
แฟนหงส์ตวัจริงห้ามพลาด ชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมยีร์ลคี 

แมนเชสเตอร์ ซิตี@ ปะทะ ลเิวอร์พูล ณ ประเทศองักฤษ 

พเิศษ นัIงฝัIงทมีเยือน การันต ี2 ทีIนัIงตดิ 

เทีIยวสบายๆ เมืองอสีต์เบิร์นเเละมหานครลอนดอน 

แมนเชสเตอร์, ลเิวอร์พูล, ชอปปิ@ งถนนออกซ์ฟอร์ด, ชมววิบนลอนดอนอาย   

พาท่านสู่โลกเวทมนต์ WARNER BROS STUDIO, ชมความงามของหน้าผาสีชอล์ก 

นําทมีโดย พีIไช้ ศรุต สุดหล่อ แห่ง คลืIน FM99 ใสยงักะตาตัSกเเตน เเม่นอย่างกะต๋อง 

เเฟนหงส์ตวัจริงทีIจะร่วมดูเเลคุณตลอดการเดนิทาง 

พเิศษ รวมตัUวเข้าชมการแข่งขนัฟุตบอล !! 

เดนิทาง 8-15 เมษายน 2565           ราคา  160,000.- บาท 
 

 

 



Date รายการทวัร์ อาหาร โรงแรม 

8/4 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ดูไบ(สนามบินนานาชาติดูไบ  

EK385)- ดูไบ(สนามบินนานาชาติดูไบ  EK017) – แมนเชสเตอร์ 

(สนามบินแมนเชสเตอร์ )- OLD TRAFFORD STADIUM 

-/ -/D AC MANCHESTER 

SALFORD QUAYS หรือ

เทยีบเท่า 4 ดาว 

9/4 แมนเชสเตอร์ - ชมการแข่งขนัฟูตบอล MANCHESTER CITY VS 

LIVERPOOL 

B/-/- AC MANCHESTER 

SALFORD QUAYS หรือ

เทยีบเท่า 4 ดาว 

10/4 FREE HALF DAY- LIVERPOOL- LIVERPOOL SHOP- 

JAMICA STREET 

B/ -/D NOVOTEL LIVERPOOL 

หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

11/4 LIVERPOOL- BICESTER OUTLET- LONDON B/ -/D HILTON LONDON 

KENSINGTON หรือ

เทยีบเท่า 4 ดาว 

12/4 LONDON- WARNER BROS STUDIO- OXFORD STREET  

 

B/ L/D HILTON LONDON 

KENSINGTON หรือ

เทยีบเท่า 4 ดาว 

13/4 LONDON- BEACHY HEAD- LONDON- LONDON EYE B/ L/D HILTON LONDON 

KENSINGTON หรือ

เทยีบเท่า 4 ดาว 

14/4 ลอนดอน- ดูไบ(สนามบินนานาชาติดูไบ  EK004) - - 

15/4 ดูไบ(สนามบินนานาชาติดูไบ  EK372)- กรุงเทพฯ - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (EK385) –  ดูไบ (สนามบินนานาชาติดูไบ (EK017)- แมนเชสเตอร์ 

(สนามบินแมนเชสเตอร์ )- OLD TRAFFOLD STADIUM 

21:00 น. คณะพร้อมกนัที. สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิชั9น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาท์เตอร์ T ประตูทีI 9 สาย

การบิน EMIRATES AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที.คอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวก

ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

01:15 น. 
 

 

ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์เที.ยวบินที. EK385   (บริการอาหารและ 

เครื.องดื.มบนเครื.องบิน) 

04:45 น. 

07:25 น. 

 

 

12:00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี.ยนเครื.อง เพื.อเดินทางสู่แมนเชสเตอร์ 

เดินทางสู่ สนามบินแมนเชสเตอร์ โดยสายการบินเอมเิรตส์เที.ยวบินที. EK017 

(บริการอาหารและเครื.องดื.มบนเครื.องบิน) 

เดนิทางถงึ ถงึ สนามบินแมนเชสเตอร์ ประเทศองักฤษ หลงัจากผ่านขัSนตอนการตรวจคนเข้าเมือง 

และพธีิการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (เวลาทีIท้องถิIนช้ากว่าทีIประเทศไทย 6-7 ชัIวโมง) เมืองอุตสาหกรรม 

ที.มีชื.อเสียงจาก การเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศิลปะ สื.อ และธุรกิจขนาด 

ใหญ่ อีกทั9งยงั เป็นเมืองที.มีสโมสรที.มีชื.อเสียงโด่งดงัในวงการฟุตบอลของโลก จากนั9นนาํท่านเขา้ชม  

สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด ของทีมแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ สโมสรฟุตบอล ชื.อกอ้งโลกที.มี 

สมาชิกแฟนคลบัมากที.สุดในโลก เจา้ของสมญานาม “ปิศาจแดง” สนามเริ.มก่อสร้าง ในปี 1909 และเ 

ริ.มใชต้ั9งแต่ปี 1910 ปัจจุบนัมีความจุ 76,212 คน มีเวลาใหท่้านเลือกซื9อสินคา้ที.ระลึกนานาชนิด ที.  

MEGA STORE เช่น เสื9อ ผา้พนัคอ หมวก เป็นตน้. 

