
 

FTT2396 ทวัรย์โุรป ENGLAND LOBSTER MANCHESTER ANFIELD องักฤษ 7 วนั 

5 คืน โดยสายการบิน Eva Air (BR) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HILIGHT 

พักลอนดอน 4 คนื |เบอรต์ัน ออน เดอะวอเทอร ์| สนามฟตุบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์| สโตนเฮน้จ ์

       เขา้ชมสนามฟตุบอลแอนดฟิ์ลด ์|เมนูพเิศษ Fish and Chip เป็ดยา่งโฟรซ์ซีัน่ และเบอรเ์กอรล์อ๊บสเ์ตอร ์

 

ENGLAND LOBSTER MANCHESTER ANFIELD  
อังกฤษ 7 วัน 5 คืน 

เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2565 

ราคาแนะน าเพยีง  63,900.- 



 

 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 

วนัที ่ 4 – 10 , 14 – 20 พฤศจกิำยน 65 63,900.- 

วนัที ่ 2 – 8 ธนัวำคม  65 (วนัพอ่แหง่ชำต)ิ 

       28 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 (วนัหยดุเทศกำลปีใหม)่ 

63,900.- 

69,900.- 

 

 
 

  

 

วันที ่1 กรงุเทพฯ – ลอนดอน 

10.00 น. 
 
12.50 น. 
19.25 น. 
 
ทีพ่ัก 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ อ.ีว.ี
เอ.แอร ์ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 
ออกเดนิทางสูก่รงุลอนดอน ประเทศอังกฤษดว้ยเทีย่วบนิ BR067 
เดนิทางถงึ สนามบนิฮทีโธรว ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) น าทา่นผา่นพธิตีรวจคน
เขา้เมอืงและน าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 
น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก RENAISSANCE LONDON HEATHROW หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่2 
ลอนดอน – เบอรต์นั ออนเดอะวอเทอร ์– สแตรทฟอรด์ – แมนเชสเตอร ์- สนำมฟุตบอล
โอลด ์แทรฟฟอรด์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton on The Water  ซึง่เป็นหมู่บา้นที่ไดร้ับการ

โหวตใหเ้ป็นหมู่บา้นทีม่คีวามสวยงามมากทีส่ดุในอังกฤษ ดว้ยลักษณะของตัวอาคารทีม่คีวามโดด

