
   

 

 



   

 

แมนเชสเตอร ลเิวอรพลู ออกฟอรด ลอนดอน   
สนามโอลดแทรฟฟอรด เมอืงเชสเตอร ชอปปง บสิเตอร วลิ

เลจ เอาทเลต็   
ลอนดอนอาย ลองเรอืแมน้าํเทมส ถนนออคฟอรด 

หางสรรพสนิคาแฮรรอด  
ชมการแขงขนัฟตุบอล พรเีมยร ลคี  ลเิวอรพลู พบ 

แมนเชสเตอร ซติี ้ 
 

วันที่  07 พฤศจิกายน 62  สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮองกง 
14.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว M สายการบินเอมิเรตส (CX) 

เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 
17.40 น.     ออกเดินทางสู เกาะฮองกง  โดยสายการบินคาเธย แปซิฟค เที่ยวบินที่ CX708 

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน) 
21.25 น.     แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินนานาชาติฮองกง ณ เกาะฮองกง 
วันที่  08 พฤศจิกายน 62   ฮองกง  - แมนเชสเตอร – สนามโอลด แทรฟฟอรด – เชสเตอร 
01.35 น.    ออกเดินทางสู ลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินคาเธย แปซิฟค เที่ยวบินที่ 

CX219 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
06.25 น.   เดินทางถึง สนามบิน แมนเชสเตอร  (Manchester  Airport) หลังจากผานพิธีตรวจ

คนเขาเมืองแลว นําทานเขาชม สนามโอลด แทรฟ
ฟอรด (Old Trafford Stadium) บานของทีมฟุตบอล
ชื่อดัง แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด สนามโอลด แทรฟฟอรด
เปนสนามฟุตบอลที่มีอายุเกาแกมากกวา 100 ป และมี
ขนาดความกวางใหญเปนอันดับ 2 ในอังกฤษ สนาม
โอลด แทรฟฟอรดเปดใชมาต้ังแตป 1910 และสามารถ
รองรับผูชมไดมากกวา 76,000 คน ที่ผานมาสนามแหงนี้เคยถูกใชเปนสถานที่
แขงขันฟุตบอลนัดสําคัญมาแลวมากมาย อยางเชน FA Cup รอบรองชนะเลิศ 
ฟุตบอลโลกป 1966 และฟุตบอลยูโรป 1996 รวมทั้งยังเคยใชเปนสนามแขงรักบ้ีอีก
ดวย 

 
 
 



   

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
                  จากนั้นเดินนําทานทางตอไปยังเมือง เชสเตอร (Chester) (ระยะทาง 68 กม. ใช

เวลาเดินทาง 1 ชม. ) นําทานชมตัวเมืองอันสวยงาม ทางตอนเหนือของแควนเวลส  
ลักษณะของสถาปตยกรรมของอาคารบานเรือนเปน
แบบทิวดอร อันเปนเอกลักษณะเฉพาะตัวของที่นี่ซึ่ง
เสริมใหบรรยากาศของเมืองนี้มีเสนหและแฝงความ
นารักเอาไว นอกจากนั้นตึกบางแหงยังเปนตึกเกาแก
ต้ังแตสมัยป ค.ศ.1488 อีกดวย ชมกําแพงเมืองเช
สเตอรเปนกําแพงเมืองเกาแกที่หลงเหลือจากยุค
โรมันซึ่งสรางขึ้นลอบรอบศูนยกลางชุมชนในอดีต เดินไปตามพ้ืนที่ซึ่งจํากัด
ขอบเขตเปนระยะทาง 3.6 กิโลเมตรเพ่ือชมทิวทัศนของเมืองอันเกาแกจากยุคกลาง 
ชมส่ิงกอสรางที่โดดเดนที่สุดของกําแพง ไดแก ปอม Bonewaldesthorne จาก
ศตวรรษที่ 13 กําแพงทําจากอิฐในยุคกลางเชื่อมตอกับปอม Water จากศตวรรษที่ 
14 ที่บริเวณดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปอมปราการ  

เย็น            รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
โรงแรม ณ Crowne Plaza Chester หรือโรงแรมระดับเดียวกัน   
วันที่ 09 พฤศจิกายน 62     เชสเตอร – ลิเวอรพูล – ชมการแขงขันฟุตบอลพรีเมียร ลีก  - เช