 



คํIา 

ทีIพกั 

รับประทานอาหารคํIา ณ  ภัตตาคาร 

โรงแรม AC MANCHESTER SALFORD QUAYS หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีI สอง ชมการแข่งขนัฟูตบอล MANCHESTER CITY- LIVERPOOL 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีIพกั  

 อิสระครึ. งวนั 

กลางวนั นาํท่านเขา้สู่บริเวณ สนามกีฬาเอติฮัด สนามของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี9  เพื.อจะไดมี้เวลา

เก็บภาพบรรยากาศก่อนการแข่งขนัและสะดวกในการเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอล จากนัSนนําท่านเข้า

ชมการแข่งขนัฟุตบอล ซึIงเป็นการแข่งขนัระหว่างทมีสโมสร แมนเชสเตอร์ ซิตีS พบกบั ลเิวอร์พูล 

ทีIพกั โรงแรม AC MANCHESTER SALFORD QUAYS หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีI สาม MANCHESTER- LIVERPOOL- LIVERPOOL SHOP- JAMICA STREET 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีIพกั   

 อิสระครึ. งวนั 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั  



หลงัจากนั9นนาํท่านเดินทางไปยงั สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ (Anfield Stadium) คือสนามฟุตบอลที.มี

ขนาดใหญ่   เป็นอนัดบัที. 6 ของประเทศ และเป็นถิ.นของสโมสรลิเวอร์พลู ตั9งแต่ปี 1892 สนาม

ฟุตบอลนี9ไดเ้ปิดตวัเมื.อปี 1884 และเป็นบา้นของสโมสรแอฟเวอร์ตนั ในช่วงปี 1884-1891 สามารถจุ

ผูช้มไดม้ากกวา่ 54,076 คน และเคยใชเ้ป็นสถานที.จดัแข่งขนัฟุตบอลนดัสาํคญัมากมาย ฟุตบอลนดั

ใหญ่ที.เคยดวลกนัที.นี. ไดแ้ก่ ฟุตบอลยโูรปี 1996 และยงัใชจ้ดัการแข่งขนักีฬาอื.นๆ อีกดว้ย เช่น 

แข่งขนัอเมริกนัฟุตบอล รักบี9  และคอนเสิร์ตครั9 งใหญ่ อิสระใหท่้านชอ้ปปิ9 งที. Liverpool Shop  

 
 นาํท่านถ่ายรูปที. JAMAICA STREET ซึ. งเป็นสตรีทอาร์ตอนัโด่งดงัที.มีภาพวาดของนายใหญ่หงส์

แดง เจอร์เกน้ คลอ็ปป์ ผูจ้ดัการทีมลิเวอร์พลู บนกาํแพงอยา่งสวยงาม 

 
คํIา รับประทานอาหารคํIา ณ  ภัตตาคาร 

ทีIพกั โรงแรม NOVOTEL LIVERPOOL หรือ เทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 



วนัทีI สีI เมืองลเิวอร์พูล- ชอปปิS งบิสซ์เตอร์เอาท์เลท- ลอนดอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีIพกั 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองลอนดอนแวะชอปปิ9 งที. บิซส์เตอร์เอ้าท์เลต็ วลิเลจ (Bicester Outlet 

Village)  (ใชเ้วลาเดินทาง 4 ช.ม.) นาํท่านชมสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทั9งขององักฤษเช่น 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  

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัยเพืIอความสะดวกและต่อเนืIองในการเลือกซืSอสินค้า  

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั.วโมง 30 นาที) เมืองหลวง

ของประเทศองักฤษ ที.เป็นศูนยก์ลางสาํคญัทางธุรกิจ การเมือง วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ของ

โลก เป็นผูน้าํดา้นการเงิน การเมือง การสื.อสาร การบนัเทิง แฟชั.น ศิลปะ และเป็นที.ยอมรับวา่มี

อิทธิพลไปทั.วโลก และยงัเป็นเมืองท่องเที.ยวที.ใหญ่และสาํคญัของยโุรปอีกดว้ย 

คํIา รับประทานอาหารคํIา ณ  ภัตตาคาร พเิศษเป็ดย่าง 4 SEASONS 

ทีIพกั โรงแรม HILTON LONDON KENSINGTON หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีI ห้า ลอนดอน- WARNER BROS STUDIO- ช้อปปิS งถนน ออ็กฟอร์ด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีIพกั  

นาํท่านเดินทางสู่เมือง Leavesden อนัเป็นที.ตั9งของ Warner Bros Studio London ใหท่้านไดเ้ขา้ชม  

บา้นของภาพยนตร์ Harry Potter ทั9ง7ภาค ที.ไดเ้ปิดใหแ้ฟนๆเขา้ชมตั9งแต่ตน้ปี 2012 หลงัจากการถ่าย

ทาํทั9งหมดเสร็จสิ9นลง ใหท่้านไดตื้.นตาตื.นใจกบัสถานที.ถ่ายทาํจริงของทุกๆอยา่ง ที.เราไดเ้ห็นในหนงั

ตลอดระยะเวลากวา่ 10 ปีแห่งการถ่ายทาํอนัยาวนาน จนอาจเรียกไดว้า่เป็นบา้นอีกหลงัของนกัแสดง

และทีมงานหลายร้อยชีวติผูอ้ยูเ่บื9องหลงัความอลงัการและความสาํเร็จทั.วโลก ท่านจะมีโอกาสไดเ้ห็น

แทบทุกมุมสําคญัที.เคยเห็นในภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นห้องนั.งเล่นของบา้นกริฟฟินดอร์ กระท่อม

แฮกริด ภายในบา้นโพรงกระต่าย ห้องทาํงานรูปกลมของดบัเบิลดอร์ คุกใตดิ้นของสเนป รวมถึง

กระทรวงเวทมนตร์ดว้ย ตรอกไดแอกอน บา้นเก่าของแฮร์รี.  และชานชาลา9 ¾  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ ถนนออ็กซ์ฟอร์ด เป็นถนนสายหลกัในยา่นเวสตเ์อนของลอนดอน ซึ. งมี ความยาว

