศ. 1837 และต้ังแต่นั้นพระราชวังแห่งนี้จึงเป็นที่ประทับของ

กษัตริย์ในกรุงลอนดอนเป็นต้นมา 

 

 

 

 

 



 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! Burger & Lobster 

นําท่านช้อปปิ้ง ถนนอ็อกฟอร์ด 

(Oxford Street) แหล่งชอปปิ้งอีก

แห่งที่ไม่ควรพลาด มีความยาวถึง 

1ไมล์ หรือประมาณ 1.6 กิโลเมตร 

ทั้งสองฟากฝั่งถนน เต็มไปด้วย 

ร้านค้ามากมาย มีห้างเซลฟริดเสจ 

(Selfridges) ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดใน

ย่านน้ี นอกจากนี้ยังมี พลาซ่า อ็อกฟอร์ดสตรีท (Plaza Oxford Street), ห้างสรรพสินค้าจอห์น

หลุยส์ , ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์(House of Frazer) ฯลฯ  

** นําคณะเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR TEST  เพ่ือใช้ออกเอกสารในการเดินทางกลับสู่ประเทศ

ไทย**(ราคานี้รวมในค่าทวัร์แล้ว) 

 



 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน  เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

20.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 004  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

07.20+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพ่ือทําการเปลี่ยนเครื่อง) 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK 372 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

อัตราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการทอ่งเทีย่ว 

 

วนัเดนิทางราคา มหศัจรรย์...ENGLAND สายการบนิเอมิเรตส์ (EK) 7 วนั 4 คนื 

วนัเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ ่

เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 

ปพีกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เดก็อายตุ่าํกวา่ 

12 ปพีกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น

(เสรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว 

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

 

รายละเอียดเพ่ิมเตมิ ราคา 

ช้ันธุรกิจ Business Class เพ่ิมเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกบัทางเจ้าหน้าที่ก่อนทําการจองค่ะ*** 110,000-120,000 

 

 

 

 

วนัทีเ่จด็ สนามบนิดไูบ • สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ     



 

 



 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-ดูไบ-แมนเชสเตอร์-

ลอนดอน-ดูไบ-กรุงเทพฯ) 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้อง

เดี่ยว) 

 ค่าต๋ัวเข้าชมฟุตบอลที่นั่ง VIP ZONE ระหว่าง ทีมลิเวอร์พูล กับ ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 25 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand 

Carry 8 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนํ้าหนักกระเป๋า การสะสม

ไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตาม

ประกาศน้ันๆ) 

 ค่ารถโค้ชนําเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

 ค่าน้ําดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็

ตาม 

 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

 



 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัว

และปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซัก

รีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การ

นัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 หากหน่วยงานรัฐของอังกฤษมีการปรับเปลี่ยนข้อกําหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพ่ิมเติม และ/หรือ ขอเรียก

ตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 40 ปอนด์/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศ) 

 ค่าบริการยกกระเป๋าส่งห้องพักในโรงแรม 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 700 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

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

 ค่าสถานที่กักตัวทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ 

เงือ่นไขการสาํรองทีน่ัง่และการยกเลกิทวัร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 80,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

 



 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด  

 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั้งหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงนิค่ามัดจําให้ทั้งหมด 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําโดยไม่มี

เง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข

ใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะ

ทําการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก

หรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุก

กรณี 

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น

ดังต่อไปนี้ 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

 ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวี

ซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมี



ค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่

ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจําต๋ัวตามจริงเท่านั้น  

 ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้อง

โดนค่ามัดจําห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้อง

ยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ  

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด 100%  

 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะสํารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน 

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ

เดินทางของบริษัทฯ ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บริษัทฯจะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สํารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับ

จาก ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ต๋ัวเครื่องบิน, 

ห้องพักที่ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 

ท่าน จึงจะสามารถยื่น วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทฯต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่า

เดี่ยว ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดย

มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้กําหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง 

และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง

ตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาวีซ่าให้กับทางท่าน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจาก

การยกเลิกของท่าน 

 



 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์

เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้

ครบ 15 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุก

ครั้งก่อนทําการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ

และหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธ

ในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ

บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทําการวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการตรงกับวันดังกล่าว 

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนข์องผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเส

ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้อง

ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุ

สุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 

 



 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่า

ทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอรต์ไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจทาํให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้า

เปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไม่อนญุาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นส่ิงที่อยู่เหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบ

ใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถกูปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท้แลว้จงึมดัจาํเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