สเตอร  
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู ลิเวอรพูล (Liverpool) (ระยะทาง 34 กม. ใชเวลาเดินทาง 45 

นาที) นําทานเดินทางสูยาน Albert Dock เปนชื่อของยานตึกอิฐแดงมรดกโลก 
UNESCO World Heritage อ า ค า ร เ ห ล า นี้  เ ป น
อาคารเกาที่กอสรางดวยอิฐ ปูนแหงแรกๆในอังกฤษ
โดยเปดใชงานโดยเจาชายอัลเบิรตในป ค.ศ.1846 
เ พ่ือใชเปนทาเ รือและโกดังขนถายสินคา เมือง 
Liverpool จึงเปนเมืองทาสําคัญมานับต้ังแตนั้น โดย
หลังจากที่ปดทําการจากการเปนทาเรือ ก็ไดรับการ
ปรับปรุงใหมจนกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญในเมืองลิเวอรพูล นําทานแวะ
ถายรูปบริเวณ ตึก Royal Liver ที่มีตราสัญลักษประจําเมือง นั้นคือนก Liver Bird 
ซึ่งเปนสัญลักษณประจําเมือง Liverpool ที่เปนเมืองอุตสาหกรรมหนักต้ังแตเกากอน 
ใชประกอบเรือสินคาและเรืออื่นๆ ที่มีขนาดใหญ จากนั้นเดินทางสูยาน  Liverpool 
ONE ศูนยรวมรานคารานอาหารกลางแจงที่ใหญที่ สุดแหงหนึ่งในสหราช
อาณาจักร เดินชมรานเส้ือผาไฮสตรีทกวา 150 รานซึ่งมีแบรนดดีไซเนอรชื่อดัง 
เชน Boss, Karen Millen และ Ted Baker London แลวแวะจิบกาแฟที่คาเฟซึ่งมี



   

 

ใหเลือกหลายแหง เดินตอไปยังถนน Paradise Street และ South John Street 
ซึ่งมีราน Apple Store, Nike และ John Lewis รานโปรดของชาวอังกฤษ   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
                  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามฟุตบอลแอน

ฟลด (Anfield) สนามกีฬาแหงประวัติศาสตรแหงนี้คือ
สถานที่ที่มีความสําคัญที่สุดของเมือง คนเมืองลิเวอร
พูลนั้นชื่นชอบและคลั่งไคลกีฬาฟุตบอลมาก และสนาม
กีฬาแอนฟลดก็เปนเหมือนบานของสโมสรฟุตบอลลิ
เวอรพูลมาต้ังแตกอต้ังขึ้นในป 1892 สนามกีฬานั้นมี
มากอนสโมสรฟุตบอลประมาณ 8 ป และไดรับการ
ปรับปรุงใหทันสมัยอยางสม่ําเสมอตลอดชวงศตวรรษที่ 20   นําทานชมเกมสการ
แขงขันฟุตบอลพรีเมียร ลีค ฤดูกาล 2019/2020 คูระหวาง  ทีมลิเวอรพูล  พบ 
แมนเชสเตอร ซิตี้ เริ่มการแขงขันเวลา 15.00 น. ตามเวลาทองถิ่น หลังจบการ
แขงขันไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูเมืองเชสเตอร (ระยะทาง 34 กม. 
ใชเวลาเดินทาง 45 นาที) 

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร    
โรงแรม ณ Crowne Plaza Chester หรือโรงแรมระดับเดียวกัน   
วันที่ 10 พฤศจิกายน 62   เชสเตอร – ออกซฟอรด - บิสเตอร วิลเลจ เอาท – ลอนดอน 
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู  เมืองออกซฟอรด (Oxford) (ระยะทาง 242 กม. ใชเวลาเดินทาง 

3.30 ชม.) เปนเมืองที่อยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศอังกฤษ เปนเมืองที่มี
ความหลากหลายของเชื้อชาติและเติบโตเร็วมากที่สุด รวมถึงเปนเมืองที่มีสถานที่
ทองเที่ยวที่มีประวัติศาสตรที่ยาวนาน และมีชื่อเสียงในดานการศึกษา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
 ผานชม ปราสาทออกซฟอรด (Oxford Castle) ปราสาทโบราณเกาแกที่สรางขึ้น

