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วันที ่16 มกราคม 2563   กรุงเทพฯ – แมนเชสเตอร(์อังกฤษ)  

17.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 8  ROW Q 
สายการบนิ ETIHAD AIRWAYS (หรอืเทยีบเทา่)  เจา้หนา้ทีร่อใหก้ารตอ้นรับ 

20.10 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่ EY401 

วันที ่17 มกราคม 2563   แมนเชสเตอร ์– โอลด ์แทรฟฟอรด์ – เชสเตอร ์

00.10 น. ถงึ สนามบนิเมอืงอาบูดาบ ีเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
02.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์โดยสายการบนิ  ETIHAD AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่EY015 
06.40 น.  คณะถงึสนามบนิทา่อากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศอังกฤษ ผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ
ประเทศอังกฤษ จัดเป็นเมอืงใหญ่และมปีระชากรมากอันดบัสองรองจากเมอืงลอนดอน แมนเชสเตอร์
ตดิตอ่กบัทีร่าบเชชเชอรท์างทศิใต ้ตดิตอ่กบัเทอืกเขาเพนไนนท์างทศิเหนือและทศิตะวันออก เมอืงนี้
ขยายตวัและเจรญิรุ่งเรอืงจากการผลติส ิง่ทอในชว่งการปฏวิัตอิุตสาหกรรม สง่ผลใหแ้มนเชสเตอร์
กลายเป็นเมอืงอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) ของสโมสร 

แมนยูฯ ทีจ่ัดว่าร ่ารวยทีส่ดุในโลก เป็นสนามทีใ่หญ่เป็นอันดบั 2 ของประเทศอังกฤษ สามารถรองรับ
แฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลยี ์สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนาม
ฟตุบอลของทมีชาตอิังกฤษเพยีงแห่งเดยีว และใหญ่เป็นอันดบัที ่11 ของยุโรปนอกจากนัน้ยังเป็น 1 ใน 
2 สนามในอังกฤษทียู่ฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว ทีร่วบรวมประวัตคิวามเป็นมาตัง้แตเ่ร ิม่กอ่ตัง้สโมสร 
และ ยังมสี ิง่ของถว้ยรางวัลตา่งๆ จัดแสดงโชวอย์ู่ดว้ย  
ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นสูเ่มอืงเชสเตอร ์เมอืงเกา่แกข่องอังกฤษอกีเมอืงทีย่ังมโีบสถ ์ปราสาท วหิาร
และอาคารยุคเมดอิวิัลทีย่ังสมบูรณ์อย่างทีส่ดุจ านวนมาก อกีทัง้ยังเป็นที่ตัง้ของก าแพงโรมันยุคโบราณ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก Crowne Plaza Hotel Chester หรอืเทยีบเทา่ 

วันที ่18 มกราคม 2563   Liverpool Cathedral – สนามแอนฟิลด ์

07.30 น.  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
08.30 น. เดนิทางสู ่เมอืงลเิวอรพ์ูล ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นเมอืง วัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมอืง

ถิน่ก าเนดิของวงดนตรสีีเ่ตา่ทองหรอืเดอะบทีเทลิ ความรุ่งเรอืงของลเิวอรพ์ูลมาจากการเป็นเมอืงทา่
ส าคญั มกีารตดิตอ่คา้ขายกบัแครบิเบยีน, ไอรแ์ลนด ์และแผ่นดนิใหญ่ยุโรป 
น าทา่นชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในลเิวอรพ์ูล ใหญ่ทีส่ดุในอังกฤษ และใหญ่เป็น
อันดบั 5 ของโลก สรา้งเสร็จตัง้แต ่1978 โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 74 ปี น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อัลเบริต์ 
(Albert Dock) หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงลเิวอรพ์ูล โดยบรเิวณทา่เรอืนัน้ประกอบไป
ดว้ยอาคารทา่เรอืและคลงัสนิคา้ นอกจากนี้แลว้ทา่อัลเบริต์ยังเป็น สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีนเขา้ชมมาก
ทีส่ดุในสหราชอาณาจักรอกีดว้ย  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าทา่นเขา้เยีย่มชม สนามฟตุบอลแอนฟิลด ์+พพิธิภณัฑ ์(Museum) ของสโมสรลเิวอรพ์ูล อสิระให ้