 



 

เอกสารประกอบการขอวีซา่เชงเกน้  (ประเทศองักฤษ) 

ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที่ VFS Global (จามจรุสีแควร์) 

 

ในการย่ืนวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึง

หนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  15  วันทําการ ไม่รวมวันหยุด 

เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากําหนด

ขึ้นอยู่กับสถานทูต 

*** สถานทตูมีการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

 

หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่า

อย่างน้อย 2 หน้า อายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ชํารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรณุานํามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

***สําหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนังสือ

เดินทางราชการ (สีน้ําเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคล

ทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 

 
 
 
 

1. หนงัสอืเดนิทาง 



 

 
 

 
 

             กรณผีูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

หลกัฐานทางการเงนิใชป้ระเภทบญัชอีอมทรพัย์ ประกอบด้วย 

 Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 

 Bank Certificate  

หลักฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผูส้มัครต้องขอกบัธนาคาร 

 (รบกวนลูกคา้ทํารายการเดนิบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วคอ่ยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 15 วัน)กอ่นวันยื่นวี

ซ่า    

รบกวนตรวจสอบ ชือ่และนามสกลุ ตอ้งสะกดเปน็ภาษาองักฤษถกูตอ้งตรงตามกบัพาสปอรต์ 

สาํคญัมาก !!หา้มทาํการโอนเงนิเขา้ไปเปน็ยอดใหญใ่นครัง้เดยีวกอ่นการยืน่วซีา่เดด็ขาด 

 
 กรณผีูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้นั้น คือ 

-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ 

- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได ้

- เพ่ือน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ 

 กรณทีีม่ผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้จะตอ้งมเีอกสารของผูส้นบัสนนุดงันี ้ 

 

- ต้องทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เปน็ภาษาองักฤษ  

  พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์   เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

- หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุช่ือผู้สนับสนุนและช่ือผู้เดินทางชัดเจน   

รบกวนตรวจสอบ ชือ่และนามสกลุ ตอ้งสะกดเปน็ภาษาองักฤษถกูตอ้งตรงตามกบัพาสปอรต์ 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ้านักอยู่ต่างประเทศ , ท้างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 

นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมี

เงื่อนไข และ ข้อกา้หนดของทางสถานทตูฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยื่นขอวีซ่าใน

ประเทศไทยได้ ข้อก้าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

2. หลกัฐานการเงนิ 



 

-  Statement   ย้อนหลัง 6  เดือนของบุคคลทีอ่อกค่าใช้จ่าย  เปน็ภาษาองักฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ชือ่และนามสกลุ ตอ้ง   สะกดเปน็ภาษาองักฤษถกูตอ้งตรงตามกบัพาสปอรต์ 

 

 

 

 

 เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

 เจา้ของกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการทํางานเป็นภาษาองักฤษ พร้อมเอกสาร

ประกอบ เช่น รูปถา่ยร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน 

 พนกังานทัว่ไป  หนังสือรบัรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน 

พรอ้มระบวุนัลาและประเทศที่เดนิทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

 นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน ทีอ่อกจากสถาบันที่กาํลังศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

 

 

 สําเนาทะเบียนบ้าน 

 สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ป)ี 

 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

 ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปลี่ยน) 

 

3. หลกัฐานการทา้งาน 

 

  4. เอกสารสว่นตวั 

 



 

     

 

 หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

 หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบดิา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบดิาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

 หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเดก็ จากอาํเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 

ท่าน เท่านั้น) 

พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา  

 ในกรณทีีเ่ดนิทางพรอ้มกนั แตบ่ดิาหรอืมารดา มวีซีา่อยูแ่ลว้สามารถทีจ่ะแสดงหน้าสําเนาหนังสือ

เดินทางของบิดาหรือมารดา พร้อมกับ สําเนา หน้าวีซ่า Schengen ที่ยังมีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อม

กับต๋ัวเครื่องบินที่สามารถยืนยันได้ว่าไปพร้อมกันจงึจะสามารถยกเว้น หนังสือยินยอมได้ 

*สาํหรบัหนงัสอืยนิยอมนัน้ ใหข้อเอกสารเปน็ภาษาไทย 1 ฉบบั และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั จากทางสาํนกังาน

เขต หรอือาํเภอ* 

 กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

 กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ป ีบิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์

กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทัง้สองทา่น  

 ท่านไม่จําเป็นต้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซา่เท่านั้น 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ต้องนําติดตัวมาในวันท่ีต้องสแกนลายนิ้วมือ  