คร้ังแรกต้ังแตชวงศตวรรษที่ 11 กอนจะกลายเปนคุกในศตวรรษที่ 18 ปจจุบัน
ป ร า ส า ท ห ลั ง ใ ห ญ แ ห ง นี้ ไ ด ถู ก ดั ด แ ป ล ง เ ป น
รานอาหารและโรงแรม แถมเปนสถานที่ทองเที่ยวชื่อ
ดงัที่นักทองเที่ยวแวะเวียนกันมาชมไมขาดสาย ผาน
ชม วิทยาลัยไครสตเชิรช (Christ Church Collage) 
หนึ่งในวิทยาลัยในเครือของมหาวิทยาลัยออกซ
ฟอรด และเปนทั้งวิทยาลัย โบสถ  และโรงเรียน 
สวยงามดวยสถาปตยกรรมแสนประณีตทั้งนอกและในอาคาร ที่วิทยาลัยแหงนี้ยัง
เปนจุดถายทําภาพยนตรชื่อดัง “แฮร ร่ี พอตเตอร” อีกดวย ผานชม ศาลาวา
การเมืองออกซฟอรด (Oxford Town Hall) ที่ใจกลางเมืองออกซฟอรด ที่นอกจาก
จะเปนศาลาวาการแลวยังเปนสถานที่จัดงานอีเวนทสําคัญๆ และเปนพิพิธภัณฑที่



   

 

นาสนใจแหงหนึ่งดวย นําทานเดินทางสู บิสเตอร วิลเลจ เอาทเล็ต (Bicester 
Village Outlet) ในเมืองบิสเตอร ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปงในเอาทเล็ต
ที่มีรานคากวา 160 ราน มากมายดวยนานาแบรนดเนม เส้ือผา กระเปา นาฬิกา 
รองเทาที่ลวนก็นาซื้อทุกแบรนดในราคาสุดพิเศษ เชน burberry, Gucci, Calvin 
Klein, Chloe, Cath Kidston, Diesel, Givenchy, Fendi, Prada และอีกมาก 

เย็น อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการชอปปง 
                 นําทุกทานออกเดินทางสูเมือง ลอนดอน (London) (ระยะทาง 83 กม. ใชเวลา

เดินทาง 1.15 ชม.) มหานครที่เปนทั้งเมืองหลวงของประเทศอังกฤษและสหราช
อาณาจักร เปนเมืองศูนยกลางในทุกๆ ดานไมวาจะเปนคมนาคม ทองเที่ยว 
การศึกษา เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ  

โรงแรม ณ  Holiday Inn London West  หรือโรงแรมระดับเดียวกัน  
วันที่  11 พฤศจิกายน  62    พระราชวงับกักิง้แฮม – บิ๊กเบน - ลอนดอนอาย – ถนนออกซฟอรด 
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานผานชม พระราชวังบักกิ้งแฮม (Buckingham Palace) อีกความงดงามของ