ทา่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของทมีทีท่า่นชืน่ชอบในรา้น MEGA STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของทีร่ะลกึ
หลากหลายชนดิส าหรับแฟนบอล 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก JURYS INN LIVERPOOL  หรอืเทยีบเทา่ 

วันที ่19 มกราคม 2563   ศกึแดงเดอืด – เชสเตอร ์

07.30 น.  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 ชม เดอะ ทร ีเกรซ (The Three Graces) อาคารเกา่แก ่3 หลงั สญัลกัษณ์ของเมอืงลเิวอรพ์ูล ซา้ยมอื 

สดุ คอื ทีท่ าการของการทา่เรอืลเิวอรพ์ูล (Port of Liverpool Building) อาคารกลาง คอื อาคารของ
บรษัิทเดนิเรอืคนูารด์ (CunardBuilding) สว่นขวามอืสดุ คอื อาคารส านักงาน สรา้งดว้ยคอนกรตี แบบ
หลายชัน้ อาคารแรกทีส่รา้งในประเทศอังกฤษ (Royal Liver Building) 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย          ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเขา้สู ่สนามแอนฟิลด ์ ชม การแขง่ขนัฟตุบอลพรเีมยีรล์กีอังกฤษ ฤดกูาล 

2019/2020  "ศกึแดงเดอืด" ระหว่าง ทมีหงสแ์ดง – ลเิวอรพ์ูล VS ทมีปีศาจแดง –แมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ด 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    
น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก    Crowne Plaza Hotel Chester หรอืเทยีบเทา่ 
 
 



  
       

วันที ่20 มกราคม 2563  เชสเตอร ์- ลอนดอน 

07.30 น.  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    
09.00 น.  น าทา่นสู ่Cotswolds เป็นดนิแดนทีอ่ยู่ทางตอนกลางของประเทศอังกฤษ  โดยเริม่มคีวามเจรญิตัง้แตใ่น

ยุคกลาง เนื่องจากมกีารคา้ขนสตัวบ์รเิวณนี้ จนท าใหรุ้่งเรอืง Cotswolds ดนิแดนแห่งนี้มเีอกลกัษณ์ดว้ย
การสรา้งโบสถ ์สรา้งบา้นดว้ยหนิ Cotswolds ซึง่เป็นหนิปูนสนี ้าผึง้ ถกูน ามาใหเ้ป็นวัสดหุลกัเพือ่ใชส้รา้ง
บา้น ตัง้แตพ่ืน้ยันหลงัคา 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าทกุทา่นสู ่วงเวยีนพคิคาดลิลี ่(Piccadilly Circus) จุดศนูยก์ลางและจุดนัดพบใจกลางมหานคร
ลอนดอน โดดเดน่ดว้ยรูปหลอ่ส ารดิของเทพแห่งความรักหรอืกามเทพ (EROS) และป้ายโฆษณาทีเ่ต็ม
ไปดว้ยแสงสโีดยรอบ อสิระชอ้ปป้ิงย่าน Chinatown  

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    
น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN LONDON KENSINGTON FORUM หรอืเทยีบเทา่ 

วันที ่21มกราคม 2563   Tower Bridge - Tower of London –- Bicester Village Outlet 

07.30 น.  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    
  น าทา่น ถา่ยรูปกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแม่น ้าเทมสท์ีส่ามารถยกเปิดปิดได ้