มากถึง 1.6 กิโลเมตร และเป็นยา่นชอ้ปปิ9 งใหญ่ของลอนดอนที.ท่านจะไดเ้ลือก ซื9อสินคา้คุณภาพเยี.ยม 

มีร้านค้าชื.อดังมากมายกว่า 300 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็น H&M , Topshop , Zara , Burberry , Mango, 

Next , LongChamp , UniQLO , Esprit รวมถึง หา้งสรรพสินคา้ มาร์ค แอนด ์สเปน เซอร์ เซลฟริดจจ ์

และหา้งอื.นๆ อีกมากมาย 



 
คํIา รับประทานอาหารคํIา ณ  ภัตตาคาร เมนู พเิศษ BURGER & LOBSTER 

ทีIพกั โรงแรม HILTON LONDON KENSINGTON หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีI หก ลอนดอน- เมืองอสีต์บอร์น- หน้าผาสีชอล์ก บีชชีIเฮด- ลอนดอน- ลอนดอนอาย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีIพกั 

นาํท่านเขา้สู่ เมืองอสิต์บอร์น (EASTBOURN) เพื.อนาํท่านชมความงามของบีชชีI เฮด (BEACHY 

HEAD) หน้าผาสีชอล์กริมทะเลที.สูงที.สุดในสหราชอาณาจกัร คือ มีความสูงเหนือระดบันํ9 าทะเล 

ประมาณ 162 เมตร หรือ 530 ฟุต หากมองจากริมหนา้ผาชอลก์ท่านจะสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์

ของชายหาดและตวัเมืองอีสตบ์อร์นไดอ้ยา่งชดัเจน อิสระใหท่้านแวะถ่ายภาพตามอธัยาศยั จนไดเ้วลา

อนัสมควร 



กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

นาํท่านชมลอนดอนอาย ซึ. งเป็นชิงชา้สวรรคที์.สูงที.สุดในทวปียโุรป มีความสูง 135 เมตร (443ฟุต) 

เป็นอีกหนึ.งสถานที.ของกรุงลอนดอนที.ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก  

 

คํIา รับประทานอาหารคํIา ณ ภัตตาคาร   

ทีIพกั โรงแรม HILTON LONDON KENSINGTON หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีI เจ็ด ลอนดอน- ดูไบ 

07:00 น. 

12:00 น. 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีIพกั   

นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโทรว์ ประเทศองักฤษ เพื.อใหท่้านมีเวลาในการทาํคืนภาษี 

 (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื9อสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร    

20:40 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์เที.ยวบินที.  

EK004  (บริการอาหารและเครื.องดื.มบนเครื.องบิน) 

วนัทีI แปด ดูไบ- กรุงเทพฯ 

06:35 น เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี.ยนเครื.อง   

09:40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์เที.ยวบินที. EK372 

(บริการอาหารและเครื.องดื.มบนเครื.องบิน) 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

 

 

อตัราค่าบริการ  

  เดก็ (อายุตํIากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 5,000 บาท 

  พกัเดีIยว    เพิIมท่านละ 12,000 บาท 

กาํหนดการเดนิทาง ราคา 

เมษายน 8-15 เม.ย. 2565 160,000 



อตัราค่าบริการนี6รวม 

ü ค่าตั&วเครื+องบินชั2นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์ 

         (เดินทางไป-กลบั.  พร้อมคณะ)  

ü ค่าธรรมเนียมในการขอยื+นวซ่ีาด่วน UNITED KINGDOM (UK) 

          ทางสถานทูตจะไม่คืนเงนิ.ค่าธรรมเนียม. ทุกกรณ ี

ü ค่าที+พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2 ท่าน) ตามที+ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิJ ในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที+ 

          ไม่สามารถเขา้พกัที+เมืองนั2นๆ ได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัต่างๆ  

ü ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาํเที+ยวตามที+ระบุในรายการ 

ü ค่าเขา้ชมสถานที+ และค่าธรรมเนียมตามที+ระบุในรายการ 

ü ค่าอาหารตามที+ระบุในรายการ 

ü ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื+อนไขตามกรมธรรม)์ 

ü หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที+ยว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ü ค่าตัFวชมฟุตบอลการแข่งขนัฟุตบอลระหว่างทมีแมนเชสเตอร์ซิตี6 พบกบั ลเิวอร์พูล 

 

อตัราค่าบริการนี6ไม่รวม 

û ค่าภาษมูีลค่าเพิMม 7% และภาษหัีก ณ ทีMจ่าย 3% 

û ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

û ค่าธรรมเนียมนํ2ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที+สายการบินมีการปรับขึ2นราคา 

û ค่านํ2าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้ 

û ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเครื+องดื+มในหอ้งพกั พนกังานยก

กระเป๋า 

û ค่าตรวจ PCR TEST ก่อนออกเดนิทาง 72 ชัMวโมงทั6งในประเทศไทยและสหราชอาณาจกัร 

û แพตเกจ TEST AND GO ค่าโรงแรมกกัตัว ASQ 1คืนและวันทีM5 และค่าตรวจหาเชื6อโควิค-19 RT-PCR 

2 ครั6งพร้อมรถรับส่งทีMสนามบิน เพืMอรอผลการตรวจหาเชื6อโควคิ-19 

û ค่าทปิคนขบัรถท้องถิMน 18 GBP/คน*45=810 บาท/คน/ทริป 

û ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย 1000 บาท/คน/ ทริป 

 

 

 



