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**ราคา Early Bird พเิศษเพยีง 175,000 บาท เพยีงมดัจ ากอ่นเปิดฤดกูาล** 

 

 
 
 

 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ ่

(พกัหอ้ง 2 ทา่น) 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

1-8 มนีาคม 2566 185,000 บาท / ทา่น 15,000 บาท / ทา่น 

**ราคานี ้รวมภาษนี า้มนั ณ วนัที ่13 ก.ค. 65 และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัภาษนี า้มนัขึน้ หากทาง

สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบกอ่นการออกต ัว๋เครือ่งบนิ** 
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รายละเอยีดการเดินทาง 
1 ม.ีค. 66 กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ  

21.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคานเ์ตอร ์D 
สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

2 ม.ีค. 66 ลอนดอน - เสาหนิสโตนเฮน้จ ์- พพิธิภณัฑน์ า้แรเ่มอืงบาธ - เมอืงบรสิตอล 

00.15 น. นําท่านเดินทางสู่ นครลอนดอน ประเทศองักฤษ โดย การบนิไทย เที่ยวบินที่ TG 910 (Airbus 
A380) 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮทีโธรว ์มหานครลอนดอน เมืองหลวง ประเทศอังกฤษ และ สหราชอาณาจักร 
(United Kingdom) (เวล าท ้อ ง ถิ่ น ช ้า ก ว่ า ป ร ะ เท ศ ไท ย  6-7 ชั่ ว โ ม ง  /  แ ล ้ว แ ต่ ฤ ดู ก าล )     
 
นําท่านชม เสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกกองหนิหรอืแนวแท่งหนิที่
เป็นความลับดํามดืในชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร ์

 

จากนัน้ออกเดนิทางต่อสู ่เมอืงบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุตัง้แต่เมื่อครัง้โรมันเรอืงอํานาจ
จากหลักฐานบ่อน้ําพุรอ้น และซากอาคารเกา่แกท่ี่หลงเหลอือยู่ทําใหเ้มืองบาธไดร้ับการแต่งตัง้เป็นเมอืง

มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย นําท่านเที่ยวชม พิพิธภณัฑ์น ้าแร่ร ้อนโรมนั (RomanBath Museum) ซึ่งมีประวัติการคน้พบที่
น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสําคัญของเมอืง คอืบรเิวณทีเ่ป็นทีตั่ง้ของบ่อน้ําแร่รอ้นคงิส ์(The Sacred 

Spring) ส่วนที่สองคอื บรเิวณวัด และส่วนทีส่ามคอื บรเิวณที่เปิดบรกิารใหนั้กท่องเที่ยวหรอืชาวเมืองใช ้

บรกิารน้ําแร่ ซึง่มีทัง้สระว่ายน้ํา, บ่อน้ําแร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน้ํา และส่วนที่เป็น Turkish Bath จากนั้น
เที่ยวชมเมอืงอาคารบา้นเรอืนถูกสรา้งขึน้ในยุคจอรเ์จยีนทีม่ีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอกีทัง้อาคารรอยัล เครส

เซ่น  กลุ่ มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่ มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทํ าให เ้มืองบาธมี เสน่ห์ไม่น ้อย   
 

จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เมอืงบรสิตอล เมอืงในอังกฤษทีม่พีรมแดนตดิตอ่กับประเทศเวลส ์
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ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั Holiday Inn Hotel Bristol City Centre **** หรอืเทยีบเทา่ 

3 ม.ีค. 66 เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์- เมอืงสแตรทฟอรด์ - เมอืงลเิวอรพู์ล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์(Bourton on the Water) เมอืงทีโ่ด่งดัง

ที่สุดในคอตสโ์วลส ์ดูเงียบสงบมีลําธารสายเล็กๆ (แม่น้ําวนิด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหนิ
ทอดขา้มน้ําเป็นช่วงๆ กับตน้วลิโลว์ที่แกว่งกิง่กา้นใบอยู่รมิน้ํา เมืองนี้มีรา้นอาหารและโรงแรม รวมทัง้
รา้นคา้ใหเ้ดนิเลน่เก็บบรรยากาศอันรืน่รมย ์