 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนช่ือ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุตํ่ากว่า 18 ปี ) 

 สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า 

 เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่ 15 วัน ทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ

วันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กําหนด         

 ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

5. กรณเีดก็อายไุมถ่งึ 18 ป ีไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิาหรอืมารดา 

มารดา 



 

 ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดําเนินการของทัวร์ 

 การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

พิจารณาใดๆทั้งส้ิน  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและ

เอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่

ผ่านทุกกรณี *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      6. ประกนัการเดนิทางคุม้ครองโควดิ-19 



 

ขอ้มลูคาํรอ้งขอยืน่ วซีา่ ประเทศองักฤษ   (โปรดระบขุอ้มลูเปน็ภาษาองักฤษ) 

*****  กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นทกุขอ้  เพือ่เปน็ประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ ***** 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมลูยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

1.) ขอ้มลูเกีย่วกบัหนงัสอืเดนิทางของผูเ้ดนิทาง  

       ช่ือและนามสกุล   

_______________________________________________________________________________________

____________________ 

       ช่ือและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  

_______________________________________________________________________________________

_________ 

       ช่ือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  

_______________________________________________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  

 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. 

_______________________________________________________________________________________

_______________ 

       สถานที่เกิด (จังหวัด) 

_______________________________________________________________________________________

________________ 

 

 

 

 

             



 

2.) ขอ้มลูของผูเ้ดนิทาง และครอบครวั 

ที่อยู่ปัจจุบัน(ท่ีสามารถติดต่อได้)   

_______________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  ____________________________________    E-mail :   

__________________________________________________________ 

สถานภาพ :           โสด          สมรสโดยจดทะเบียนสมรส          สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน         หยา่           

หม้าย 

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลีย่นสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  

___________________________________________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   

______________________________________________________________________ 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   

_______________________________________________________________________________________ 

       สถานที่เกิด (จังหวัด)  

_______________________________________________________________________________________

________________ 

2.1 ช่ือ-นามสกุลบุตร (ภาษาอังกฤษ) จํานวนตามความเป็นจริง 

       บุตรคนที่ 1 ชื่อ     นามสกุล      

                    วัน/เดอืน/ปเีกิด     เพศ       

            บุตรคนที่ 2 ช่ือ     นามสกุล      

                    วัน/เดอืน/ปเีกิด     เพศ       

       บุตรคนที่ 3 ช่ือ     นามสกุล      

                    วัน/เดอืน/ปเีกิด     เพศ       

 

 

 

 



 

2.2 ช่ือ-นามสกุลสมาชิกในครอบครัว พ่ี, น้อง (ภาษาอังกฤษ) จํานวนตามความเป็นจริง 

      พ่ี, น้อง ที่ 1 ชื่อ     นามสกุล      

                   วัน/เดอืน/ปีเกิด     เพศ       

            พ่ี, น้อง ที่ 2 ช่ือ     นามสกุล      

                   วัน/เดอืน/ปีเกิด     เพศ       

                   พ่ี, น้อง ที่ 3 ช่ือ     นามสกุล      

                   วัน/เดอืน/ปีเกิด     เพศ       

3.) ขอ้มลูของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัอาชพี, หรอืถา้กาํลงัศกึษาอยู ่ใหล้งรายละเอยีดของสถานทีศ่กึษา และลง

รายละเอยีดอืน่ๆ ลงในชอ่งวา่ง 

3.1) ช่ือบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

_________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3.2) ที่อยู่ของบริษัทที่ทาํงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

_________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3.3) งานปจัจุบันทําอาชีพ โปรดระบุตําแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 

_________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ทํางาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ท่านกําลังศึกษาอยู่  

_________________________________ 

 

       4.)  ขอ้มลูเกีย่วกบัการเดนิทางไปตา่งประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 

           มี     วันทีอ่อกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ________________________  วันที่ออกวซี่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  

_________________________ 

 



 

ประเทศ ________________________  วันที่ออกวซี่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  

_________________________ 

ประเทศ ________________________  วันที่ออกวซี่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  

_________________________ 

ประเทศ ________________________  วันที่ออกวซี่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  

_________________________ 

          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอยีด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด  

                      ไดจ้ากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ __________________________________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด  

_____________________________ 

5.) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  

 

              ออกคา่ใช้จา่ยเอง                        

 

              มีผู้ออกคา่ใช้จา่ยให้    ระบุช่ือ    ความสัมพันธ์    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

