
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS พร้อมสะสมไมล์ 25-50 % 

ชมการแข่งขนัพรีเมยีร์ลกี 2017/2018  คู่แดงเดือด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ลเิวอร์พูล 
ชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด+พพิธิภัณฑ์ – ทมีปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด  

ชมสนามแอนฟิลด์ + พพิธิภัณฑ์ – ทมีหงส์แดง ลเิวอร์พูล 
 

* ชมส่ิงมหัศจรรย์ของโลก เสาหินสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge  * 
* ชมพพิธิภัณฑ์น า้แร่ร้อนโรมัน  Roman Bath Museum * 

* ชมววิมุมสูงของลอนดอน ด้วยการขึน้ ลอนดอนอาย * 
* ลิม้รส Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน * 

* ล่องเรือชมสองฟากฝ่ังของแม่น า้เทมส์ * 
* ชิมเป็ดย่างทีโ่ฟร์ซีซ่ันเมนูสุดฮิต * 

* ช้อปป้ิงที ่ถนนอ๊อกฟอร์ด * 
 



 

  

7 มี.ค.61 กรุงเทพมหานคร  
21.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  

ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 
ก่อนข้ึนเคร่ือง 
 

8 มี.ค.61  ลอนดอน - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – พพิธิภัณฑ์น า้แร่เมืองบาธ - เมืองบริสตอล 
00.15 น. นาํท่านเดินทางสู่ นครลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG910  

(Air bus A380) 
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว ์มหานครลอนดอน เมืองหลวง ประเทศองักฤษ และ สหราชอาณาจกัร (United 

Kingdom) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6-7 ช่ัวโมง) คณะผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระ
เรียบร้อย 
นาํท่านชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกกอง
หินหรือแนวแท่งหินท่ีเป็นความลบัดาํมืดในช่วงหน่ึงของประวติัศาสตร์ จากนั้น
ออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ท่ีมีอายตุั้งแต่เม่ือคร้ัง
โรมนัเรืองอาํนาจจากหลกัฐานบ่อนํ้าพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ท่ีหลงเหลืออยู่
ทาํใหเ้มืองบาธไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 
ค.ศ. 1987 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเท่ียวชมพพิธิภัณฑ์น ้าแร่ร้อนโรมัน (RomanBath Museum) ซ่ึงมีประวติั

การคน้พบท่ีน่าสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารสาํคญัของเมือง คือบริเวณท่ีเป็น
ท่ีตั้งของบ่อนํ้าแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนท่ีสองคือ บริเวณวดั และ
ส่วนท่ีสามคือ บริเวณท่ีเปิดบริการให้นกัท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใชบ้ริการนํ้าแร่ 
ซ่ึงมีทั้งสระวา่ยนํ้า, บ่อนํ้าแร่เยน็-ร้อน, หอ้งอบไอนํ้า และส่วนท่ีเป็น Turkish 
Bath จากนั้นเท่ียวชมเมืองอาคารบา้นเรือนถูกสร้างข้ึนในยคุจอร์เจียนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอีกทั้งอาคาร
รอยลั เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปคร่ึงวงกลมท่ีมีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทาํใหเ้มืองบาธมีเสน่ห์ไม่นอ้ย จากนัน่
เดินทางต่อสู่เมืองบริสตอล เมืองในองักฤษท่ีมีพรมแดนติดต่อกบัประเทศเวลส์ 

ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  

MERCURE BRISTOL GRAND **** หรือเทยีบเท่า 
 
 
 



 

  