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย นําท่านเดนิทางต่อยัง เมอืงสแตรทฟอรด์ เมอืงเกดิของศลิปินนักเขยีนที่มชีือ่เสยีงโด่งดังของอังกฤษ วิ

ลเลยีมเช็คสเปียร ์ดว้ยผลงานทีท่่านรูจั้กอาท ิโรมโิอ แอนด ์จูเลยีต / เวนสิวานชิ ฯลฯ เมอืงสแตรทฟอรด์ 
เป็นเมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าเอวอน ถงึไดถ้กูเรยีกวา่เมอืง Stratford Upon Avon 

ใหเ้วลาท่านเดนิเล่น ถ่ายรูปชมเมืองหรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ บา้นเกดิของเชคสเปียร  ์(Shakespeare’s 
Birthplace) จนิตกวทีี่มีชือ่เสียงกอ้งโลกที่ใครท่ัวโลกพากันคล่ังไคลใ้นบทกวขีองเขา อาทเิช่น โรมโิอ 

แอนด ์จูเลยีต (ในกรณีที่มีการเปิดใหเ้ขา้ชม) ใหเ้วลาท่านไดเ้ดนิเล่นชมทัศนียภาพของรา้นคา้, ของที่
ระลกึทีต่กแตง่น่ารักๆ ในสไตลบ์า้นในเทพนยิาย 

ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงลเิวอรพู์ล ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงวัฒนธรรมแหง่ยโุรปในปี 
2008 และยงัเป็นเมอืงถิน่กําเนดิของวงดนตรสีีเ่ตา่ทองหรอืเดอะบเีทลิส ์ความรุ่งเรอืงของลเิวอรพ์ูลมาจาก
การเป็นเมอืงทา่สําคัญ มกีารตดิตอ่คา้ขายกับแครบิเบยีน, ไอรแ์ลนด ์และแผน่ดนิใหญย่โุรป 

 



 

โปรแกรมทวัรอ์งักฤษ ดบูอล ศกึแดงเดอืด (TG) 8วนั 5คนื - รหสัทวัร ์EU1522312 

 

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั Pullman Hotel Liverpool  **** หรอืเทยีบเท่า 

4 ม.ีค. 66 ซติีท้วัร ์- ชมการแขง่ขนัฟุตบอลพรเีมยีรล์กี ทมีลเิวอรพู์ล พบ ทมีแมนย ู

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอลัเบริต์ (Albert Dock) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลเิวอร์พูล 
โดยบรเิวณทา่เรอืนัน้ประกอบไปดว้ยอาคารท่าเรอืและคลังสนิคา้ นอกจากนี้แลว้ทา่อัลเบริต์ยังเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีม่คีนเขา้ชมมากทีส่ดุในสหราชอาณาจักรอกีดว้ย 

 

จากนัน้นําท่านสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง Liverpool One เป็น Walking Street ทีม่ทีีร่า้นรวงมากมาย ใหท้า่นชอ้ป



 

โปรแกรมทวัรอ์งักฤษ ดบูอล ศกึแดงเดอืด (TG) 8วนั 5คนื - รหสัทวัร ์EU1522312 

ป้ิงตามอัธยาศัย   

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควร นําท่านเขา้สู่ สนามแอนฟิลด ์ของ หงสแ์ดง - ลเิวอรพู์ล เร็วกว่าเวลาแข่งขันเริม่
ประมาณ 2 ชม. เพือ่ตอ้นรับนักเตะ ชมการฝึกซอ้ม และเก็บภาพบรรยากาศไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

ชม การแขง่ขนัฟุตบอลพรเีมยีรล์กีองักฤษ ฤดูกาล 2022/2023 ระหว่าง หงสแ์ดง - ลเิวอรพู์ล VS 
ปีศาจแดง - แมนเชสเตอรย์ไูนเต็ด  

* ทีน่ ัง่ในสนามฟุตบอล Hospitality Seat (Longside) การนัต ี2 ทีน่ ัง่ตดิกนั * 

** จองกอ่นมสีทิธิเ์ลอืกทีน่ ัง่ในสนามกอ่น (ตามล าดบั) ** 

 