เงืMอนไขการชําระเงนิ 

กรณีทาํการจองก่อนการเดินทาง 45 วนั 

งวดที+ 1 : ชาํระมดัจาํ 75,000 บาท ภายใน 2 วนัหลงัการจอง 

งวดที+ 2 : ชาํระส่วนที+เหลือ 75,000 หลงัอนุมติัวซ่ีา 2 วนั  

กรณีทาํการจองนอ้ยกวา่การเดินทาง 45 วนั  : ชาํระเตม็จาํนวน  

หมายเหตุ : หากกรณีลูกคา้ถูกปฏิเสธการไดรั้บวีซ่า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางทวัร์จะขอทาํการคืนเงินที+ชาํระมาแลว้ 

หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายที+เกิดขึ2นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการยื+นวซ่ีา , ค่าตั&วเครื+องบิน , ค่าตั&วฟุตบอล เป็นตน้ 

กรณยีกเลกิการจอง 

• กรณแีจ้งยกเลกิการเดนิทางหลงัจากทีMชําระมดัจําหรือชําระค่าทวัร์เข้ามาแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิVใน

การคืนค่ามดัจาํทุกกรณ ี

• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื+อนไขใด เงื+อนไขหนึ+ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดย

สามารถยื+นขอวซ่ีาไดท้นัตามกาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพิ+มคือค่าวซ่ีา และค่าเปลี+ยนชื+อตั&ว

เท่านั2น และตอ้งไม่อยูใ่นเงื+อนไขของตั&วที+ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

• กรณียื+นวซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระค่ามดัจาํมาแลว้ ทาง

บริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที+เกิดขึ2นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื+นวีซ่า / ค่ามดัจาํตั&วเครื+องบิน หรือ

ค่าตั&วเครื+องบิน กรณีออกตั&วเครื+องบินแลว้ / ค่าส่วนต่างกรณีที+กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบจาํนวน  

• ขอสงวนสิทธิJ ในการเปลี+ยนแปลงการท่องเที+ยว รวมทั2งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที+เกิดเหตุจาํเป็น
สุดวสิยัดงันี2  การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั2งนี2

จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้ห้ไดม้ากที+สุด และทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที+เกิดขึ2น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื+องจากการกระทาํที+ส่อไปในทางผิด

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที+ท่านชาํระมาแลว้ 

• กรณผู้ีเดนิทางถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิVในการคืนเงนิค่าทวัร์ทั6งหมด 

• หลงัจากอนุมตัวิซ่ีาแล้วหากต้องการยกเลกิการเดนิทางทางบริษทังดคืนเงนิในทุกกรณ ี

 

 



หมายเหตุ 

1. เนื+องจากรายการทวัร์นี2 เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิJ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศ 

 ไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิJ ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

2. เมื+อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั2งหมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบั

ทางบริษทั  

 จะถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเงื+อนไขต่างๆ ของบริษทัฯที+ไดร้ะบุไวโ้ดยทั2งหมด 

3. สาํหรับที+นั+ง LONG LEG หรือที+นั+งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที+มีคุณสมบติัตามที+สาย

การบินกาํหนด เช่น ตอ้งสามารถสื+อสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอื้+นได้

อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอาํนาจในการให้ที+นั+ง LONG LEG ขึ2นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที+สาย

การบินตอนเวลาที+เชค็อินเท่านั2น 

4. กรณีผูเ้ดินทางดาํเนินการเรื+องตั&วเครื+องบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผู ้

เดินทางตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 

 

► ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย เดนิทางเข้าประเทศองักฤษมผีลบังคบัใช้ 11 FEB 2022 

ผู้ทีMได้รับการยกเว้นไม่ต้องมผีล Test Covid 

1. ฉีดวคัซีนครบแลว้ 2 เขม็ 

2. เดก็อายตุ ํ+ากวา่ 4 ปี 

3. ผูที้+รักษาหายจากโควดิแลว้  

4. บุคคลที+ป่วยและไม่สามารถเทสโควดิได ้

ตอ้งแสดง Vaccine certificateเพื+อเขา้ประเทศองักฤษ ระบุ 

• your forename and surname(s) 

• your date of birth 

• vaccine brand and manufacturer 

• date of vaccination for every dose 

• country or territory of vaccination and/or certificate issuer 

 



ผู้เดนิทางจาํเป็นต้องตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR 72 ชัMวโมง หรือ Antigen Rapid Test (ART) 24 ชัMวโมง 

ก่อนเครืMองออกนํามาใช้ในการเช็คอนิบัตรโดยสารเครืMองบิน ณ เค้าท์เตอร์สายการบิน  

1. เดก็อาย ุ5-17 ปี ที+ฉีดวคัซีนไม่ครบ ตอ้งเดินทางพร้อมผูป้กครองที+ฉีดวคีซีนครบ และเขา้ตรวจ RT-PCR เมื+อ

เดินทางถึงประเทศองักฤษวนัที+ 2 

2. ผูที้+ฉีดวคัซีนไม่ครบโดส  

3. ผูที้+ไม่ไดฉี้ดวคัซีน  

► เอกสารทีMต้องทาํการเตรียมก่อนเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตวัจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีMออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   

3. เอกสารใบรับรองทีMได้รับวคัซีนป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เขม็ 

5. หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คืนและวันทีM 5 พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั6ง และรถรับส่งจาก

สนามบิน-โรงแรม 

►ก่อนเดนิทางเข้าประเทศองักฤษ สาํนกังานสาธารณสุขสหราชอาณาจกัรกาํหนดใหช้าวสหราชอาณาจกัรและ

ชาวต่างชาติที+จะเดินทางเขา้มาในประเทศองักฤษจะตอ้งลงทะเบียนล่วงหนา้ 48 ชั+วโมง ก่อนจะเดินทางออกจาก

