
แฟนหงส์ตวัจริงห้ามพลาด ชมการแข่งขนัฟุตบอลจุใจ 2 แมตซ์ 

ลเิวอร์พูล ปะทะ แอตมาดริด  (ยูฟ่าแชมเป้ียนลกี) 

เอฟเวอตนั ปะทะ ลเิวอร์พูล (เกมส์เมอร์ซ่ีย์ไซด์ดาร์บี)้ ณ ประเทศองักฤษ 

เทีย่วชม ชิม ช็อป ใช้ เมืองสุดน่ารักไบบิวร่ี เเละมหานครลอนดอน 

แมนเชสเตอร์ ลเิวอร์พูล อ๊อกฟอร์ด  พระราชวงับักกงิแฮม ช้อปป้ิงห้างแฮร์รอดส์ 

นําทมีโดย พีไ่ช้ ศรุต สุดหล่อ แห่ง คล่ืน FM99 ใสยงักะตาตัก๊เเตน เเม่นอย่างกะต๋อง 

เเฟนหงส์ตวัจริงทีจ่ะร่วมดูเเลคุณตลอดการเดนิทาง 

พเิศษ รวมตัว๋เข้าชมการแข่งขนัฟุตบอล !! 

เดนิทาง 10-18 มนีาคม 2563           ราคา  150,000.- บาท 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Date รายการทวัร์ อาหาร โรงแรม 

10/3 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กาตาร์ (สนามบินนานาชาติโดฮา  

QR833) 

- - 

11/3 กาตาร์ (สนามบินนานาชาติโดฮา  QR021) – แมนเชสเตอร์ (สนามบิน

แมนเชสเตอร์ )- MANCHESTER SHIP CANEL- สนามฟุตบอล

โอลด์แทรฟฟอร์ด - MEGA STORE -ชมการแข่งขนัฟูตบอล 

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID 

-/L/D NOVOTEL 

LIVERPOOL หรือ

เทยีบเท่า 4 ดาว 

12/3 ลเิวอร์พูล- สแตรทฟอร์ด- BIBURY VILLAGE- เมืองคาร์ดิฟ B/ L/D CLAYTON HOTEL 

CARDIFF หรือเทยีบเท่า 

4 ดาว 

13/3 บาธ- พพิธิภณัฑ์นํา้แร่ร้อนโรมัน- เสาหินสโตนเฮนจ์-  ลอนดอน B/ L/D DOUBLETREE BY 

HILTON LONDON 

DOCKLANDS หรือ

เทยีบเท่า 4 ดาว 

14/3 ลอนดอน- บิ๊กเบน- ลอนดอนอาย- พระราชวงับักกงิแฮม- ล่องเรือแม่นํา้

เทมส์- HARRODS -  ช้อปป้ิงถนน ออ็กฟอร์ด 

B/ L/- DOUBLETREE BY 

HILTON LONDON 

DOCKLANDS หรือ

เทยีบเท่า 4 ดาว 

15/3 ลอนดอน- บิสเตอร์ เอาท์เลท- เมืองลเิวอร์พูล-JAMAICA STREET B/ -/D MERCURE 

LIVERPOOL 

ATLANTIC TOWER 

หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

16/3 เมืองลเิวอร์พูล –ทวัร์สนามแอนฟิลด์ –ท่าอลัเบิรต์ (ALBERT DOCK) 

–LIVERPOOL CATHERDAL- LIVERPOOL ONEช้อปป้ิง- ชม

การแข่งขนัฟูตบอล EVERTON- LIVERPOOL 

 

B/ L/D MERCURE 

LIVERPOOL 

ATLANTIC TOWER 

หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

17/3 ลเิวอร์พูล- แมนเชสเตอร์- กาตาร์ (สนามบินนานาชาติโดฮา  QR028) B/-/- - 

18/3 กาตาร์ (สนามบินนานาชาติโดฮา  QR980)- กรุงเทพฯ - - 

    

    



วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (QR833) – กาตาร์ 

17:30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาทเ์ตอร์ Q ประตูท่ี 9 สาย

การบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกตรวจเช็ค

สมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

20:35 น. ออกเดินทางสู่เมืองกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR833   (บริการอาหารและ 

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัที ่สอง กาตาร์ (สนามบินนานาชาติโดฮา) (QR021) – แมนเชสเตอร์ (สนามบินแมนเชสเตอร์ )- 

MANCHESTER SHIP CANEL- สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด - MEGA STORE -ชมการ

แข่งขนัฟูตบอล LIVERPOOL-ATLETICO MADRID 

00:50 น. 

02:40 น. 

 

06:45 น. 