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน ✈ ✈ ✈ 
RENAISSANCE LONDON 

HEATHROW 

2 
ลอนดอน – เบอรต์ัน ออนเดอะวอเทอร ์– สแตรทฟอรด์ – 

แมนเชสเตอร ์- สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ 
O O O 

AC  MANCHESTER 

SALFORD QUATS 

3 
แมนเชสเตอร ์– ลเิวอรพ์ูล – เขา้ชมสนามฟตุบอลแอนฟีลด ์ - 

BICESTER VILLAGE OUTLET – ลอนดอน 
O O X 

NOVOTEL  LONDON 

EXCEL 

4 
ลอนดอน – บาธ – พพิธิภัณฑน์ ้าแร่รอ้นโรมัน – ซาลสบ์วัร ี– 

สโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน 
O O O 

NOVOTEL  LONDON 

EXCEL 

5 อสิระเทีย่วลอนดอนตามอธัยาศัย O X X 
NOVOTEL  LONDON 

EXCEL 

6 ลอนดอน – ทาวเวอรบ์รดิจ ์– ลอนดอนอาย - ชอ้ปป้ิง - สนามบนิ O O ✈  

7 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  



 
เด่นเฉพาะ ปลูกสรา้งตัวอาคารดว้ยหนิ ซึง่เป็นหนิ Cotswold stone เท่านั้น ภายในหมูบา้นจะมี
แม่น ้า Windrush ไหลผ่าน มเีป็ดหัวเขยีวสวยงามเวยีนว่ายเต็มแม่น ้า เป็นหมู่บา้นทีม่ธีรรมชาตสิุด
แสนโรแมนตคิ จากนัน้เดนิทางต่อสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิ
ฝ่ังแม่น ้าเอวอน อันเป็นบา้นเกดิของวลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare ) กวทีีม่ชี ือ่เสยีง
ที่สุดของอังกฤษ น าเที่ยวชมเมอืงสแตรทฟอรด์ ซึง่ ร่มรืน่ไปดว้ยสวนสาธารณะ น าท่านชมบา้น
เช็คสเปียร์ (ดา้นนอก) และชีวติความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity 
แม่น ้าเอวอนอันเงยีบสงบ และสถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับกวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้่านเลอืก
ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึจากรา้นคา้มากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บา่ย จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมอืงทีต่ัง้ของสโมสรทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดัง

ในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ
แมนเชสเตอร ์ซติี้ และสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคาน์ตี้  น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกคู่กับสนาม
ฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่าเคยรวยทีสุ่ดใน
โลก และเป็นสนามทีใ่หญ่อันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรอง
จากสนาม  เวมบลยี ์สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทมีชาตอิังกฤษเพยีงแห่ง
เดียว และใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนั้นยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า 
รับรองเป็นสนาม 5 ดาว จากนั้นอสิระใหท้่านเลือกซื้อของที่ระลกึของทีมที่ท่านชืน่ชอบในรา้น 
MEGA STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของที ่
 
ระลกึหลากหลายชนดิส าหรับแฟนบอล จากนัน้ น าทา่นสูย่า่น Manchester Piccadilly ถนนชอ้ปป้ิง
ทีค่กึครืน้ทีส่ดุของเมอืง หรอืเดนิเลอืกซือ้สนิคา้ในหา้ง Manchester Arndale หา้งขนาดใหญ่และ 
Market Street ทีม่รีา้นแบรนดด์ังเรยีงรายเต็มไปหมดไมแ่พ ้oxford street ในลอนดอน 
 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (Fish and Chips) 
ทีพ่ัก น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก AC MANCHESTER SALFORD QUAYS หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 
แมนเชสเตอร ์– ลเิวอรพ์ูล – เขำ้ชมสนำมฟุตบอลแอนฟีลด ์ - BICESTER VILLAGE 
OUTLET – ลอนดอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู่เมอืงลเิวอรพ์ูล (Liverpool) ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 

2008 และยังเป็นเมอืงถิน่ก าเนิดของวงดนตรสีีเ่ต่าทองหรือเดอะบทีเทลิ น าท่านสู่สนามฟุตบอล
แอนฟีลด ์ (Anfield Stadium) น าท่านเขา้ชม สนามฟตุบอลแอนฟีลดข์องสโมสรลเิวอรพ์ูล สนาม



 
ขนาดใหญ่ทีส่ามารถรองรับแฟนบอลไดถ้งึ 61,905 คน  โดยสโมสรฟตุบอลลเิวอรพ์ูลนัน้กอ่ตัง้ใน
ปี ค.ศ.1892 และไดใ้ชส้นามแอนฟีลด์มาตั ้งแต่เริ่มก่อตั ้ง สัญลักษณ์ของทีมคือลิเวอร์เบิร์ด 
(Liverbird) ซึง่เป็นนกแถบทะเลไอรชิ บรเิวณแมน่ ้าเมอรซ์ยี ์โดยทีป่ากนกคาบใบไมไ้ว ้มสีโลเเกน
และเพลงประจ าสโมสรคอื “You’ll Never Walk Alone” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บา่ย จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่Bicester Village outlet ใหท้า่นไดช้อปป้ิงจใุจ มหีลากหลายแบรนดด์ัง

ใหท้า่นใหเ้ลอืกสรร อาท ิเชน่ Balenciaga, Valentino, MCM, Zegna, Dolce & Gabrana, 
Bottega Veneta  Fendi , Furla , Karl Lagerfeld , Longchamp ,Paul Smith , Tag Heuer , 
Versace , Burberry ฯลฯ ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูก่รงุลอนดอน 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ทีพ่ัก น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL LONDON EXCEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัที ่4 ลอนดอน – บำธ – พพิธิภณัฑน์ ำ้แรร่อ้นโรมนั – ซำลสบ์วัร ี– สโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดนิทางต่อสูเ่มอืงบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น ้าเอวอนในบรเิวณทีม่นี ้าพุรอ้น