9 มี.ค.61 เมืองไบบิวรี – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด – เมืองลเิวอร์พูล 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวรี (Bibury Village) หมู่บา้นเล็กๆ ตั้งอยู่ในแควน้ Gloucestershire เขต 
Cotswolds (คอทส์โวลส์ ) จดัวา่เป็น The Most beautiful village in England 
ลกัษณะของหมู่บา้นเป็นกระท่อมเก่าแก่สร้างมาเป็นเวลานาน เรียกว่าเป็น
แบบฉบบับา้นเมืองขององักฤษของแทยุ้คศตวรรษท่ี 17 - 18 ท่ียงัคงรักษา
สภาพในอดีตไวเ้ป็นอยา่งดีมีแม่นํ้ าสายเล็กๆช่ือวา่ Coln ซ่ึงไหลผา่นหมู่บา้น
ยิง่ในฤดูร้อนบา้นแต่ละหลงัจะตกแต่งหนา้บา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบองักฤษ  
จากนัน่นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (Bourton on the 
Water) เมืองท่ีโด่งดงัท่ีสุดในคอตส์โวลส์ ดูเงียบสงบมีลาํธารสายเล็กๆ 
(แม่น า้วนิด์รัช) ไหลผา่นกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้มนํ้ าเป็นช่วงๆ 
กบัตน้วิลโลวท่ี์แกว่งก่ิงก้านใบอยู่ริมนํ้ า เมืองน้ีมีร้านอาหารและโรงแรม 
รวมทั้งร้านคา้ใหเ้ดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย ์ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางต่อยงั เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองเกิดของศิลปินนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัขององักฤษ วลิเลียม

เช็คสเปียร์ ดว้ยผลงานท่ีท่านรู้จกัอาทิ โรมิโอแอนดจู์เลียส / เวนิสวานิช ฯลฯ เมืองสแตรทฟอร์ด เป็นเมือง
เล็กๆ ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าเอวอน ถึงไดถู้กเรียกวา่เมือง Strattford Upon Avon ใหว้ลาท่านเดินเล่น ถ่ายรูปชม
เมืองหรือชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆ บ้านเกดิของเชคสเปียร์ (Shakespear’s Birthplace) จินตกวท่ีีมีช่ือเสียงกอ้ง
โลกท่ีใครทัว่โลกพากนัคลัง่ไคลใ้นบทกวขีองเขา อาทิ เช่น โรมิโอ แอนด ์จูเลียต (ในกรณีท่ีมีการเปิดให้เขา้
ชม) ใหเ้วลาท่านไดเ้ดินเล่นชมทศันียภาพของร้านคา้, ของท่ีระลึกท่ีตกแต่งน่ารักๆ ในสไตลบ์า้นในเทพ
นิยาย  
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ เมืองลเิวอร์พูล 
 

ค ่า  รับประทานทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  

LIVERPOOL MARRIOTT CITY CENTRE **** หรือเทยีบเท่า 
 
10 มี.ค.61 ชมพพิธิภัณฑ์และสนามฟุตบอลแอนฟิลด์ - ช้อปป้ิงร้าน MEGA STORE - โบสถ์ลเิวอร์พูล  
             - ท่าอลัเบิร์ต – ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลกี แมนยู ฯ พบ ลเิวอร์พูล 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นํา ท่ า นเข้า เยี่ ย ม ช ม  สนามฟุตบอลแอนฟิลด์  +พิพิธภัณฑ์ 
(Museum) ของสโมสรลเิวอร์พูล อิสระใหท้่านเลือกซ้ือของท่ีระลึก



 

  

ของทีมท่ีท่านช่ืนชอบในร้าน MEGA STORE ท่ีมากมายไปดว้ยของท่ีระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟน
บอล   
นาํท่านชมเมืองลิเวอร์พูล  แวะชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ท่ีสุดใน
องักฤษ และใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของโลก สร้างเสร็จตั้งแต่ 1978 โดยใชเ้วลาสร้างทั้งหมด 74 ปี จากนัน่นาํท่าน
เดินทางสู่ ท่าอลัเบิร์ต (Albert Dock) หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองลิเวอร์พูล โดยบริเวณ
ท่าเรือนั้นประกอบไปดว้ยอาคารท่าเรือและคลงัสินคา้ นอกจากน้ีแลว้ท่าอลัเบิร์ตยงัเป็น สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
คนเขา้ชมมากท่ีสุดในสหราชอาณาจกัรอีกดว้ย  
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ 

เทีย่ง  ** อสิระอาหารกลางวนั ณ บริเวณสนามฟุตบอล  ( GIFT CASH  10 POUND / PAX ) ** 
16.00 น. นาํท่านเขา้สู่ สนามโอลแทรฟฟอร์ด ของปีศาจแดง - แมนเชสเตอร์ยไูนเต็ด เพื่อชม  

การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ ฤดูกาล 2017/2018 "ศึกแดงเดือด" 
ระหว่าง ทมีปีศาจแดง –แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด VS ทมีหงส์แดง - ลเิวอร์พูล 