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า บรเิวณสนามฟตุบอล 

ทีพ่กั Pullman Hotel Liverpool  **** หรอืเทยีบเทา่ 

5 ม.ีค. 66 Liverpool Cathedral - สนามฟุตบอลแอนฟิลด ์- สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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นําทา่นชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในลเิวอรพ์ูล ใหญ่ทีส่ดุในอังกฤษ และใหญเ่ป็น
อันดับ 5 ของโลก สรา้งเสร็จตัง้แต ่1978 โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 74 ปี  

 

นําท่านเขา้เยีย่มชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด ์+ พพิธิภณัฑ ์(Museum) ของสโมสรลเิวอรพ์ูล อสิระให ้

ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในรา้น MEGA STORE ที่มากมายไปดว้ยของที่ระลึก

หลากหลายชนดิสําหรับแฟนบอล  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรนําคณะเดนิทางสู่ เมอืงแมนเชสเตอร  ์ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ มี
สโมสรโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลกคือ “แมนยูไนเต็ด” และ “แมนซติี”้ และมีชือ่เสียงจากการเป็น

เมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก ไดก้ารยอมรับจากหลายฝ่ายว่า เป็นเมืองรองของสหราชอาณาจักร 
นอกจากนี้ ยังเป็นศูนยก์ลางสิง่ทอ ศลิปะ สื่อ และธุรกจิขนาดใหญ่ และเป็นตน้กําเนิดของวงดนตรีที่มี

ชือ่เสียงมากมาย ทัง้ระดับทอ้งถิน่และระดับนานาชาตใินเมืองแมนเชสเตอร์ มีโรงละคร ศูนยแ์สดงงาน
ศลิปะ และพพิธิภัณฑจํ์านวนมาก 
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จากนัน้นําท่านเยี่ยมชม สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์ และพพิธิภัณฑ ์ของสโมสรแมนยูฯ อสิระให ้

ท่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของทมีทีท่่านชืน่ชอบทีม่ากมายไปดว้ยของที่ระลกึหลากหลายชนดิสําหรับแฟน

บอล 

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั Doubletree by Hilton Piccadilly Hotel Manchester  **** หรอืเทยีบเทา่ 

6 ม.ีค. 66 แมนเชสเตอร ์- ชอ้ปป้ิงบซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท - ลอนดอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ ใหท้่านเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้ ที่มีรา้นคา้

มากกว่า 120 รา้นคา้แบรนดเ์นม ใหท้่านเลอืกซือ้อย่างจุใจ 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 

เทีย่ง ** อสิระอาหารกลางวนั ณ บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท **** (Cash back 20 ปอนด)์ 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู่ มหานครลอนดอน ซึง่เป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และส
หราชอาณาจักร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของสหภาพยุโรป เป็นเมอืงที่มศีูนยก์ลางทางธุรกจิทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในโลก 

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร โฟรซ์ซี ัน่ ลิม้รสเป็ดยา่งขึน้ชือ่ 

ทีพ่กั Hilton London Kensington Hotel  **** หรอืเทยีบเทา่ 

7 ม.ีค. 66 ลอนดอนซติีท้วัร ์– ลอ่งเรอืแมน า้เทมส ์- ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าลอนดอนอาย - พระราชวงับคัคงิ
แฮม - ชอ้ปป้ิงถนนอ็อกฟอรด์ - เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่น ถา่ยรปูกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแมน้ํ่าเทมสท์ีส่ามารถยกเปิดปิดได ้ 
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จากนั้น ถ่ายรูปคู่กบัหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกดิเหตุแห่งประวัติศาสตร์อัน

เกรยีงไกร ยิง่ใหญ่นองเลอืด หรอืแมแ้ตซ่ับซอ้นซอ่นเงือ่น มอีดตีทีย่าวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาท
ราชวัง คกุ และแดนประหาร  

นําท่านเที่ยวชม  เมืองลอนดอน  ล่องเรือชมสองฟากฝั่ งของแม่น ้าเทมส์ ผ่าน  หอนาฬิกา

บิก๊เบน อาคารรฐัสภาองักฤษ มหาวหิารเซนต์พอล มีโดมใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก สะพาน