ธรรมชาตทิี่เป็นที่ตัง้ถิน่ฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอ านาจ และเป็นผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมัน 
(Roman Bath) และยังไดเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 
น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑ์น ้ าแร่รอ้นโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการคน้พบที่
น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมอืง คอื บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบ่อน ้าแรร่อ้นคงิส ์(The 
Sacred Spring) สว่นทีส่อง คอื บรเิวณวัด และสว่นทีส่าม คอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กทอ่งเทีย่ว
หรอืชาวเมืองใชบ้รกิารน ้าแร่ซึง่มทีัง้สระว่ายน ้า, บ่อน ้าแร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน ้า และส่วนที่เป็น 
Turkish Bath 
 

 



 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง  
บา่ย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury) น าท่านชมเสาหินสโตนเฮน้จ ์

(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวัตศิาสตร ์มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็น
กลุ่มแท่งหนิขนาดใหญ่ ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึง่ไม่มใีครทราบวัตถุประสงคใ์นการสรา้ง
อยา่งชดัเจน  หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุลอนดอน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี (พเิศษ เป็ดยา่งโฟรซ์ซีัน่) 
ทีพ่ัก น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL LONDON EXCEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 อสิระเทีย่วลอนดอนตำมอธัยำศยั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง/เย็น 
ทีพ่ัก 

อสิระเต็มวัน โดยมหีัวหนา้ทัวรใ์หข้อ้มลู หรอื ค าแนะน า และ ทางบรษัิทไม่มรีถบรกิารสง่ คา่ใชจ้า่ย
ทัง้หมดเป็นความรับผดิชอบของตัวทา่นเอง เชน่ชมพพิธิภัณฑบ์รติชิ (British Museum) ซึง่เป็น
หนึง่ในพพิธิภัณฑด์า้นประวัตศิาสตร ์และวัฒนธรรมของมนุษยทีส่ าคัญทีส่ดุและใหญท่ีส่ดุในโลก 
มกีารกอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้งตน้วัตถทุีเ่ก็บรวบรวมไวส้ว่นใหญ่เป็นของ
สะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึง่เป็นแพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร ์พพิธิภัณฑแ์หง่น้ี
เปิดใหบ้รกิารแกส่าธารณะเป็นครัง้แรกในวันที1่5 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากู
เฮาส ์เมอืงบลมูสเ์บอรร์ ีกรงุลอนดอน อันเป็นสถานทีต่ัง้ของอาคารพพิธิภัณฑใ์นปัจจบุัน  
อสิระอาหารกลางวันและค ่าตามอัธยาศัย 
น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL LONDON EXCEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

วนัที ่6 ลอนดอน – สะพำนหอคอย – ลอนดอนอำย - ชอ้ปป้ิง - สนำมบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเทีย่วชม มหานครลอนดอน ผา่นพคิคาดลิลีเ่ซอรค์ัส (PiccadillyCircus) เดมิเป็นวงเวยีนที่

บรรจบของถนน 6 สาย มนี ้าพุ และรปูปั้นอรีอสตรงกลาง และเขา้สูไ่ชน่าทาวน ์ยา่นชมุชนชาวจนี
กลางมหานครลอนดอน ผา่นจัตรุัสทราฟัลกา้ร ์(Trafagal Square) ทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารที่
น่าสนใจ ผา่นมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ทีม่ยีอดโดมใหญเ่ป็นอันดับ 2 ของโลก 
สถานทีใ่ชจ้ัดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้
เขา้สูจ่ัตรุัสรัฐสภามหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ทีต่ัง้ของรัฐสภาอังกฤษมา