 
 *** ทีน่ั่งในสนามฟุตบอล LONG SIDE LOWER   การันตี 2 ทีน่ั่งติดกนั ** 
 

 
  
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  

MIDLAND MANCHESTER  **** หรือเทยีบเท่า 
 
 
11 มี.ค.61 ชมพพิธิภัณฑ์และสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปป้ิงร้าน MEGA STORE-  
             ชมเมืองแมนเชสเตอร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเยีย่มชม สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด  
(Old Trafford Stadium)  และพพิธิภัณฑ์ (Museum) ของ



 

  

สโมสรแมนยูฯ อิสระใหท้่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกของทีมท่ีท่านช่ืนชอบใน ร้าน MEGA STORE ท่ีมากมาย
ไปดว้ยของท่ีระลึกหลากหลายชนิดสาํหรับแฟนบอล  

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านชมเมืองแมนเชสเตอร์ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็น

ศูนยก์ลางศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ นาํท่านเขา้ชม Manchester Cathedral & Manchester Town 
Hall  
  

ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  

MIDLAND MANCHESTER **** หรือเทยีบเท่า 
 
12 มี.ค.61 ช้อปป้ิงบิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท - ลอนดอน 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ ท่ีมีร้านคา้มากกวา่ 120 
ร้านคา้แบรนดเ์นม ใหท้่านเลือกซ้ืออยา่งจุใจ อาทิ 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 บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท ** 
บ่าย  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน อีกคร้ัง 
ค ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร โฟร์ซีซ่ัน ลิม้รสเป็ดย่างขึน้ช่ือ 
 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  

HILTON LONDON KENSINGTON **** หรือเทยีบเท่า 
 
13 มี.ค.61 ล่องเรือแม่น า้เทมส์ - ขึน้กระเช้าไฟฟ้าลอนดอนอาย - ช้อปป้ิง ถนนอ๊อกฟอร์ด –  
             เดินทางกลบักรุงเทพฯ 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเท่ียงชมเมืองลอนดอน ล่องเรือชมสองฟากฝ่ังของแม่น า้เทมส์ ผา่น
หอนาฬิกาบ๊ิกเบน อาคารรัฐสภาองักฤษ มหาวหิารเซ็นตป์อล มีโดมใหญ่



 

  

เป็นอนัดบัท่ีสองของโลก สะพานหอคอยลอนดอน ข้ึนฝ่ังท่ีลอนดอนบริจดห์อนาฬิกาบ๊ิกเบน อาคารหอ
นาฬิกา ท่ีมีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกๆ หน่ึงชัว่โมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดใหญ่ท่ีสุดในโลก  
นาํทุกท่าน ขึน้กระเช้าไฟฟ้าลอนดอนอาย ไฮไลทข์องเมืองลอนดอนวงลอ้
อนัประกอบไปดว้ยแคปซูลกระจก จาํนวน 32 หอ้ง ณ ระดบัความสูงท่ี 
137 เมตร จุดสูงสุดท่ีสามารถมองเห็นกรุงลอนดอน ไดอ้ยา่งไกลสุดตานาํ
ท่านแวะถ่ายรูปหอนาฬิกาบิ๊กเบน ,พระราชวงัเวสท์มินเตอร์ ท่ีตั้งของ
รัฐสภาองักฤษมาตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 16  นาํท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ 
พระราชวงับั้คกิง้แฮม ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัตน้ทศวรรษท่ี 18 เพื่อเป็นตาํหนกัของดยกุแห่งบคัก้ิงแฮม 
พระราชวงับั้คก้ิงแฮม ผูท่ี้เขา้พาํนกัอยา่งเป็นทางการคือเจา้หญิงวคิตอเรีย ผูซ่ึ้งข้ึนครองราชยเ์ป็นราชินีในปี 
ค.ศ. 1837 และตั้งแต่นั้นพระราชวงัแห่งน้ีจึงเป็นท่ีประทบัของกษตัริยใ์นกรุงลอนดอน เป็นตน้ 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน 
บ่าย นาํท่านชอ้ปป้ิง ถนนอ็อกฟอร์ด (Oxford Street) แหล่งชอปป้ิงอีกแห่งท่ีไม่ควรพลาด มีความยาวถึง 1 ไมล ์