ป ร ะ เ ท ศ ไท ย เ พื+ อ เ ข้ า สห ร า ช อ าณ า จั ก ร ที+ เ ว็ บ ไ ซ ต์  Passenger Locator Form เ พื+ อ รั บ  QR CODE 

www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk  (มิเช่นนั2นจะโดนปรับหรือจาํคุก) 

►ผู้เดนิทางเข้าสหราชอาณาจักรจะต้องได้รับวคัซีน ครบโดสแล้ว ชนิดของวคัซีนโควด-19 ทีMสหราชอาณาจักร

รับรอง มี ดังนี6 หากไดรั้บวคัซีนชนิดใดชนิดหนึ+ งดงัต่อไปนี2 ครบโดสภายใน 14 วนัก่อนเดินทางจะถือว่าท่าน 

"ฉีดวคัซีนครบโดส" แลว้ โดยสามารถฉีดไขวไ้ดเ้ช่นกนั 

✔ Oxford/AstraZeneca (รวมถึงวคัซีนแอสตราเซเนกาที+ผลิตในประเทศไทย) 

✔ Pfizer BioNTech 

✔ Moderna 

✔ Janssen 

✔ Sinovac-CoronaVac 

✔ Sinopharm Beijing 

✔ Covaxin 

 



►การเดนิทางกลบัเข้าประเทศไทย สําหรับคนไทย ผู้เดนิทางต้องขอ Thailand Pass  

ชั6นตอนการขอ “Thailand Pass” เพืMอเดนิทางเข้าประเทศไทย  

ขั6นตอนทีM 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน)      

2. VISA (สาํหรับชาวต่างชาติเท่านั2น) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวคัซีนครบถว้น ตามขอ้กาํหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วนัก่อนเดินทาง 

4. ประกนัสุขภาพที+ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 50,000 (สําหรับชาวต่างชาติ

เท่านั2น) 

ขั6นตอนทีM 2 : ลงทะเบียน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบียนอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวรวมถึงแบบฟอร์ม Immigrationและอัพโหลดเอกสารที+จาํเป็นตาม

รายละเอียดขั2นตอนที+ 1 

3. รอการอนุมติัเอกสารรับรองการฉีดวคัซีน 

4. เมื+ออนุมติัแลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” สาํหรับการเดินทางเขา้ประเทศไทย 

ขั6นตอนทีM 3 : เอกสารตรวจหาเชื6อโควดิ-19  

โดยตอ้งมีผลเป็นลบก่อนเดินทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั+วโมงก่อนออกเดินทาง 

ขั6นตอนทีM 4 : เมืMอเดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทั2งหมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชื2อโควิด-19 โดยตอ้งมีผล

เป็นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั+วโมงก่อนออกเดินทาง แสดงต่อ

เจา้หนา้ที+สนามบินที+ท่านมาถึง 

2. ผา่นกระบวนการพิธีตรวจคนเขา้เมือง และกรมควบคุมโรค 

3. ผูเ้ดินทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศที+รัฐบาลกาํหนด แบบ “Test & Go” ยงัคงตอ้งกกัตวัที+โรงแรม AQ 

1 คืนและวนัที+ 5 เพื+อรอผลการตรวจหาเชื2อโควดิ-19 RT-PCR 2 ครั2 ง (ไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์) 

 

 



ขั6นตอนทีM 5 : ระหว่างรอตรวจหาเชื6อโควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรียบร้อยแลว้เมื+อผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดินทางต่อไดโ้ดยไม่ตอ้งกกัตวั  

กฎในการยืMนวซ่ีาองักฤษ 

1.ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตวัเองที+VFS Global (เทรนดี2  ชั2น28) เพราะตอ้งพิมพล์ายนิ2วมือ และ

สแกนม่านตา (เจ้าหน้าที)ของบริษทัจะนัดวนักับท่าน และดาํเนินการแจ้งท่านอีกครั;ง) 

2.ตอ้งดาํเนินการนดัคิวยื+นวซ่ีา ( ในการทาํคิววซ่ีา เอกสารทุกอยา่งของผูเ้ดินทางตอ้งพร้อมหมดก่อน และทางเรา

จะกรอกออนไลนเ์ขา้ในระบบพร้อมทั2งจ่ายค่าวซ่ีาถึงจะสามารถทราบคิวที+ยื+นได ้

3.ระยะเวลาดาํเนินการพิจารณาของทางสถานฑูต ใชร้ะยะเวลา 20-30 วนั ขึ2นอยูก่บัทางสถานฑูตและในระหวา่ง

ดาํเนินการไม่สามารถขอดึงเล่มหนงัสือเดินทางเพื+อใชเ้ดินทางไปประเทศอื+นได ้

หมายเหตุ: ผูย้ื+นคาํขอทุกคนตอ้งไปที+ศูนยรั์บคาํขอวีซ่าดว้ยตนเอง  เดก็เลก็ที+มีอายตุ ํ+ากวา่ 5 ปีตอ้งไปปรากฏตวัที+

ศูนยด์ว้ย แต่ไม่ตอ้งใหข้อ้มูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก)  เดก็ที+มีอายนุอ้ยกวา่ 16 ปีตอ้งมีผูใ้หญ่พาไปดว้ย และผูใ้หญ่

นี2จะตอ้งไม่ใช่เจา้หนา้ที+ของวเีอฟเอส  

เอกสารประกอบการยื+นวซ่ีาประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาดาํเนินการพิจารณาวซ่ีา 20-30 วนัทาํการ 

** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิ2วมือ ณ ศูนยย์ื+นวซ่ีาองักฤษ ตามวนัเวลาที+นดัหมาย ** 

โปรดดาํเนินการตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที+ เนื+องจากสถานทูตมีการเปลี+ยนแปลงขอ้กาํหนดเงื+อนไข 