 

 

       

 

ถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะเปล่ียนเคร่ือง เพื่อเดินทางสู่แมนเชสเตอร์ 

เดินทางสู่ สนามบินแมนเชสเตอร์ โดยสายการบินกาตาร์ เท่ียวบินท่ี QR021 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

เดินทางถึง ถึง สนามบินแมนเชสเตอร์ ประเทศองักฤษ หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

และพธีิการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (เวลาทีท้่องถ่ินช้ากว่าทีป่ระเทศไทย 6-7 ช่ัวโมง) 

หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรมท่ีมีช่ือเสียงจาก 

การเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยงั 

เป็นเมืองท่ีมีสโมสรท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร 

ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ และแมนเชสเตอร์ ซิต้ี และสโมสร คริกเกต็ แลงคาเชียร์ เคาน์ต้ี  

จากนั้นนาํท่านชมคลองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER SHIP CANEL) ซ่ึงคลองน้ีเป็นเหตุแห่งการ

เร่ิมตน้ความบาดหมางระหวา่งเมืองแมนเชสเตอร์และเมืองลิเวอร์พลู 

 



จากนั้นนาํท่านเขา้ชม สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด ของทีมแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ สโมสร

ฟุตบอลช่ือกอ้งโลกท่ีมีสมาชิกแฟนคลบัมากท่ีสุดในโลก เจา้ของสมญานาม “ปิศาจแดง” สนามเร่ิม

ก่อสร้างในปี 1909 และเร่ิมใชต้ั้งแต่ปี 1910 ปัจจุบนัมีความจุ 76,212 คน มีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้

ท่ีระลึกนานาชนิด ท่ี MEGA STORE เช่น เส้ือ ผา้พนัคอ หมวก เป็นตน้. จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่

เมืองลิเวอร์พลู (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ช.ม.) 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ  ภัตตาคาร  

 นาํท่านเขา้สู่บริเวณ สนามแอนฟิลด์ สนามเหยา้ของทีมหงส์แดงลิเวอร์พูล เพื่อจะไดมี้เวลาเก็บภาพ

บรรยากาศก่อนการแข่งขนัและสะดวกในการเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอล จากน้ันนําท่านเข้าชมการ

แข่งขันฟุตบอล ซ่ึงเป็นการแข่งขันระหว่างทมีสโมสรลเิวอร์พูล พบกบั แอตเลติโกเดมาดริด 

 

 



ทีพ่กั โรงแรม NOVOTEL LIVERPOOL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 
 

วนัที ่สาม ลเิวอร์พูล- สแตรทฟอร์ด- หมู่บ้านไบบิวร่ี- เมืองคาร์ดิฟ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองสแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน (ใชเ้วลาเดินทาง 3.15 ช.ม.) เมืองบา้นเกิดของ 

ยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส นาํท่านชมเมืองแเตรทฟอร์ดท่ีคงรักษาสภาพแวดลอ้มแบบชนบทขององักฤษ 

แท ้ๆ ไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์  นาํท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ บ้านเกดิของวลิเลีย่ม เชคสเปียร์ส  

(SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) กวี และนกัเขียนบทละครชาวองักฤษท่ีไดรั้บการยกยอ่งทัว่ไป 

วา่เป็นนกัเขียนผูย้ิง่ใหญ่ขององักฤษและของโลกมกัเรียกขานเขาวา่เป็นกวแีห่งชาติขององักฤษและ  

“กวี” แห่งเอวอน” (BARD OF AVON) ชมบา้นท่ีเคยเป็นท่ีอาศยัของเชคสเปียร์ เป็นบา้นหลงัคามุง 

ดว้ยฟาง ซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัไดป้รับเป็น 

พิพิธภณัฑไ์ปแลว้  หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางไปยงัเมืองเลก็ๆแสนน่ารัก เบอร์ตัน ออน เดอะ วอ 

เตอร์ (Bourton On The Water) ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีไดรั้บการโหวตใหเ้ป็นหมู่บา้นท่ีมีความสวยงามม 

ากท่ีสุดในองักฤษ ดว้ยลกัษณะของตวัอาคารท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตวัอาคารดว้ยหิน ซ่ึง 

เป็นหิน Cotswold stone เท่านั้น ภายในหมูบา้นจะมีแม่นํ้า Windrush ไหลผา่น มีเป็ดหวัเขียวสวยงาม 

เวียนวา่ยเตม็แม่นํ้าเป็นหมู่บา้นท่ีมีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค 

 



 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวร่ี (Bibury Village) (ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ช.ม.) เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ

ตั้งอยูใ่นแควน้กลอสเตอร์เชอร์ เขตคอทส์โวลส์ จดัวา่เป็นหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุด ในประเทศองักฤษ 

(The Most Beautiful Village in England) มีลกัษณะบา้นท่ีเป็นกระท่อมเก่าแก่ เรียกวา่เป็นแบบฉบบั