 
ตัง้แตต่น้ศตวรรษที ่16 และยังเป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จ้ักกนัดใีนนามหอนาฬกิาบิ๊กเบน (Big 
Ben) ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุหนึง่ชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญท่ีส่ดุในโลกและ
ฝ่ังตรงขา้มทีม่แีมน่ ้าเทมสก์ัน้อยูเ่ป็นทีต่ัง้ของชงิชา้สวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye) ชงิชา้
สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป จากนัน้น าทา่นถ่ายรปูกบัทาวเวอรบ์รดิจ ์(Tower Bridge) สะพานขา้ม
แมน่ ้าเทมสท์ีส่ามารถยกเปิดปิดได ้จากนัน้ถา่ยรปูคูก่บัหอคอยลอนดอน (Tower of London) 
สถานทีท่ีเ่กดิเหตแุหง่ประวัตศิาสตรอ์ันเกรยีงไกร ยิง่ใหญน่องเลอืด หรอืแมแ้ตซ่บัซอ้นซอ่นเงือ่น 
มอีดตีทีย่าวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คกุ และแดนประหาร 
 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง 
( พเิศษ ลิม้รส Burger & Lobster รา้นดังของลอนดอน) 

บา่ย น าท่านเลอืกซือ้สิน้คา้ในย่านไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดัง
อย่าง ฮารว์ยี ์นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสนิคา้
แฟชั่นชัน้น าจากทั่วทุกมุมโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ีน่ยิมกันอยา่งมาก รวมทัง้มรีา้นคา้แฟชั่น
มากมายตัง้อยู่บรเิวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, 
Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นที่ตัง้ของรา้น Super Brands 
อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, 
Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & 
Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 
ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลอนดอน 

21.35 น. 
 

น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ BR068 

 

วนัที ่7 กรงุเทพฯ 

10.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ   
 

 
 
 



 
**รำ้นคำ้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท ำกำรในวนัอำทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ำรยำ้ยเมอืงทีเ่ขำ้พกั** 

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอำจมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม 

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมำยเหต ุ

  
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และ เหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ  

จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ENGLAND LOBSTER 
MANCHESTER ANFIELD 

อังกฤษ 7 วัน 5 คนื 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทำ่น 

ทำ่นละ 
พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

 4 – 10 พฤศจกิำยน  65 63,900.- 9,900.- 

 2 – 8 ธนัวำคม 65 63,900.- 9,900.- 

28 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66  69,900.- 9,900.- 

โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล 

 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำงเขำ้ออกจำกประเทศไทย  

ผูม้สีญัชาตไิทย 
► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน) 

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate (ขอ้มลูตรงตามพาสปอรต์) หรอื เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบยีนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลเิคชนั “หมอพรอ้ม” หรอืวัคซนีพาสปอรต์ *เลม่สเีหลอืง* 

ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนีครบถว้นมาแลว้ 

3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม 

4. ไมต่อ้งลงทะเบยีน Thailand Pass - เดนิทางเขา้ประเทศโดยไมต่อ้งกกัตัวและไมต่อ้งตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

    เมือ่เดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ จะตอ้งไดรั้บวคัซนี ครบโดสแลว้ 

โดยตอ้งผา่นระยะเวลาการฉีดวคัซนีโดสสดุทา้ยมาอยา่งนอ้ย 14 วัน 

► เงือ่นไขวคัซนี การเดนิทางทอ่งเทีย่วเขา้ในสหราชอาณาจักร ตอ้งครบโดส 2 เข็ม สามารถฉดีไขวไ้ด ้

 (ตอ้งครบโดสอยา่นอ้ยภายใน 14 วัน) 

✔ Oxford/AstraZeneca  

✔ Pfizer BioNTech 

✔ Moderna 

✔ Janssen 

✔ Sinovac-CoronaVac 

✔ Sinopharm Beijing 

✔ Covaxin 

 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.   ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  
      ภายใน  3 วันนับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      
      อัตโนมตั ิ
3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 



 
      กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 
      รับผดิชอบ คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 
5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและ 
      ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 
      เจา้หนา้ที ่
6.  หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกใน  การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 
จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 
เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **   

[รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

     1.  คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

  2. ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่า

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรค    

       ประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

  3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

  4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

  5.  คา่ตรวจ RT-PCR Test หรอื Rapid Antigen ตามมาตราการของแตล่ะประเทศ (ถา้ม)ี 

  5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศอังกฤษ รวมคา่บรกิารยืน่วซีา่ (9,900.-บาท)  



 

  6. คา่ทปิพนักงานขับรถ ทา่นละ 2 ปอนด/์ ตอ่ทา่น / วัน (คดิเป็น 5 วัน เทา่กับ 10 ปอนด)์ 

  7. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย ทา่นละ 3 ปอนด/์ ตอ่ทา่น / วัน (คดิเป็น 7 วัน เทา่กับ 21 ปอนด)์ 
 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนุมตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 
ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่วซีำ่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยให ้
การพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้ง
แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่า
กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดนิทางเล่มเกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ใน
การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอื
เดนิทางนั้นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน 
หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย
สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 
5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ
ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่าง
นอ้ย 

 
3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่าย

การบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิ
มปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ี่มปัีญหาทางดา้น
สุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอนิสายการบนิ 
ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 



 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยท ัง้หมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำให้

คณะเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนที ่บรษิทัฯก ำหนดไว ้(20ทำ่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหาย
ตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะ
ท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีก
คนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวร ์
     หรอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ /   
     คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิหรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก 
     เดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทัวร ์
      ทัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่า 
      เหตผุลใดๆ ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) ,หอ้งคู่  (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่ำง
ประเภทอำจจะไม่ตดิกนัและบำงโรงแรม  อำจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะไดเ้ป็น 1 
เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัด

รัต  
      และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกตา่งกนั 
 
 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 2 เดอืน 

*** ยืน่วซีำ่แสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) 



 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้
 

**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยู่ต่ำงประเทศ, ท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยูต่ำ่งประเทศ กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบทนัท ี

เพรำะกำรยืน่ขอวซีำ่จะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทตูตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำง

สถำนทูตอำจไมส่ำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทำงทีถ่อื

พำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐำนกำรเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทำง ออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก 

ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้

ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน 

กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 

พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถ่ายส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ จะ



 
ท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  

 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรพัยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้อัพเดทไมเ่กนิ 15 

วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT 

พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชฝีำกประจ ำ บญัชกีระแสรำยวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

 

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา



 
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน 

 

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทำ่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวซีำ่เทำ่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสำรเป็นภำษำไทยจะตอ้งแปลเป็นภำษำองักฤษทกุฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอืศนูย์

แปล พรอ้มประทบัตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไมส่ามารถใชต้วัทีแ่ปลเองได ้

(คำ่แปลเอกสำรไมร่วมในรำยกำรทวัร ์ผูเ้ดนิทำงเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 

 

 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีำประเทศองักฤษ 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภำษำองักฤษ ใหค้รบทกุขอ้ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 
ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาไทย 

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

ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง 

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

ชือ่-นามสกลุเกา่ ทีเ่คยใชก้อ่นเปลีย่น 

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

เหตผุลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) .............................. 



 
เปลีย่นเมือ่วันที ่(วัน/เดอืน/ปี) ................................... 

 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ..................................................................เชือ้ชาต.ิ.........................  

สญัชาต ิ............................ สถานทีเ่กดิ........................... ประเทศ........................... 

 

ทีอ่ยู ่( ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กับทีอ่ยูปั่จจบุันคนละทีอ่ยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด) 

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

...................................................................................................................................รหัส

ไปรษณีย.์.................................. ทา่นอาศัยอยูใ่นบา้นหลังน้ีมาเป็นเวลา …......ปี ............เดอืน 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.......................................... 

หมายเลขโทรศัพทท์ีท่ างาน ......................................... 

หมายเลขโทรศัพทบ์า้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 

มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด ..................เลม่     

หมายเลขหนังสอืเดนิทางปัจจบุัน ........................ 

วันทีอ่อก...............................หมดอาย.ุ............................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ......................... 