รวมถึงเอกสารที+ใชส้าํหรับยื+นคาํร้องขอวซ่ีาอยูเ่ป็นประจาํ 

1. หนังสือเดินทาง(Passport) เล่มปัจจุบนัที+มีอายุไม่ตํ+ากว่า  6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ โดยนับจากวนัที+

เดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย หากเคยมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรือ

ไม่ก็ตาม กรุณาจดัส่งใหก้บัทางบริษทั และนาํไปแสดงกบัเจา้หนา้ที+ ณ ศูนยย์ื+นวีซ่าองักฤษ VFS Global 

เพื+อง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีาของท่าน  

2. เอกสารส่วนตวั แปลภาษาองักฤษเท่านั2น 

           -  สาํเนาบตัรประชาชน/สาํเนาทะเบียนบา้น/สาํเนาบตัรขา้ราชการ )ภาษาไทย  

            จาํเป็นตอ้งยื+นเอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี2  

  ( - สาํเนาทะเบียนสมรส/สาํเนาทะเบียนหยา่/สาํเนาใบมรณะบตัร  ) กรณีคู่สมรสเสียชีวติ 

 - สาํเนาใบเปลี+ยนชื+อ-สกลุ (ถา้มี) 



กรณีเดก็อายตุ ํ+ากวา่18ปี )บิดาและมารดาเดินทางไปดว้ย( จาํเป็นตอ้งยื+นเอกสารเพิ+ม พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 

ดงันี2  

 - สาํเนาทะเบียนบา้น/สาํเนาสูติบตัร 

กรณีเดก็อายตุ ํ+ากวา่18ปี )บิดา/มารดา ไม่ไดเ้ดินทาง( จาํเป็นตอ้งยื+นเอกสารเพิ+ม พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี2  

 - สาํเนาทะเบียนบา้น/สาํเนาสูติบตัร 

 - หนงัสือยนิยอมจากบิดา-มารดา/สาํเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

   โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บิดา-มารดาเท่านั2น หากเดก็เดินทางไปกบับิดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนงัสือ

รับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนงัสือรับรอง

ยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา-มารดา จะตอ้งมีหนงัสือรับรอง ยนิยอมให้

บุตรเดินทางกบับุคคลที+สาม พร้อมกบัยนิยอมสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการเดินทางใหก้บัเดก็ โดยสามารถขอเอกสาร

ไดที้+สาํนกังานเขต/อาํเภอตามหลกัฐานที+อยูต่ามทะเบียนบา้นของท่าน) พร้อมแนบสาํเนาพาสปอร์ต/สาํเนาบตัร

ประชาชนของบิดา-มารดา ( โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขต ลงนามและประทบัตรารับรองจากทางราชการ

อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันดัหมายที+เด็กแสดงตวัยื+นคาํร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จาํเป็นตอ้งเดินทางไป

แสดงตวัพร้อมกบับุตร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ที+ที+รับยื+นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาํเนาใบ

หย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มอีาํนาจปกครองบตุรแต่เพียงผู้ เดยีว 

3. หลกัฐานการทาํงาน/หนงัสือรับรองการทาํงาน ที+ทาํงานปัจจุบนั )เอกสารมีอาย ุ30 วนั ก่อนยื+นคาํร้องขอ

วซ่ีา 

3.1 กรณีเป็นพนักงานทัMวไป ทั2งภาครัฐและเอกชน ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทัที+ท่านทาํงานปัจจุบนั   

โดยระบุตาํแหน่งงาน, เงินเดือนที+ไดรั้บ, วนั เดือน ปี ที+เริ+มทาํงาน, และช่วงเวลาที+ขอลางานไปเที+ยวยโุรป (โดย

ไม่ต้องระบุชื)อประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลบัมาปฏิบติังานตามปกติหลงัครบกาํหนดวนัลา พร้อม

ประทบัตราบริษทั และลงนามผูมี้อาํนาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั;น) 

3.2 กรณีทีMเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ําเนาใบทะเบียนการคา้ )พค .0403( , หนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทัฯ 

)DBD(, )คัดสาํเนาไม่เกิน  90 วนั พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 3.3 กรณีทีMเป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบบัจริงจากสถาบนัการศึกษาเท่านั2น สถานทูตไม่รับ

พิจารณาบตัรนกัเรียน, ใบประกาศนียบตัร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอาย ุ30 วัน ก่อนยื)นคาํร้องขอวี

ซ่า) 

3.4 กรณทีีMเกษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 



3.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใชส้าํเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคู่สมรสเสียชีวิต(, หลกัฐานการเงินของตนเองหรือ

สามี   ในกรณีที+ไม่ไดเ้ดินทางร่วมกนักบัสามี จาํเป็นตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใชจ่้ายจากสามี(Sponsor Letter) 

ระบุชื+อ-สกุล    วนั เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที+มีความสัมพนัธ์ร่วมกนัจดหมายชี;ชี;แจงเป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั;น 

3.6 กรณีกิจการทีMไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั+วไป, อาชีพอิสระ Freelance, ธุรกิจขายสินคา้ออนไลน์ 

ฯลฯ จาํเป็นตอ้งเขียนจดหมายแนะนาํตนเอง ชี2 แจงรายละเอียดการทาํงาน แหล่งที+มาของรายได ้พร้อมแนบ

หลกัฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที+ดิน ฯลฯ เป็นต้น  จดหมายชี;แจงเป็น

ภาษาอังกฤษเท่านั;น 

4. หลกัฐานการเงิน  

4.1 กรณีออกค่าใชจ่้ายเอง ใชส้ําเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจาํ  ) บญัชี