จากนัน้ ถา่ยรูปคูก่บัหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานทีท่ีเ่กดิเหตแุห่งประวัตศิาสตรอ์ัน
เกรยีงไกร ยิง่ใหญ่นองเลอืด หรอืแมแ้ตซ่บัซอ้นซอ่นเงือ่น มอีดตีทีย่าวนาน เคยเป็นป้อมปราการ 
ปราสาทราชวัง คกุ และแดนประหาร  
น าทา่นเดนิทางสู ่ไบเซสเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ ทีม่รีา้นคา้
มากกว่า 120 รา้นคา้แบรนดเ์นม ใหท้า่นเลอืกซือ้อย่างจุใจ อาท ิBally , Burberrly , Calvin Klein , 
Clarks , D&G , DKNY , Fendi , Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , 
Levi’s , MaxMara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , 
Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    
น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN LONDON KENSINGTON FORUM หรอืเทยีบเทา่ 

วันที ่22 มกราคม 2563   หอนาฬกิาบิ๊กเบน – มหาวหิารเซ็นตป์อล - ศกึลอนดอน ดารบ์ีแ้มตช ์

07.30 น.  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
น าทา่นเทีย่งชม เมอืงลอนดอน ชมหอนาฬกิาบิ๊กเบน อาคารรัฐสภาอังกฤษ มหาวหิารเซ็นตป์อล มโีดม
ใหญ่เป็นอันดบัทีส่องของโลก สะพานหอคอยลอนดอน ขึน้ฝ่ังทีล่อนดอนบรจิดห์อนาฬกิาบิ๊กเบน อาคาร
หอนาฬกิา ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุๆ หนึง่ชัว่โมง เป็นนาฬกิาที ่ มหีนา้ปัดใหญ่ทีส่ดุในโลก 
น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ พระราชวังบัค้ก ิง้แฮม ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยตน้ทศวรรษที ่18 เพือ่เป็นต าหนักของด
ยุกแห่งบัคก ิง้แฮม พระราชวังบัค้ก ิง้แฮม ผูท้ีเ่ขา้พ านักอย่างเป็นทางการคอืเจา้หญงิวคิตอเรยี ผูซ้ ึง่ข ึน้
ครองราชยเ์ป็นราชนิีในปี ค.ศ. 1837 และตัง้แตนั่น้พระราชวังแห่งนี้จงึเป็นทีป่ระทบัของกษัตรยิใ์นกรุง
ลอนดอน เป็นตน้ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเขา้สู ่สนามกฬีาสแตมฟอรด์บรดิจ ์  ชม การแขง่ขนัฟตุบอลพรเีมยีรล์กี
อังกฤษ ศกึลอนดอน ดารบ์ีแ้มตช ์ฤดกูาล 2019/2020 ระหว่าง เชลซ ีVS อารเ์ซนอล 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    
น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN LONDON KENSINGTON FORUM หรอืเทยีบเทา่ 

วันที ่23 มกราคม 2563   ลอนดอน – กรุงเทพ 

07.30 น.  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  ไดเ้วลาอันสมควร น าทกุทา่นสูส่นามบนิ 
15.00 น.  น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่มเีวลาท า Tax Refund และเตรยีมตวักลบักรุงเทพฯ  
20.00 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS   เทีย่วบนิที ่EY026 

วันที ่24 มกราคม 2563   กรุงเทพ 

07.00 น.  ถงึ สนามบนิอาบูดาบ ี (แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
08.50 น.  ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทยโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS   เทีย่วบนิที ่EY408 
18.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  โดยสวัสดภิาพ..  

######################## 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

กรณุาท าการช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 50,000 บาท กอ่นวนัที ่5 พฤศจกิายน 2562 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปิดรบัการจองหากมผีูจ้องครบตามจ านวนทีก่ าหนด 20 ทา่น โดยจะใหส้ทิธผิูท้ ีโ่อน

จองมดัจ าแลว้เทา่น ัน้** 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 
1. คา่บตัรเขา้ชมฟตุบอล 
2. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ 
3. คา่อาหาร ตามทีร่ะบใุนรายการ 
4. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
5. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
6. คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่วตามรายการ 
7. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
8. คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ 
9. หนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
10. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
11. คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศองักฤษ 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรยท์ีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 
มลิลลิติรตอ่ชิน้และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ 
และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รยอ์นุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบ
เทา่นัน้ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋า
ใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
3. ประเทศญีปุ่่ นมกีฎหมายหา้มน าผลผลติภณัฑท์ีม่ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ 
ผักผลไมส้ด ไข ่เนือ้สัตว ์ไสก้รอก เพือ่เป็นการป้องกนั โรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ที่
ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ามัดจ าท่านละ 50,000 บาท 