วันทีอ่อก...............................หมดอาย.ุ.............................. 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม่ ………………………………………………………………… 

วัน/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขา้ประเทศอังกฤษครัง้ลา่สดุ .............................................  

รวมทัง้หมดกีวั่น .................... 

วัตถปุระสงคใ์นการไปครัง้ลา่สดุ (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ , นักเรยีน) 

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

ประเภทของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เป็นประเภทใด 

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

ระยะเวลาของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เริม่ตัง้แตวั่นที ่..................................... 

ถงึวันที ่................................... 

 

ทา่นเคยไดร้ับการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆหรอืไม ่

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

เหตผุลทีถ่กูปฏเิสธ ..........................................................  

วัน/เดอืน/ปี ทีถ่กูปฏเิสธ ....................................... 

 

ประเทศอืน่ ๆ ทีท่า่นเคยเดนิทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีวั่น และวัตถปุระสงค์

ในการไป (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ, นักเรยีน) 

1.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

2.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  



 
วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

3.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

4.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

5.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

 

สถานภาพ  

.........โสด    

........ หย่า และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย)                           

......... แตง่งานแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน)            

........ แตง่งานและมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

........ หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

 

ในกรณีสมรสแลว้ทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ                                                                                                       

ชือ่ นามสกลุ ของคูส่มรส 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส

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

สถานทีเ่กดิ.................................................................................................. 

เชือ้ชาต ิ..........................................  สญัชาต ิ............................................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ทีอ่ยูปั่จจบุันของคูส่มรส 

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

 

ในกรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน                                                                                                

1.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

สถานทีเ่กดิ................................................................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี ่

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



 
2.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

สถานทีเ่กดิ................................................................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี ่

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

 

ประวัตขิองบดิา                                                                                                                                                

ชือ่ของบดิา ..........................................................  

นามสกลุของบดิา .......................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา .........................................  

สถานทีเ่กดิของบดิา........................................................ 

ประเทศทีเ่กดิ ......................................................  

เชือ้ชาต ิ................................... สญัชาต.ิ..................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ประวัตขิองมารดา                                                                                                                                               

ชือ่ของมารดา ........................................................  

นามสกลุของมารดา .................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา ..........................................  

สถานทีเ่กดิของมารดา .............................................. 

ประเทศทีเ่กดิ .............................................  

เชือ้ชาต ิ................................... สญัชาต ิ..................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

 

ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจา่ยตา่งๆ 

งานปัจจบุันท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 

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

ชือ่บรษัิททีท่ างาน 

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

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

 

 



 
ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน

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

...................................................................................................................................รหัส

ไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท างาน ............................................... 

เงนิเดอืน .................................บาท 

 

กรณี นักเรยีน / นักศกึษา ระบชุือ่โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย 

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

ระดับชัน้ทีเ่รยีนอยู ่........................................หลักสตูรทีก่ าลังเรยีน 

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

 

ทา่นเคยท างานเหลา่นี้หรอืไม ่(ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ)  

........เคย ........ไม่เคย 

ถา้เคย ระบอุาชพีทีท่ า , ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 

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

ชือ่ตน้สงักดัทีเ่คยท างาน 

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

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

 

ทีอ่ยูข่องตน้สงักดัทีเ่คยท างาน

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

...................................................................................................................................รหัส

ไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท างาน ..........................................  

วัน/เดอืน/ปี ทีอ่อกจากงาน .......................................... 

 

ทา่นมสีมดุบัญชเีงนิฝากหรอืไม ่               ........ม ี     .......ไมม่ ี                                                                       

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดวา่เป็น  บัญชอีอมทรัพย ์/ ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเทา่ไหร ่  

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………... 

ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทา่ไหร่

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

ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้บัสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร ่

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

คา่ใชจ้า่ยของทา่นในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่

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

ในการเดนิทางครัง้น้ี ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น 

..................................................................................ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เชน่ คา่ตั๋ว



 
เครือ่งบนิ คา่โรงแรม คา่อาหาร ..................................................... ถา้มคีนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นไป

อังกฤษ เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่...............................................  

หมำยเหต ุ กำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 
 
 

 