ส่วนตวั ( รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน )กรุณาเลือกบญัชีที+มีประวติัการเดินบญัชีที+สมบูรณ์ มียอดเงิน เขา้-

ออก สมํ+าเสมอ ( และมียอดเงินคงเหลืออยูใ่นบญัชีนั2นๆไม่ตํ+ากวา่ 6 หลกั เพื+อแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะทางการเงิน

เพียงพอ ครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างไม่เดือดร้อนเมื+อท่านเดินทางกลบัสู่ภูมิลาํเนา และขอหนังสือรับรอง

ฐานะทางการเงินจากธนาคาร(  Bank Certificate ) ซึM งต้องเป็นบัญชีเดียวกัน  Statement ข้างตน  เ ป็น

ภาษาอังกฤษ ระบุสกลุเงิน GBP  เท่านั6น 

4.2 ผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง จาํเป็นตอ้งเขียนหนงัสือรับรอง ชี2แจงความสมัพนัธ์ระหวา่งตนกบัผูเ้ดินทาง 

Sponsor Letter และขอหนังสือรับรอง /สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั2 น  โดยให้บุคคลที+ เป็น

ผูส้นบัสนุน Sponsor  ดาํเนินการตามเอกสารขา้งตน้ พร้อมกบัขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร Bank  

Sponsor/Bank Guarantee ที+ออกจากทางธนาคารเท่านั2น โดยระบุชื+อผูส้นบัสนุนที+เป็นเจา้ของบญัชีSponsorและ

ระบุชื+อผูเ้ดินทาง/ผูที้+ไดรั้บการสนบัสนุน (เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื)อ - สกุล ให้ตรงกับ

พาสปอร์ตที)ใช้เดินทางเท่านั;น)   กรุณายื+นขอจากธนาคารล่วงหนา้ บางแห่งอาจใชเ้วลาดาํเนินการนานถึง 3 วนั 

 หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูร์ Bookbank  หรือมีประวติัการเดินบัญชีไม่

ครอบคลุมตามเงื+อนไขที+กาํหนด ท่านจาํเป็นตอ้งขอรายการเดินบญัชียอ้นหลงั ที+ออกจากธนาคารเท่านั2น (Bank 

Statement)กรุณาปรับสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์หแ้สดงเป็นยอดล่าสุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วนั ก่อนวนันดั

หมายยื+นวซ่ีา 

** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 



5. เงื+อนไขและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลสาํหรับยื+นวซ่ีาประเทศองักฤษ 

 เพื+อประโยชน์ในการยื+นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสาํหรับยื+นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทวัร์ให้ตรงกบัขอ้มูล

ความเป็นจริง เนื+องจากบริษทัฯ ตอ้งนาํส่งขอ้มูลใหก้บัทางสถานทูตพิจารณา เพื+ออนุมติัคาํร้องขอวีซ่า และทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถกรอกประวติั/ขอ้มูลส่วนตวัแทนผูส้มคัรได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็น

เท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกบัความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดาํเนินการพิจารณา

เอกสารล่าชา้มากยิ+งขึ2น 

 

เมื+อท่านชาํระเงินมดัจาํค่าทวัร์เรียบร้อย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มทา้ยรายการทวัร์ และจดัส่งใหเ้จา้หนา้ที+

แผนกวีซ่าทนัที )ภายใน 3-5( หากดาํเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธิJ ไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร 

และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที+ท่านไดช้าํระไปแลว้ทุกกรณี 

หากถูกปฎิเสธวซ่ีา และมีความประสงคที์+จะยื+นคาํร้องขอวซ่ีาใหม่ ผูส้มคัรตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั2 ง 

 สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์ผูส้มคัรบางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์

ตามที+สถานทูตนดัหมาย( โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั2งนี2บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที+เพื+อไปอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

ตลอดทั2งช่วยประสานงานกบัทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงคข์อเอกสารเพิ+มเติมจากทาง

บริษทั ใคร่ขอความร่วมมือใหท่้านจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหก้บัทางบริษทั เพื+อนาํส่งสถานทูตเช่นกนั 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดรั้บวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิJ นาํเรียนสถานทูตเพื+อพิจารณาต่อวี

ซ่าของท่าน เนื+องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

 

เอกสารทุกฉบบัที+ใชป้ระกอบการยื+นคาํร้องขอวซ่ีา ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเท่านั2น !! 

พร้อมแนบสาํเนาฉบบัภาษาไทย )โดยไม่จาํเป็นตอ้งเซ็นรับรองสาํเนาถูกตอ้ง( 

เพื+อความสะดวกในการยื+นวซ่ีา กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหส้มบูรณ์ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลสาํหรับยื+นวซ่ีาประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาดาํเนินการพิจารณาวซ่ีา 20-30 วนัทาํการ 

** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิ2วมือ ณ ศูนยย์ื+นวซ่ีาองักฤษ ตามวนัเวลาที+นดัหมาย ** 

 



แบบฟอรม์รายละเอียดเพิ1มเติม (สาํคญัมาก) 
ขอ้มูลนี9 ใชเ้พื.อนดัหมายคิววซ่ีากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้กรุณาระบุรายละเอียดทั9งหมดใหค้รบถว้น 

เพื.อประโยชน์ของตวัท่านเอง คาํถามเป็นภาษาไทย เพื.อใหท่้านเขา้ใจง่าย 
*** กรุณาตอบคาํถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั9น *** 

โปรแกรม ....................................................................... วนัที/เดินทาง ......................................................................... 
ชื/อ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  .......................................................................................................................................... 
 