บา้นของประเทศองักฤษโดยแท ้สร้างข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 17-18 และยงัคงรักษาสภาพใหค้งอยูจ่ากอดีต

ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีแม่นํ้าสายเลก็ๆช่ือวา่ แม่นํ้าโคน Coln River ซ่ึงมีนํ้ าใสไหลผา่นหมู่บา้น  

 

 
 

หลงัจากนั้นนาํท่านสู่เมืองคาร์ดิฟ (ใชเ้วลาเดินทาง 2.15 ช.ม.) 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ  ภัตตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม CLAYTON HOTEL CARDIFF หรือ เทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 



 
 

วนัที ่ส่ี เมืองบาธ-พพิธิภัฑ์นํา้แร่ร้อนโรมัน- เสาหินสโตนเฮนจ์- ลอนดอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   

 

 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ1ชัว่โมง45 นาที) เป็นเมืองท่ีมีฐานะนคร

ในมณฑลซอมเมอร์เซ็ทในภาคการปกครองตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศองักฤษ เมืองบาธไดรั้บ

พระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเดจ็พระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็น

เทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตวัเมืองบาธตั้งอยูเ่นินหลายลูกในหุบเขาของแม่นํ้าเอวอนในบริเวณท่ี

มีนํ้ าพรุ้อนธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของโรมนั ผูส้ร้างโรงอาบนํ้าโรมนัโบราณ (Roman Baths) และ

วดัโดยตั้งช่ือเมืองวา่ “Aquae Sulis” เมืองบาธเป็นสถานท่ีท่ีสมเดจ็พระเจา้เอด็การ์ดผูรั้กสงบทาํพิธี

ราชาภิเษกเป็นพระมหากษตัริยอ์งักฤษท่ีมหาวหิารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมยัจอร์เจีย เมืองบาธก

ลายเป็นเมืองนํ้าแร่ท่ีไดรั้บความนิยมกนัมาก ซ่ึงทาํใหเ้มืองบาธขยายตวัมากข้ึนและมีสถาปัตยกรรม

จอร์เจียท่ีเด่นๆ จากสมยันั้นท่ีสร้างจากหินบาธท่ีเป็นหินสีเหลืองนวลสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ ได้รับการ

ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1987 

นาํท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณดา้นหนา้ของ โรงอาบนํา้

โรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเป็นโรงอาบนํ้าโรมนัขนาดใหญ่ในสมยัโบราณท่ีไดรั้บการอนุรักษ์

และดูแลเป็นอยา่งดี ซ่ึงโรงอาบนํ้าของท่ีน่ีอยูต่ ํ่ากวา่ระดบัพื้นถนนในปัจจุบนั ภายในแบ่งออกเป็นโซน

หลกัๆ 4 โซนดว้ยกนั ตั้งแต่โซน Sacred Spring, Roman Temple, Roman Bath House และ Museum 

ซ่ึงแหล่งนํ้าแร่แห่งน้ีถูกคน้พบตั้งแต่สมยัชาวโรมนับุกเขา้มายดึเกาะองักฤษ เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์

ทางธรรมชาติของทางตะวนัตกอีกดว้ย  



 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวร่ี (Salisbury) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที) ประเทศ

องักฤษ เป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียอ์นัลึกลบั เสาหินสโตนเฮน้จ ์ 

นาํท่าน เข้าชม ในร้ัวอาณาเขตที่ตั้งของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) ได้รับการคัดเลือก

จากองค์กร New 7 Wonders ให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 

5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ในบริเวณตอนใตข้องเกาะองักฤษ 

ซ่ึงไม่มีใครทราบวตัถุประสงคใ์นการสร้างอย่างชดัเจน ตวัอนุสรณ์สถานประกอบดว้ยแท่งหินขนาด

ยกัษ ์112 กอ้น ตั้งเรียงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แท่งหินบางอนัตั้งข้ึน บางอนัวางนอนลง และบาง

อนัก็ถูกวางซ้อนอยู่ขา้งบน นักโบราณคดีเช่ือว่ากลุ่มกองหินน้ีถูกสร้างข้ึนจากท่ีไหนสักแห่งเม่ือ

ประมาณ 3000 - 2000 ปีก่อนคริสตกาล กล่าวคือ การหาอายจุากคาร์บอนกมัมนัตรังสีเม่ือ พ.ศ. 2551 

เผยให้เห็นว่าหินกอ้นแรกถูกวางตั้งเม่ือประมาณ 2400 - 2200 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะท่ีทฤษฎีอ่ืนๆ 

ระบุว่ากลุ่มหินท่ีถูกวางตั้งมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นถึง 3000 ปีก่อนคริสตกาลนักวิทยาศาสตร์และนัก