หอคอยลอนดอน ขึน้ฝ่ังทีล่อนดอนบรจิดห์อนาฬกิาบิ๊กเบน อาคารหอนาฬกิา ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอก
เวลาทกุๆ หนึง่ชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญท่ีส่ดุในโลก 

จากนัน้นําทุกท่านขึน้ กระเชา้ไฟฟ้าลอนดอนอาย ไฮไลท์ของเมอืงลอนดอนวงลอ้อันประกอบไปดว้ย

แคปซูลกระจก จํานวน 32 หอ้ง ณ ระดับความสูงที่ 137 เมตร จุดสูงสุดที่สามารถมองเห็นกรุงลอนดอน 

ไดอ้ย่างไกลสดุตา ท่านแวะถ่ายรูปหอนาฬกิาบิ๊กเบน, พระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ทีต่ัง้ของรัฐสภาอังกฤษ
มาตัง้แตต่น้ศตวรรษที ่16   

 

นําท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ พระราชวงับคัคงิแฮม ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยตน้ทศวรรษที่ 18 เพื่อเป็นตําหนักขอ
งดยุกแห่งบัคคงิแฮม พระราชวังบัคคงิแฮม ผูท้ี่เขา้พํานักอย่างเป็นทางการคอืเจา้หญงิวิกตอเรยี ผูซ้ ึง่ข ึน้

ครองราชย์เป็นราชนิีในปี ค.ศ. 1837 และตัง้แต่นั้นพระราชวังแห่งนี้จงึเป็นที่ประทับของกษัตรยิ์ในกรุง
ลอนดอน เป็นตน้  
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เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Burger & Lobster ยา่นดังของลอนดอน 

บา่ย นําท่านชอ้ปป้ิง ถนนอ็อกฟอรด์ (Oxford Street) แหล่งชอ้ปป้ิงอกีแห่งที่ไม่ควรพลาด มีความยาวถงึ 
1 ไมล ์(1.6 กม.) ทัง้สองฟากฝ่ังถนน ประกอบไปดว้ยรา้นคา้นานาชนิด มีหา้งเซลฟรดิเสจ (Selfridges) 

ซึ่งถือว่าใหญ่โตมโหฬารที่สุดในย่านนี้  นอกจากนี้ยังมี พลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท (Plaza Oxford 

Street), หา้งสรรพสนิคา้จอห์นหลุยส์ (John Lewis), หา้งสรรพสนิคา้เฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ (House of 
Frazer) ฯลฯ 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮทีโธร ์และมเีวลาใหท้า่นไดทํ้า Tax Refund 

ค า่  อสิระอาหารค า่บรเิวณสนามบนิ 

21.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG917 

8 ม.ีค. 66 เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ 

15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

** หมายเหตุ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้

ล่วงหนา้ ในกรณีที่เกิดภัยทางธรรมชาติ,  การยกเลิกเที่ยวบิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชนท์ีนั่กทอ่งเทีย่วไดร้ับเป็นหลักฯ ** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

• คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

• คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 
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• คา่ต ัว๋เขา้ชมฟุตบอล (บรเิวณ Hospitality Seat และการนัต ี2 ทีน่ ัง่ตดิกนั) 

• คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ กรณีเสยีชวีติและอวัยวะ 1,000,000 

- 2,000,000 บาท ขึน้อยูกั่บชว่งอายคุา่รักษาพยาบาลในต่างประเทศ ทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท 

• หัวหนา้ทัวรข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศสหราชอาณาจักร ใชเ้วลาดําเนนิการ 30 วันทําการ โดยประมาณ ทัง้นี้การอนุมัตวิซีา่จะขึน้อยู่กับการ

พจิารณาของสถานทตูเทา่นัน้ 

• คา่ทปิคนขับรถ และ ไกด ์ทอ้งถิน่ 

• บรกิารน้ําดืม่ ทุกวัน วันละ 1 ขวด 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

• คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่ ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทาง

สายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก. และมากกวา่ 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

• คา่ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีออกใบเสร็จรับเงนิ 

• คา่วซีา่ด่วน (กรณีลูกคา้จองทัวรน์อ้ยกวา่กําหนดวันยืน่วซีา่) 

• คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิาร ซึง่โดยมาตรฐาน 2 ปอนด ์/ คน / วนั)  

การช าระเงนิ  

• กรณีท าการจองกอ่นการเดนิทาง 45 วนั 

งวดที ่1 : ช าระมดัจ า 50,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัการจอง 

งวดที ่2 : ชําระสว่นทีเ่หลอื หลังทําการยืน่วซีา่ 2 วัน  

• กรณีท าการจองนอ้ยกวา่การเดนิทาง 45 วนั  : ช าระเต็มจ านวน  

หมายเหต ุ: หากกรณีลูกคา้ถูกปฏเิสธการไดร้ับวซีา่ (วซีา่ไม่ผา่น) ทางทัวรจ์ะขอทําการคนืเงนิทีชํ่าระมาแลว้ หลังจากหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้

จรงิ เชน่ คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่, ค่าตั๋วเครือ่งบนิ, คา่ตั๋วฟตุบอล เป็นตน้ 

กรณียกเลกิการจอง 

• กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลังจากทีชํ่าระมัดจําเขา้มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่้ายบางสว่นทีไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ  

• หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหนึง่ แตท่่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวซีา่ไดทั้นตาม

กําหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ่้ายเพิม่คอืคา่วซีา่ และคา่เปลีย่นชือ่ต๋ัวเท่านัน้ และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขของต๋ัวที ่NON-

CHANGE NAME & NON-REFUND 

• หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดร้ับการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไม่วา่ดว้ยเหตผุล

ใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ตํ่ากวา่ 10 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้กอ่น 

15 วัน และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการท่องเทีย่ว รวมทัง้ไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยดังนี้ การ

ลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อุบัตเิหต ุฯลฯ ทัง้นี้จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษา

ผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ และทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อัน

เนื่องจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระมาแลว้ 
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เอกสารในการยืน่วซี่าประเทศองักฤษ 

ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15-20 วนัท าการ ไมนั่บวันเสาร ์- อาทติยแ์ละวันหยดุ (การขอวซีา่ประเทศอังกฤษผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกน

ลายนิว้มอื ดว้ยตนเอง ณ ศนูยร์ับคํารอ้งขอวซีา่ประเทศอังกฤษ) 

• ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15-20 วนัท าการไมนั่บวันเสาร ์- อาทติยแ์ละวันหยดุ (การขอวซีา่ประเทศอังกฤษผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา 

สแกนลายนิว้มอื ดว้ยตนเอง ณ ศนูยร์ับคํารอ้งขอวซีา่ประเทศอังกฤษ) 

• พาสปอรต์ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไม่วา่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศ

เชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายต่อการอนุมัตวิซีา่ 

• สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบัตรประชาชน หรอื บัตรขา้ราชการ / สําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ / สําเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ / สําเนา

สตูบัิตร ในกรณีอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ 

• หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท / สงักัดทีท่่านทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบตํุาแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน

ปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมาทํางาน

ตามปกตหิลังครบกําหนดลา 

• กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และ หนังสอืรับรองบรษัิททีคั่ดไวไ้มเ่กนิ 3  เดอืน 

• สําเนาสมดุบัญชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืนตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมี

จํานวนไมต่ํ่ากว่า 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ่้ายไดอ้ย่างไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลํิาเนา 

ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบั้ญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองค่าใชจ่้ายในครอบครัวดว้ย ***

สถานทูตไมร่ับบัญชกีระแสรายวัน*** 

• กรณีทีบ่รษัิทของท่าน เป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางใหกั้บผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 - 6 แลว้ ทาง

บรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ่้าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบชุือ่ผู ้

เดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

• กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษา ตัวจรงิ 

• กรณีทีเ่ด็กอายตุํ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกับบดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, มารดา จะตอ้ง

ไปยืน่เรือ่งแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอื

ผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ 

สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดชํ้าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม ่ก็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด

แตง่กายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน 

• ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวซีา่ใหกั้บผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 

ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

** หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ได้

ระบไุวข้า้งตน้ทุกประการ ** 

 