 

 

 

วนั / เดือน / ปี เกิด ............................................. เชื Cอชาติ .................................. สญัชาติ ........................................... 

สญัชาติโดยกําเนิด  .......................................... สถานที/เกิด ............................ ประเทศ  .......................................... 

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

ที/อยู ่( ถ้าที/อยูต่ามทะเบียนบ้าน กบัที/อยูปั่จจบุนัคนละที/อยูก่รุณาแจ้งรายละเอียด )   

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

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

ทา่นอาศยัอยูใ่นบ้านหลงันี Cมาเป็นเวลา ................ปี ................เดือน 

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

ในกรณีเป็นผู้ เยาว์ กรุณากรอก ชื/อตวั นามสกลุ ที/อยู ่(หากตา่งจากผู้ขอ) และสญัชาติของผู้ มีอํานาจปกครอง / ดแูลผู้ เยาว์ 

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

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

สถานที/ทํางานหรือสถานศกึษา (ภาษาองักฤษ)  ............................................................................................................. 

ที/อยูที่/ทํางานหรือสถานศกึษา ....................................................................................................................................... 

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

ตําแหน่งงาน ............................................................................ โทรศพัท์ที/ทํางาน ...................................................... 

วนัที/เริ/มการทํางาน ...........................  รายได้ตอ่เดือน .......................... บาท  รายได้อื/น ..................... จํานวน .............. 

ทา่นมีรายได้มาจากแหลง่อื/นๆ หรือไม ่รวมทั Cงเพื/อนๆ และครอบครัว             มี            ไมมี่ 

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

ทา่นได้มีการรออมเงิน เช่น ได้ซื Cอบ้าน , ที/ดิน , อสงัหาริมทรัพย์ , ซื Cอหุ้นเลน่แชร์หรือไม ่          มี             ไมมี่ 

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

ทา่นแบง่รายได้ของทา่นให้กบัสมาชิกครอบครัวเดือนละเทา่ไหร่ ...................................................................................... 

* ในกรณีเปลี,ยนชื,อ * 

ชื/อ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  .................................................................................................................................... 

ชื/อ (ภาษาองักฤษ)  ...........................................  นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) .............................................................   



ทา่นได้ใช้เงินสว่นตวัตอ่เดือนเทา่ไหร่ ............................................................................................................................. 

ทา่นออมเงินตอ่เดือนเทา่ไหร่......................................................................................................................................... 

ชื/อ - นามสกลุ บิดา  ..................................................................................................................................................... 

วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื Cอชาติ ............................................. สญัชาติ ........................................... 

สญัชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที/เกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของบิดา ................................................... วนัที/ออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 

ชื/อ - นามสกลุ มารดา  ................................................................................................................................................. 

วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื Cอชาติ ............................................. สญัชาติ ........................................... 

สญัชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที/เกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ วนัที/ออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 

สถานภาพ           โสด            แตง่งาน           แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)         หม้าย          หยา่ 

 

 

     

    

 

 

ในกรณีที,มีบุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพิ,มเตมิทุกคน 

ชื/อ - นามสกลุ ของบตุร คนที/ \ ..................................................................................................................................... 

วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื Cอชาติ ............................................. สญัชาติ ........................................... 

สญัชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที/เกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ วนัที/ออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 

ที/อยู ่( ถ้าที/อยูต่ามทะเบียนบ้าน กบัที/อยูปั่จจบุนัคนละที/อยูก่รุณาแจ้งรายละเอียด )   

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

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

ชื/อ - นามสกลุ ของบตุร คนที/ ] ..................................................................................................................................... 

วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื Cอชาติ ............................................. สญัชาติ ........................................... 

สญัชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที/เกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ วนัที/ออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 

* ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิ,มเตมิ * 

ชื/อ - นามสกลุ คูส่มรส  .......................................................................................................................................... 

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

สญัชาติ คูส่มรส .................. เชื Cอชาติ คูส่มรส .................. วนัที/ในการจดทะเบียนสมรส............................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของคูส่มรส ......................................... วนัที/ออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 



ที/อยู ่( ถ้าที/อยูต่ามทะเบียนบ้าน กบัที/อยูปั่จจบุนัคนละที/อยูก่รุณาแจ้งรายละเอียด )   

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

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

ทา่นเคยเดินทางเข้ากลุม่ประเทศเชงเก้นหรือไม ่           เคย              ไมเ่คย 

ประเทศที/เคยเดินทางไป (ในรอบ \^ ปี ) วนัเดือนปี ที/ไป รวมกี/วนั และวตัถปุระสงค์ในการไป 

\. ประเทศ ...................... วนัที/เดินทางเข้า (ตามหน้าวีซา่) ....................... วนัที/เดินทางออก (ตามหน้าวีซา่) .................... 

]. ประเทศ ...................... วนัที/เดินทางเข้า (ตามหน้าวีซา่) ....................... วนัที/เดินทางออก (ตามหน้าวีซา่) .................... 

_. ประเทศ ...................... วนัที/เดินทางเข้า (ตามหน้าวีซา่) ....................... วนัที/เดินทางออก (ตามหน้าวีซา่) .................... 

ทา่นเคยได้รับการปฏิเสธวีซา่ หรือ ประเทศอื/น ๆ หรือไม ่         เคย              ไมเ่คย 

ความรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการดํารงชีพระหวา่งการเดินทางและพํานกัของผู้ ร้องขอ 

       ออกคา่ใช้จา่ยเอง                         มีผู้ อื/นออกให้ ความสมัพนัธ์ ....................................... 

        ชื/อ - นามสกลุ .......................................................... 

        ที/อยู ่......................................................................... 

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

 

 
 

 

 

 
 