ประวติัศาสตร์ต่างสงสัยว่า คนในสมยัก่อนสามารถยกแท่งหินท่ีมีนํ้ าหนกักว่า 30 ตนั ข้ึนไปวางเรียง

กนัไดอ้ยา่งไร ทั้งๆท่ีปราศจากเคร่ืองทุ่นแรงอยา่งท่ีเราใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และบริเวณท่ีราบดงักล่าวไม่มี

กอ้นหินขนาดมหึมาน้ี ดงันั้นจึงสันนิษฐานว่าผูส้ร้างตอ้งทาํการชกัลากแท่งหินยกัษท์ั้งหมดมาจากท่ี

อ่ืน ซ่ึงคาดว่าน่าจะมาจาก "ทุ่งมาร์ลโบโร" ท่ีอยู่ไกลออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ได้รับการขึ้น

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1986 

 



 

 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองหลวง

ของประเทศองักฤษ ท่ีเป็นศูนยก์ลางสาํคญัทางธุรกิจ การเมือง วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ของโลก 

เป็นผูน้าํดา้นการเงิน การเมือง การส่ือสาร การบนัเทิง แฟชัน่ ศิลปะ และเป็นท่ียอมรับว่ามีอิทธิพลไป

ทัว่โลก และยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่และสาํคญัของยโุรปอีกดว้ย 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ  ภัตตาคาร พเิศษเป็ดย่าง 4 SEASONS 

ทีพ่กั โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON LONDON DOCKLANDS หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
 



 
 

วนัที ่ห้า ลอนดอน- บิ๊กเบน- ลอนดอนอาย- พระราชวงับักกงิแฮม- HARRODS- ช้อปป้ิงถนน ออ็กฟอร์ด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   

 จากนั้นนาํท่านเท่ียวชมกรุงลอนดอน ผา่นชม หอนาฬิกาบ๊ิกเบน สญัลกัษณ์ท่ีสาํคญัของลอนดอนท่ี

ตั้งอยูเ่คียงขา้งอาคารรัฐสภาท่ีสวยงามริมฝ่ังแม่นํ้าเทมส์ จากนั้นนาํท่านชมลอนดอนอาย ซ่ึงเป็นชิงชา้

สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในทวีปยโุรป มีความสูง 135 เมตร (443ฟุต) เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีของกรุงลอนดอนท่ี

ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก  

 
 

นาํท่านถ่ายรูปพระราชวงับัคกิง้แฮม ท่ีเป็นท่ีประทบัเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษเป็นสถานท่ีท่ีใช้

สาํหรับการเล้ียงรับรองของรัฐ และยงัเป็นท่ีรวมพลงัใจทั้งในการฉลองและในยามคบัขนัของชาว

องักฤษ 



 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู พเิศษ BURGER & LOBSTER 

 นาํท่านชอ้ปป้ิงหา้ง Harrod เป็นหา้งสรรพสินคา้ใจกลางกรุงลอนดอนท่ีดงัระดบัโลก อีกทั้งยงัเก่าแก่

และสวยงามหรูหราท่ีสุดในโลกหา้ง Harrod น้ีตั้งอยูบ่นถนนบรอมพต์นั ยา่น Knight bridge ใจกลาง

กรุงลอนดอน นอกจากนั้นแลว้ในอดีตหา้งน้ีจดัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเหล่าชนชั้นสูงในประเทศ

องักฤษ ทั้งเหล่าสมาชิกราชวงศอ์งักฤษหลายพระองค ์หรือจะเป็นนกัแสดงหญิงระดบัตาํนานอยา่ง 

ออสการ์ ไวลด ์ลิลลี แลงทรี 

ชั้น 1 จะเป็นสินคา้สาํหรับผูห้ญิงโดยเฉพาะ ท่ีเด่นๆ และคนนิยมคือการไปชอ้ปป้ิงกระเป๋าแบรนด์

เนมท่ีมีใกเ้ลือกชอ้ปกนัตั้งแต่แบรนดร์ะดบักลางๆ ไปจนถึงไฮเอนท่ีแพงหูฉ่ีเลยทีเดียว แต่สาํหรับใคร

ท่ีช่ืนชอบการshopping กระเป๋าแบรนดเ์นมอยูแ่ลว้คุม้มาก เพราะราคาของสินคา้แบรนดเ์นมท่ีน่ีถูก

กวา่ท่ีใครมากโขเลยทีเดียว ดงันั้นใครอยากไดข้องฝาก หรือของขวญัท่ีดูดีมีราคา กส็ามารถหาไดจ้าก

ท่ีน่ีเช่นกนั 

ชั้น B และ G ชั้นน้ีจะเป็นส่วนของอาหารท่ีมีทั้งโซนอาหารสด ไปจนถึงเคา้ทเ์ตอร์ร้านหรูใหเ้ลือกสัง่