พระราชวังแหงราชวงศอังกฤษ และจนถึงทุกวันนี้ก็ยัง
เปนที่ประทับของ ควีนเอลิซาเบธที่ 2 และเหลาสมาชิก
ในราชวงศเพราะฉะนั้นรอบร้ัวพระราชวังบักกิ้งแฮมจึง
มักจะมีชาวอังกฤษแวะเวียนโฉบไปมาอยูบอยคร้ังโดย
หวังวาอาจโชคดีไดเห็นทานเหลานี้ไมวันใดก็วันหนึ่ง 
พระราชวังบักกิงแฮมเปนบานเดิมของ ดยุคแหงบักกิ้ง
แฮมขุนนางชาวอังกฤษ สรางขึ้นในป 1703-1705 จากนั้นก็กลายเปนสมบัติของ
หลวงในสมัย จอรจที่ 3 และไดรับการปรับปรุงใหกลายเปนที่ประทับอยางเปน
ทางการของราชวงศอังกฤษต้ังแตป 1837 นอกจากเปนที่ประทับแลวก็ยังใชเปน
สถานที่จัดงานพิธีตางๆ รวมทั้งจัดงานเลี้ยงรับรองอาคันตุกะแหงราชวงศอีกดวย 
ผานชม บิ๊กเบน (Big Ben) แลนดมารกสุดโดดเดนใจกลางกรุงลอนดอน หอนาฬิกา
แหงนี้ถือเปนสวนหนึ่งของพระราชวังเวสตมินสเตอร (Palace of Westminster) 
และเปนสัญลักษณประจําเมืองคูกันมาเปนเวลายาวนานเกิน 150 ปมาแลว บ๊ิกเบน
เปนหอนาฬิกาที่ต้ังอยูบนหอคอยสูง 96.3 เมตร ดานบนเปนนาฬิกาที่หันหนาปด 4 
ดานทั่วทิศ หนาปดมีเสนผานศูนยกลาง 7 เมตร เข็มชั่วโมงยาว 2.7 เมตรและเข็ม
นาทียาว 4.3 เมตร ตัวกรอบโดยรอบหนาปดทําจากเหล็กกลา ทั้งหมดนี้สรางแลว
เสร็จในป 1859 โดยมีการติดต้ังระฆังขนาดใหญน้ําหนักถึง 13.76 ตันเพ่ิมเขามา
ในปเดียวกัน เสียงกังวานของระฆังใบนี้จะกองสะทอนไปทั่วบริเวณเปนที่คุนเคย 
และชื่อ “บ๊ิกเบน” ที่เรียกกันก็มาจากชื่อของระฆังใบนี้นี่เอง นําทานเดินทางสู 
ลอนดอนอาย (London Eye) และถายรูปกับหนึ่งในสัญลักษณของกรุงลอนดอนที่
อยูคูกับลอนดอนมานานถึง 20 ปต้ังแตที่ไดเร่ิมสรางขึ้นในป 1998 เปนชิงชา
สวรรคขนาดใหญที่สุดในทวีปยุโรปดวยความสูงถึง 135 เมตร และเคยไดตําแหนง



   

 

ชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในโลกมาครอง ที่นาสนใจย่ิงกวานั้นก็คือชิงชาสวรรคแหงนี้
นั้นต้ังอยูไดโดยยึดจากโครงฐานเพียงฝงเดียวเทานั้น   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู ถนนออกฟอรด (Oxford Street) แหลงชอปปง อีกแหงที่ไมนาที่

จะพลาดคือ ออกฟอรดสตรีท มีความยาวถึง 1 ไมล 
(1.6 กม .) ทั้งสองฟากฝงถนนอุดมไปดวยรานคา
นานาชนิด ที่เห็นใหญโตมโหฬารที่สุดในยานนี้ก็คง
จะเปนหางที่มีชื่อวาเซลฟริดเสจ (Selfridges) ซึ่งมี
ของขายต่ังแตเคร่ืองใชในบาน ฟอรนิเจอร เส้ือผา
เคร่ืองสําอาง เคร่ืองแกว ลวนแลวแตเปนสินคาแบ
รนเนม ซึ่งเปนอีกแหลงชอปปง ที่ทุก ๆ คนประทับใจมาก อิสระใหทานไดเดินชอป
ปง  

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
โรงแรม ณ Holiday Inn London West  หรือโรงแรมระดับเดียวกัน 
วันที่ 12 พฤศจิกายน  62    ลองเรือแมน้ําเทมส – หางสรรพสินคาแฮรรอด – สนามบิน  
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทาน ลองเรือแมน้ําเทมส ชมความงามสองฝงแมน้ําสายหลักของลอนดอน สัมผัส

กับเมืองมหานครแหงนี้ จากอีกมุมมองแตนาสนใจไมแพกันดวยทิวทัศนสวยๆ 
ตลอดชายฝง ไมวาจะเปนอาคารบานเรือน สถานที่สําคัญตางๆ เชน มหาวิหาร
เซนตปอล สะพานมิลเลเนียม โรงละครแหงชาติ และจากแมน้ําเทมสนี่เองที่เราจะ
ไดชม ทาวเวอรบริดจ หอคอยลอนดอน รวมถึงลอนดอนอาย ในมุมที่ดีและสวยที่สุด
ดวย จากนั้นนําทานอิสระชอปปงที่ หางสรรพสินคาแฮรรอด (Harrods) หางสุดหรู
ใจกลางกรุงลอนดอน ที่มากมายอัดแนนไปดวยสินคาแบรนดเนมชั้นนําจากทั่วโลก
ที่มีใหเลือกดูเลือกชอปปงกันถึง 330 ราน หางแฮรรอดเปนหางสรรพสินคาสุดหรู
ทั้งดวยตัวสินคาเอง และตัวหางที่มีการตกแตงอยางหรูหราอลังการ แมจะเปนหาง
เกาแกอายุถึง 184 ป แตก็ยังคงความเปนหางสรรพสินคาแถวหนาของอังกฤษได
ตลอดมาและกลายเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของลอนดอนที่ตองลองมาสัมผัสสักคร้ัง  