 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่าง

ไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้

ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้ากับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ัง้ชนดิ

มสี ีและ ชนดิใส 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซน็รับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจด

ทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่

ประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจาก

องคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิต่ออย่างชดัเจน เป็น

ภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตทั่ง้นี ้อยูท่ีด่ลุยพนิิจของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ที่

อาจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ 

วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่

ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อก

โดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 

ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , 

ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , 

ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 



 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บตุร , พี ่, 

นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และ

จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี

(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด 

ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ 

วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธ

การรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอื

บญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพนัธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 

 

 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 
สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่ : ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศองักฤษ อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชัว่โมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 

ซอย สขุมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างดา้น 

ขวามอื สังเกตไดง้า่ย จดุนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ ืน่รบัค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอยา่งนอ้ย (ไมร่วมเสาร์-อาทติย ์ในบาง

กรณี) ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลา

จากทางสถานทตูหรอืศูนยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวาม

จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระส่วนตัวของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ 

หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็น

จะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตขั่น้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาทีท่า่นสะดวกจะยืน่วซีา่

มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่า่นสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ย

อ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตรฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนีไ้ด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ 

อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่าง

บรษัิทจะเริม่ด าเนนิการจัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจ

เร็วกวา่นัน้) และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่

บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นก าหนด แตว่ซีา่ยังไมด่ าเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่น

ระหว่างการพจิารณา) เนือ่งจากทา่นด าเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่า่นตอ้งการยืน่กอ่นคณะ แตค่ณะทีท่า่น

เดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิร์มออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทีย่วภาษาอังกฤษ (Itinerary) 

ในส่วนนี้ ท่านจ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีสุ่ดคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถชดเชยคา่เสยีหายใหก้ับทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตรฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตท่ัิวไปคอื 15-20 วันท าการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับจ านวนผูส้มัคร

ในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจาก

สถานทตูออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่

เดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่วางแผนลว่งหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้ง

รอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจ าเป็นตอ้ง

สมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถงึระยะเวลาทีเ่หลอืก่อน

เดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทียั่งไมห่มดอาย ุไม่ช ารุด และ ยังมวัีน

คงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเกน้ เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ีว่ซีา่เชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก 

และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วกับคณะนี ้สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่

ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและ

ลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุ

กรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิด

ท่องเทีย่วเท่านั้น โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ 

รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบวัุนทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกว่าก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ 

ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที่

ตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่

รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ชค็อนิได ้



เนื่องจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกสง่กลับจากประเทศ

ปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร 

ในกรณีถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่

สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตฯ ไม่มี

นโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนี้

เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การที่วีซ่าจะออกใหทั้นวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้ง

คา่เสยีหายใดๆไดทั้ง้สิน้ เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทีอ่อกจาก

ส านกังานเขต หรอื อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู,่ ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง, ใบส าคญัการหยา่ กรณี

ศนูยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทูตตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีรา

ประทบั) จากกรมการกงสุลเทา่น ัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็น

ทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต ่ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เช่น เดนิทางกบัมารดา และ 

บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้ลกูคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทาง

บรษิทัยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซือ้ต๋ัวเครื่องบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งเตรยีมหลักฐานการจอง ต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนอืจากคณะ ทีท่า่นพ านักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการ

เดนิทางใหค้รอบคลมุวันทีท่า่นเดนิทาง ไป และ กลับ เพือ่ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ยตนเอง

ทกุกรณีไมว่่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่น

จ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเนือ่งจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยืน่ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ทา่นจ าเป็น

เป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไมว่า่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวัน

นัดหมายเพือ่ยืน่ขอวีซา่ ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการ

ยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

 