อาหารรับประทานกนั  

ชั้น 2 จะเป็นของตกแต่งบา้น  

ชั้น 3 เป็นของอาร์ตๆ 

 ชั้น 4 เป็นแฟชัน่และของเดก็ และ 



ชั้น 5 เป็นโซนกีฬา เป็นตน้ 

 

นาํท่านเดินทางสู่ ถนนออ็กซ์ฟอร์ด เป็นถนนสายหลกัในยา่นเวสตเ์อนของลอนดอน ซ่ึงมี 

ความยาวมากถึง 1.6 กิโลเมตร และเป็นยา่นชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนท่ีท่านจะไดเ้ลือก 

ซ้ือสินคา้คุณภาพเยีย่ม มีร้านคา้ช่ือดงัมากมายกวา่ 300 ร้านคา้ ไม่วา่จะเป็น H&M ,  

Topshop , Zara , Burberry , Mango, Next , LongChamp , UniQLO , Esprit รวมถึง 

หา้งสรรพสินคา้ มาร์ค แอนด ์สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ ์และหา้งอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 
คํา่ อสิระรับประทานอาหารคํา่  

ทีพ่กั โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON LONDON DOCKLANDS หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 



วนัที ่หก เมืองลอนดอน- บิสเตอร์ เอ้าทเลท –เมืองลเิวอร์พูล- JAMAICA STREET 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   

 หลงัจากนั้นนาํท่านชอปป้ิงท่ี บิซส์เตอร์เอ้าท์เลต็ วลิเลจ (Bicester Outlet Village)  (ใชเ้วลาเดินทาง 

4 ช.ม.) นาํท่านชมสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทั้งขององักฤษเช่น Fontaine, Armani, Bally, Bodum, 

Bose, Burberry, CalvinKlein, D&G, DKNY, Diesel, Dior, Dunhill ErmenegildoZegna, Fendi, 

Gucci, Guess, Hugo,Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling,L'Occitane, Levi's, Max Mara, Missoni, Molton 

Brown, Mulberry, Paul Smith  เป็นตน้ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกและต่อเน่ืองใน

การเลือกซ้ือสินค้า จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พลู 

 

 
 

กลางวนั อสิระรับประทานอาหารกลางวนั  

 นาํท่านถ่ายรูปท่ี JAMAICA STREET ซ่ึงเป็นสตรีทอาร์ตอนัโด่งดงัท่ีมีภาพวาดของนายใหญ่หงส์

แดง เจอร์เกน้ คลอ็ปป์ ผูจ้ดัการทีมลิเวอร์พลู บนกาํแพงอยา่งสวยงาม 

 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ  ภัตตาคาร 



ทีพ่กั โรงแรม MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC TOWER หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
 

วนัที ่เจ็ด ทวัร์สนามแอนฟิลด์-ท่าเรืออลัเบิรต์ (ALBERT DOCK)- LIVERPOOL CATTHERDAL- 

LIVERPOOL ONE- ชมการแข่งขันฟูตบอล EVERTON- LIVERPOOL 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

นาํท่านเขา้ชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ (Anfield Stadium) คือสนามฟุตบอลท่ีมีขนาดใหญ่   เป็น

อนัดบัท่ี 6 ของประเทศ และเป็นถ่ินของสโมสรลิเวอร์พลู ตั้งแต่ปี 1892 สนามฟุตบอลน้ีไดเ้ปิดตวัเม่ือ

ปี 1884 และเป็นบา้นของสโมสรแอฟเวอร์ตนั ในช่วงปี 1884-1891 สามารถจุผูช้มไดม้ากกวา่ 54,076 

คน และเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัแข่งขนัฟุตบอลนดัสาํคญัมากมาย ฟุตบอลนดัใหญ่ท่ีเคยดวลกนัท่ีน่ี 

ไดแ้ก่ ฟุตบอลยโูรปี 1996 และยงัใชจ้ดัการแข่งขนักีฬาอ่ืนๆ อีกดว้ย เช่น แข่งขนัอเมริกนัฟุตบอล 

รักบ้ี และคอนเสิร์ตคร้ังใหญ่ 

 



นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรืออัลเบิร์ต (Albert Dock)หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองลิเวอร์

พลูโดยบริเวณท่าเรือนั้นประกอบไปดว้ยอาคารท่าเรือและคลงัสินคา้อาคารเหล่าน้ีเป็นอาคารเก่าแก่ท่ี

ก่อสร้างดว้ยอิฐปูนแห่งแรกๆ ในประเทศองักฤษ  

 