กลางวัน อิสระอาหารเที่ยง เพื่อความสะดวกในการชอปปง 
                  ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินฮีทโทรว (ระยะทาง 26 กม. ใชเวลา

เดินทาง 45นาที.) เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทยวันที่6 
17.50 น. ออกเดินทางสู เมืองฮองกง โดยสายการบินคาเธย แปซิฟค เที่ยวบินที่ CX250 แวะ

เปลี่ยนเคร่ือง (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน) 
วันที่ 13  พฤศจิกายน  62    ฮองกง – กรุงเทพ  
4 เมษายน 62   ดูไบ – สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
13.55 น. ถงึสนามบินเมืองฮองกง ณ เกาะฮองกง แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
16.05 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธย แปซิฟค โดยเที่ยวบินที่ CX701 

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน) 



   

 

18.10 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพรอมความประทับใจ 
****************************************** 

 
 
 

อตัราคาบรกิาร 
 
 
 
 
 

 
เดก็ (อายไุมเกนิ 12 ป) ไมมเีตยีงลดทานละ 2,000 บาท 

  พกัเดีย่ว เพิม่ทานละ 12,000 บาท 
 
อัตรานี้รวม 
✓ คาต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินคาเธย แปซิฟค (CX) 
✓ คาธรรมวีซาอังกฤษ  
✓ ต๋ัวเขาชมการแขงขันฟุตบอล  
✓ คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุปเหมา
หรือตัดกรุปเทานั้น) 
✓ คาที่พักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตรานี้ไมรวม 
✗คาทิปไกดทองถิ่น คนขับรถและหัวหนาทัวรไทย 
✗ คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน 
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเคร่ืองดื่มในหองพัก 
 
 

วนัเดนิทาง ราคา 

7-13 พฤศจกิายน 2562 89,900 



   

 

เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 30,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอม

สําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 

1. 1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2. 2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 

3. 3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. 4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. 5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวร

ทั้งหมด 

 
หมายเหต ุ

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และ

ทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 

และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

• เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินใน
ทุกกรณี 

• เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่
ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 
 
 



   

 

เอกสารที่ตองใชในการยื่นวีซา 
 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรต
เลม 

2. เกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงาย
ตอการอนุมัติวีซา 

3. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 

4. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้นและมีอายุไมเกิน 6 เดือน) 
5. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล 

a. ทะเบียนบานตัวจริงและสําเนา พรอมแปลภาษาอังกฤษ 
b. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ 
c. สําเนาทะเบียนสมรส พรอมแปลภาษาอังกฤษ (ถามี) 
d. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล พรอมแปลภาษาอังกฤษ (ถามี) 

6. กรณีเปนพนังงานบริษัท 
7. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุ

ตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอ
ลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 

8. กรณีเปนเจาของกิจการ 
9. ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบ

เสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน 
10. หลักฐานทางการเงิน 
11. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย ยอนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปจจุบันในวันที่

ย่ืนวีซา) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก 
เพ่ือแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง 
และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา 

12. หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทานั้น 

13. **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
14. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทาง

ทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ
เพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผู
เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา 

15. จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานั้น 



   

 

16. กรณีที่เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป 
17. 9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดาหรือมารดา (คนใดคนหนึ่ง) 

a. จดหมาย ยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที่ทานอยู 
b. บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
c. สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
d. หลักฐานการทํางาน บิดา / มารดา (ภาษาอังกฤษ) 
e. หลักฐานการเงินของ บิดา / มารดา (ภาษาอังกฤษ) 

18.   เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาเพียงคนใดคนหนึ่ง 
a. จดหมาย ยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตองไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงใน

การอนุญาตใหบุตร เดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอยางถูกตอง 

19. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ, นามสกุล, วันเดือนปเกิด,ญาติพ่ีนอง,สถานที่เกิดและ

จํานวนบุตรของผูเดินทาง 
20. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน

กลุมเชงเกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืน
คาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอ
ความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้
บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 

21. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
แจงสถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของสถานทูตเร่ืองวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซา
ในแตละประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

22. การย่ืนวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้นถึง

สามารถดําเนินขั้นตอนการย่ืนวีซาได 

**** ขอมลูทีท่านใหจะตองเปนไปอยางละเอยีดและเปนขอมลูทีเ่ปนความจรงิเทานัน้ เนือ่งจาก
อังกฤษ จะตองกรอกขอมลูใหครบเพือ่ทาํการนดัหมาย  

และขอมลูจะถกูสงไปยังสถานทตูอังกฤษกอนวนันดัหมายยืน่  
กรุณาสงแบบฟอรมนีพ้รอมกบัหนาสาํเนาหนงัสอืเดนิทางของทานประกอบกนั **** 

กรุณากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาท ิเกษยีณ / แมบาน / อาชีพอสิระ  
***กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ และกรอกขอมูลใหครบทุกชอง*** 



   

 

 
*1.  ชือ่-สกลุ 
(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................
........................................ 
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม กอนแตงงาน 
............................................................................................................. 
ชื่อ-สกุล บิดา (ภาษ
อังกฤษ)...........................................................................................................................
.............................................  
วัน/เดือน/ป ที่เกิด ............................................................................... สถานที่เกิด 
.................................................................................. 
ชื่อ-สกุล มารดา (ภาษ
อังกฤษ)...........................................................................................................................
......................................... 
วัน/เดือน/ป ที่เกิด ............................................................................... สถานที่เกิด 
.................................................................................. 
*2.  สถานภาพ � โสด  � แตงงานจดทะเบียน � แตงงานไมจดทะเบยีน � หยา � หมาย  
กรณีสมรส แลว กรุณาแจง วัน-เดือน-ป ที่สมรส (กรณีมีทะเบียนสมรส ใสรายละเอียดตาม
ทะเบียนสมรส) 
.......................................................................................................................................
.............................................................................  
(กรณีไมมีทะเบียนสมรส หรืออยูกินฉันสามี-ภรรยา ใสรายละเอียดวัน-เดือน-ป คราวๆที่เร่ิมอยู
กินฉันทสามี-ภรรยา 
.......................................................................................................................................
.............................................................................  
(กรณีสถานภาพหยา ใสรายละเอียดวัน-เดือน-ป ตามใบหยา) 
................................................................................................................... 
(กรณีสถานภาพแยกกันอยู ใสรายละเอียดวัน-เดือน-ป คราวๆ) 
................................................................................................................ 
*3.   กรณทีานทีแ่ตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบยีนหรอืไมกต็าม กรุณากรอกรายละเอยีด
ของ คูสาม-ีภรรยา 
      ชื่อ-นามสกุล (ภรรยา/
สามี)................................................................................................................................
................................. 
      วัน/เดือน/เกิด (ภรรยา/
สามี)................................................................................................................................
.............................. 
      สถานที่เกิด (ภรรยา/สามี) ................................................. เลขพาสปอต  (ภรรยา/
สามี)................................................................... 



   

 

      สัญชาติ 
.......................................................................................................................................
....................................................... 
 *กรุณาใสรายละเอยีดบตุร หากมบีตุรดวยกนั (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อบุตร 1. ชื่อ 
.......................................................................................................................................
..................................................... 
วัน-เดือน-ปเกิด ......................................... สถานที่เกิด 
........................................................................... สัญชาติ ..................................  
ที่อยู
.......................................................................................................................................
...................................................................... 
เบอรโทร
.......................................................................................................................................
............................................................... 
ชื่อบุตร 2. ชื่อ 
.......................................................................................................................................
..................................................... 
วัน-เดือน-ปเกิด ......................................... สถานที่เกิด 
........................................................................... สัญชาติ ..................................  
ที่อยู
.......................................................................................................................................
...................................................................... 
เบอรโทร
.......................................................................................................................................
............................................................... 
ชื่อบุตร 3. ชื่อ 
.......................................................................................................................................
..................................................... 
วัน-เดือน-ปเกิด ......................................... สถานที่เกิด 
........................................................................... สัญชาติ ..................................  
ที่อยู
.......................................................................................................................................
...................................................................... 
เบอรโทร
.......................................................................................................................................
............................................................... 
 