จากนั้นนาํท่านชมความงามของมหาวิหารลิเวอร์พูล (LIVERPOOL CATHEDRAL)อีกหน่ึงสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีนักท่องเท่ียวมาเยือนเป็น จาํนวนมาก โดยวิหารถูกสร้างข้ึนบนเนินเขา

เซนตเ์จมส์ (St James’s Mount) ดว้ยอาคารท่ีมีความยาว นัน่จึงทาํให้มหาวิหารลิเวอร์พูลเป็นโบสถท่ี์

ยาวท่ีสุดในโลก คือมีความยาวภายนอกอาคาร คือ 189 เมตร (620 ฟุต) และมีความยาวภายในอาคาร 

คือ 146 เมตร (479 ฟุต) 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 นาํท่านชอ้ปป้ิงต่อท่ี Liverpool ONE ศูนยร์วมร้านคา้ร้านอาหารกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในส

หราชอาณาจกัร เดินชมร้านเส้ือผา้ไฮสตรีทกว่า 150 ร้าน นั่งพกัท่ีคาเฟ่และร้านอาหารท่ีมีให้เลือก

มากมาย 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ  ภัตตาคาร 

 จากนั้นนาํท่านเขา้สู่บริเวณ สนามกูดิสันพาร์ค  จากน้ันนําท่านเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล ซ่ึงเป็น

การแข่งขันระหว่างทมีสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตัน พบกบั ทมีสโมสรลเิวอร์พูล 

 

 
 

ทีพ่กั โรงแรม MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC TOWER หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

  

วนัที ่แปด ลเิวอร์พูล –แมนเชสเตอร์- - กาตาร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   

 

 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง แมนเชสเตอร์  (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ช.ม.) 

นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินแมนเชสเตอร์ ประเทศองักฤษ เพื่อใหท่้านมีเวลาในการทาํคืนภาษี 

 (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร    

14:10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เท่ียวบินที 

QR028    (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 

 

 



วนัที ่เก้า กาตาร์- กรุงเทพฯ 

00:10 น เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะเปล่ียนเคร่ือง   

02:25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR980 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

12.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุตํ่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 5,000 บาท 

  พกัเดี่ยว    เพิม่ท่านละ 8,000 บาท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบนิกาตาร์แอร์เวย์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  

 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถ    

เขา้พกัท่ีเมืองนั้นๆ ได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ 

 ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาํเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าตั๋วชมฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทมีลเิวอร์พูล พบกบั แอตเลติโกเดมาดริด 

 ค่าตั๋วชมฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทมีเอฟเวอร์ตัน พบกบั ทมีสโมสรลเิวอร์พูล 

 

กาํหนดการเดนิทาง ราคา 

มีนาคม 10-18 มี.ค. 2563 150,000 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วีซ่า UNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณ ี

 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

 ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงคน  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 

 ค่าทปิคนขับรถท้องถ่ิน 2 GBP x 5 วนั/ คน = 10 GBP/คน   

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย 100 บาท x 5 วนั/ คน = 600 บาท/คน 

เง่ือนไขการชําระเงิน 

กรณีทาํการจองก่อนการเดินทาง 45 วนั 

งวดท่ี 1 : ชาํระมดัจาํ 60,000 บาท ภายใน 2 วนัหลงัการจอง 

งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ หลงัทาํการยืน่วีซ่า 2 วนั  

กรณีทาํการจองนอ้ยกวา่การเดินทาง 45 วนั  : ชาํระเตม็จาํนวน  

หมายเหตุ : หากกรณีลูกคา้ถูกปฏิเสธการไดรั้บวีซ่า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางทวัร์จะขอทาํการคืนเงินท่ีชาํระมาแลว้ หลงัจากหัก

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่า , ค่าตัว๋เคร่ืองบิน , ค่าตัว๋ฟุตบอล เป็นตน้ 

กรณยีกเลกิการจอง 

• กรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางหลงัจากท่ีชาํระมดัจาํเขา้มาแลว้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ี

ไดเ้กิดข้ึนจริง  

• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวี

ซ่าไดท้นัตามกาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เท่านั้น และตอ้งไม่อยู่ใน

เง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า ไม่

วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามอนัเป็นการ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํ่ากว่า 10 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ก่อน 15 วนั  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยดงัน้ี 

การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์

และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด และทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูก



ปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืน

เงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้ 

หมายเหตุ 

1. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

 ไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

2. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  

 จะถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

3. สําหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบิน

กาํหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอาํนาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอิน

เท่านั้น 

4. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเยน็ และห้องพกั 3 ท่าน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม  

5. กรณีผูเ้ดินทางดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้ง

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 

 

เอกสารเบ้ืองต้นในการขอย่ืนวีซ่าระยะเวลาในการย่ืน 15-30 วันทาํการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือ ณ สถานทูต ตามวัน

และเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรด

สอบถามกบัเจ้าหน้าทีอ่กีคร้ังเพ่ือความถูกต้องในการเตรียมตัวเพ่ือย่ืนวซ่ีา) 

1. พาสปอร์ต ท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายไุม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน 

กลุ่มเชงเกน้หรือไม่กต็าม ควรนาํไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 

เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป) 

3. สาํเนาทะเบียนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / หรือสําเนาบตัรขา้ราชการ / สําเนาทะเบียน

สมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล / สาํเนาสูติบตัร(กรณีผุเ้ดินทาง

อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์)   พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

4. หลกัฐานการทาํงาน/ เรียน 

• กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษทั  /ร้านคา้   : หนงัสือรับรองบริษทัฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มีอายุไม่

เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้พร้อมวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐาน

การเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน )พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ( 

• กรณีเป็นพนกังาน : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง วนัเร่ิมงาน เงินเดือน และช่วงเวลาท่ีขอลา

งาน เพื่อเดินทางไปยโุรป   หลงัจากนั้นจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนดโดยจดหมายรับรองการทาํงานให้

ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือประเทศ ไม่จาํเป็นตอ้งระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหัว



จดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษทัฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ีอยู ่และเบอร์ติดต่ออยา่ง

ชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

• กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ  :หนงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

• กรณีเกษียณอายรุาชการ  :จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน  ) ถา้มี (สาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

• กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน เป็นภาษาองักฤษ 

สามารถเขียนแนะนาํตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แต่ทั้งน้ี อยูท่ี่ดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีรับยืน่เท่านั้น  

• กรณีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาองักฤษ  ) ตวัจริง (เท่านั้น 

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกนิ 30 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาองักฤษและ

ต้องสะกด ช่ือ-นามสกลุ ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง เท่าน้ัน กรณไีม่ถูกต้องเจ้าหน้าทีอ่าจปฏิเสธการรับย่ืนได้ ** 

5. STATEMENT ย้อนหลงั 6 เดือน (นบัจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจาํนวน  

 ไม่ตํ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางและสามารถท่ีจะ

ใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิลาํเนา ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมี

ยอดอพัเดตไม่เกิน 15 ก่อนวนันดัหมายยื่นวีซ่า และหนงัสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนั

ยืน่  สถานฑูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั 

6. กรณีท่ีบริษทัของท่านเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 

ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายและการกลบั มาทาํงานของท่าน โดย

ระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

7. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอมเป็นภาษาอังกฤษ 

โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีก ท่านหน่ึงได ้ณ 

ท่ีว่าการอาํเภอ หรือสํานักงานเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง 

ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

8. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้ง

ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้ งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอาํนวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

9. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

10. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทั้งหมด 

11. การยืน่วีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํท่านละ 60,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาํเนินการขั้นตอนการยืน่วีซ่า

ได ้

** เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

หากท่านต้องการให้ทางเราดาํเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติมฉบับละ 500 บาท ** 



แบบฟอรม์รายละเอียดเพ่ิมเติม (สาํคญัมาก) 
ขอ้มูลน้ีใชเ้พื่อนดัหมายคิววซ่ีากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น 

เพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง คาํถามเป็นภาษาไทย เพื่อใหท่้านเขา้ใจง่าย 
*** กรุณาตอบคาํถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 

โปรแกรม ....................................................................... วนัท่ีเดนิทาง ......................................................................... 
ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  .......................................................................................................................................... 
 
 

 

 

วนั / เดือน / ปี เกิด ............................................. เชือ้ชาต ิ.................................. สญัชาต ิ........................................... 

สญัชาตโิดยกําเนิด  .......................................... สถานท่ีเกิด ............................ ประเทศ  .......................................... 

หมายเลขบตัรประชาชน .......................................................................... หมายเลขพาสปอร์ต ..................................... 

ท่ีอยู ่( ถ้าท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้าน กบัท่ีอยูปั่จจบุนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจ้งรายละเอียด )   

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

...................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ...................... 

ท่านอาศยัอยูใ่นบ้านหลงันีม้าเป็นเวลา ................ปี ................เดือน 

โทรศพัท์ (มือถือ) ....................................................................... E-mail................................................................... 

ในกรณีเป็นผู้ เยาว์ กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ท่ีอยู ่(หากตา่งจากผู้ขอ) และสญัชาตขิองผู้ มีอํานาจปกครอง / ดแูลผู้ เยาว์ 

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

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

สถานท่ีทํางานหรือสถานศกึษา (ภาษาองักฤษ)  ............................................................................................................. 

ท่ีอยูท่ี่ทํางานหรือสถานศกึษา ....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ...................... 

ตําแหนง่งาน ............................................................................ โทรศพัท์ท่ีทํางาน ...................................................... 

วนัท่ีเร่ิมการทํางาน ...........................  รายได้ตอ่เดือน .......................... บาท  รายได้อ่ืน ..................... จํานวน .............. 

ท่านมีรายได้มาจากแหลง่อ่ืนๆ หรือไม ่รวมทัง้เพ่ือนๆ และครอบครัว             มี            ไมมี่ 

ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด ............................................................................................................................................ 

* ในกรณีเปล่ียนช่ือ * 

ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  .................................................................................................................................... 

ช่ือ (ภาษาองักฤษ)  ...........................................  นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) .............................................................   



ท่านได้มีการรออมเงิน เชน่ ได้ซือ้บ้าน , ท่ีดนิ , อสงัหาริมทรัพย์ , ซือ้หุ้นเลน่แชร์หรือไม ่          มี             ไมมี่ 

ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด และระบจํุานวนเงิน ................................................ จํานวนเงิน ............................................. 

ท่านแบง่รายได้ของท่านให้กบัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ ...................................................................................... 

ท่านได้ใช้เงินสว่นตวัตอ่เดือนเทา่ไหร่ ............................................................................................................................. 

ท่านออมเงินตอ่เดือนเทา่ไหร่......................................................................................................................................... 

ช่ือ - นามสกลุ บดิา  ..................................................................................................................................................... 

วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาต ิ............................................. สญัชาต ิ........................................... 

สญัชาตโิดยกําเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของบดิา ................................................... วนัท่ีออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 

ช่ือ - นามสกลุ มารดา  ................................................................................................................................................. 

วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาต ิ............................................. สญัชาต ิ........................................... 

สญัชาตโิดยกําเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ วนัท่ีออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 

สถานภาพ           โสด            แตง่งาน           แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)         หม้าย          หยา่ 

 

 

 

     

    

 

 

ในกรณีที่มีบุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเตมิทุกคน 

ช่ือ - นามสกลุ ของบตุร คนท่ี 1 ..................................................................................................................................... 

วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาต ิ............................................. สญัชาต ิ........................................... 

สญัชาตโิดยกําเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

* ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเตมิ * 

ช่ือ - นามสกลุ คูส่มรส  .......................................................................................................................................... 

วนั / เดือน / ปี เกิด คูส่มรส  ................................... สถานท่ีเกิด คูส่มรส ......................... ประเทศ ............................ 

สญัชาต ิคูส่มรส .................. เชือ้ชาต ิคูส่มรส .................. วนัท่ีในการจดทะเบียนสมรส............................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของคูส่มรส ......................................... วนัท่ีออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 



หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ วนัท่ีออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 

ท่ีอยู ่( ถ้าท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้าน กบัท่ีอยูปั่จจบุนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจ้งรายละเอียด )   

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

...................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ...................... 

ช่ือ - นามสกลุ ของบตุร คนท่ี 2 ..................................................................................................................................... 

วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาต ิ............................................. สญัชาต ิ........................................... 

สญัชาตโิดยกําเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ วนัท่ีออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 

ท่ีอยู ่( ถ้าท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้าน กบัท่ีอยูปั่จจบุนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจ้งรายละเอียด )   

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

...................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ...................... 

ท่านเคยเดนิทางเข้ากลุม่ประเทศเชงเก้นหรือไม ่           เคย              ไมเ่คย 

ประเทศท่ีเคยเดนิทางไป (ในรอบ 10 ปี ) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และวตัถปุระสงค์ในการไป 

1. ประเทศ ...................... วนัท่ีเดนิทางเข้า (ตามหน้าวีซา่) ....................... วนัท่ีเดนิทางออก (ตามหน้าวีซา่) .................... 

2. ประเทศ ...................... วนัท่ีเดนิทางเข้า (ตามหน้าวีซา่) ....................... วนัท่ีเดนิทางออก (ตามหน้าวีซา่) .................... 

3. ประเทศ ...................... วนัท่ีเดนิทางเข้า (ตามหน้าวีซา่) ....................... วนัท่ีเดนิทางออก (ตามหน้าวีซา่) .................... 

ท่านเคยได้รับการปฏิเสธวีซา่ หรือ ประเทศอ่ืน ๆ หรือไม ่         เคย              ไมเ่คย 

ความรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการดํารงชีพระหวา่งการเดนิทางและพํานกัของผู้ ร้องขอ 

       ออกคา่ใช้จ่ายเอง                         มีผู้ อ่ืนออกให้ ความสมัพนัธ์ ....................................... 

        ช่ือ - นามสกลุ .......................................................... 

        ท่ีอยู ่......................................................................... 

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