 



   

 

*กรณุาใสรายละเอยีดพีน่อง กรณมีีพีน่อง (ภาษาอังกฤษ) 
    ชื่อพ่ีนอง 1. ชื่อ 
.......................................................................................................................................
............................................. 
    วัน-เดือน-ปเกิด ...................................................................สถานที่เกิด 
..............................................สัญชาติ ................................... 
    ชื่อพ่ีนอง 2. ชื่อ 
.......................................................................................................................................
............................................. 
    วัน-เดือน-ปเกิด ...................................................................สถานที่เกิด 
..............................................สัญชาติ ................................... 
    ชื่อพ่ีนอง 3. ชื่อ 
.......................................................................................................................................
............................................. 
    วัน-เดือน-ปเกิด ...................................................................สถานที่เกิด 
..............................................สัญชาติ ................................... 
*4.ทีอ่ยูปจจุบนั 
(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................
..................................... 
รหัสไปรษณยี........................โทรศพัทบาน ......................................*โทรศัพทมอืถอื
......................................................................  
    *อเีมล 
.......................................................................................................................................
................................................ 
*5.ชือ่สถานทีท่าํงาน 
(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................
.............................  
   ทีอ่ยูสถานทีท่าํงาน (ภาษาองักฤษ) 
........………………….....................................................................................................
........... 
   ตาํแหนงหนาที ่(ภาษาอังกฤษ)   
.......................................................................................................................................
......... 
*วนัเริม่ทาํงาน
.......................................................................................................................................
......................................... 



   

 

*รายไดตอเดอืน/อาชพีประจาํ/คูสมรส/บตุร
.................................................................................................................................... 
   ประเภทของงานทีดู่แลรับผดิชอบ/ประเภทของงานทีอ่งคกรทาํอยู 
............................................................................................. 
   โทรศัพท 
.......................................................................................................................................
.............................................. 
*กรณีศึกษาอยู  ชื่อสถาบันการศึกษา 
.......................................................................................................................................
................. 
ที่อยูสถาบันการศึกษา 
.......................................................................................................................................
......................................... 
รหัสไปรษณีย  ..........................................โทรศัพท 
................................................................................................................................... 
ระดับชั้น / หลักสูตรการศึกษา 
.......................................................................................................................................
...........................   
กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ........................................................................ สาขา/
ภาควิชา ................................................................. 
6.  ชือ่บุคคลทีร่วมเดนิทางไปดวย
.......................................................................................................................................
............ 
ความสมัพนัธกับผูเดนิทางรวมครั้งนี ้
(ระบ)ุ...............................................................................................................................
......        
*7ทานมีพาสปอตกีเ่ลม……………… 
หมายเลขพาสปอตเลมที ่1……….………………วนั/เดอืน/ปที่
ออก………………………………….วนั/เดอืน/ปทีอ่อก……………………............  
หมายเลขพาสปอตเลมที ่2……….………………วนั/เดอืน/ปที่
ออก………………………………….วนั/เดอืน/ปทีอ่อก……………………............ 
*8.  ทานเคยเดนิทางเขายโุรปครั้งสดุทายหรอืไม .......... (กรณทีีเ่คยใหระบวุนัที)่ 
.......................................................................... 
กรณเีคยไดวซีาเชงเกน ไดจากประเทศอะไร 
................................................................................................................................... 



   

 

*9.  ทานเคยพมิพลายนิว้มอืสาํหรบัยืน่คาํรองขอวซีาเชงเกน ครัง้ลาสดุ ........................(กรณี
ทีเ่คยใหระบวุนัที)่ .......................... 
*10.  ทานเปนผูดแูลคาใชจายดวยตวัทานเอง � ใช � ไมใช (กรณทีีไ่มใชใหระบุบคุคลหรอื
ใครเปนผูดแูลคาใชจายของทาน) 
.......................................................................................................................................
................................................................. 
 

หมายเหตุ การอนมุตัวิซีาเปนดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบริษทัไมมสีวนเกีย่วของใดๆ
ทัง้สิน้ ทั้งนีบ้ริษทัเปนเพียงตัวกลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแกผูเดนิทาง
เทานัน้ 
 

***กรณีจําวันเกิดไมไดกรุณาระบุป พ.ศ./ค.ศ. คราวๆ*** 

 
 
 


	England Manchester Liverpool
	London 7D 4N
	แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล อ๊อกฟอร์ด ลอนดอน