(1.6 กม.) ทั้งสองฟากฝ่ังถนน ประกอบไปดว้ยร้านคา้นานาชนิด มีห้างเซลฟริดเสจ (Selfridges) ซ่ึงถือว่า
ใหญ่โตมโหฬารท่ีสุดในย่านน้ี นอกจากน้ียงัมี พลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท (Plaza Oxford Street), 
หา้งสรรพสินคา้จอห์นหลุยส์ (John Lewis), หา้งสรรพสินคา้เฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ (House of Frazer) ฯลฯ  
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธร์ และมีเวลาใหท้่านไดท้าํ Tax Refund 

21.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG917 
 
 
 
14 มี.ค.61  กรุงเทพฯ 
 
16.00 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ   
 

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 
** หมายเหตุ   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า  

ในกรณีท่ีเกิดภัยทางธรรมชาติ,  การยกเลิกเท่ียวบิน หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ
เป็นหลักฯ ** 

 
 
 
 



 

  

อตัราค่าบริการ 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  7-14 ม.ีค.61 

ผู้ใหญ่พกั (ห้องคู่) ท่านละ 135,000 

เด็กอายุ 5 - 12 ปี 1 ท่าน พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 133,000 

เด็กอายุไม่เกนิ 5 ปี 1 ท่าน พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 105,000 

พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 12,000 

กรณไีม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน หักออกท่านละ  30,000 

กรณมีีวซ่ีา หักออกท่านละ  5,000 

 

** หากมีผู้เดนิทางต า่กว่า 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม*** 
 
อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ 
จะตอ้งไม่เกินจาํนวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ 
 ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
 ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล (บริเวณ Long Side Lower และการันตี 2 ทีน่ั่งติดกนั) 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) กรณีเสียชีวติและ

อวยัวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ข้ึนอยูก่บัช่วงอายคุ่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท 
 หวัหนา้ทวัร์ของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศสหราชอาณาจกัร 
 ค่าทปิคนขับรถท้องถิ่น 
 บริการน า้ด่ืม ทุกวนั วนัละ 1 ขวด 

 

 



 

  

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านํ้าหนกั

เกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรค
ประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพงึพอใจในการบริการ ซ่ึงโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ /คน /วนั)   

การช าระเงิน งวดที ่1: ส ารองที่น่ังจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ช่ัวโมงหลงัการจอง 
  งวดที ่2: ช าระส่วนทีเ่หลือ หลงัท าการย่ืนวซ่ีา 2 วนั  

 
กรณยีกเลกิการจอง 
 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั   คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั   หกัมดัจาํ 20,000 บาท/ท่าน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั   หกัมดัจาํ 30,000 บาท/ท่าน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนั  ก่อนการเดินทาง หกั 50% ของค่าทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนั ก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 
 ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร์ 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยืน่ขอวี

ซ่าไดท้นัตามกาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพิ่มคือค่าวซ่ีา และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เท่านั้น และตอ้งไม่อยูใ่น
เง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา ไม่
วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด 



 

  

ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บการพิจารณา
อนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอแนะนาํใหท้่านยืน่ขอวซ่ีาแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกวา่การยืน่ขอวซ่ีาแบบ
กรุ๊ป 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํ่ากวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตุจาํเป็นสุดวสิัยดงัน้ี การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ี
จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด และทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือการ
หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้ 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 เตียงเด่ียวแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 
 กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มี

อ่างอาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

 ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, 
อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิ
พิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ 
ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อ
เฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ 



 

  

รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยดึถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยั
ของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศองักฤษเอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศองักฤษ   
ใช้เวลาย่ืนประมาณ ใช้เวลาย่ืนประมาณ 1155--2200   วนัท าการไม่นับวันเสาร์ วนัท าการไม่นับวันเสาร์ ––  อาทิตย์และวนัหยุดอาทิตย์และวนัหยุด   

(การขอวซ่ีาประเทศองักฤษผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือสแกนลายนิว้มือ ดว้ยตนเอง ณ ศูนยรั์บคาํร้องขอวซ่ีาประเทศองักฤษ 
ตั้งอยูท่ี่อาคารเดอะเทรนด้ี ชั้น 28 สุขมุวทิ 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. ) 

 
 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ตํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวีซ่าในกลุ่ม

ประเทศเชงเกน้หรือประเทศอ่ืน ควรนาํไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 
 สําเนาทะเบียนบา้น /สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /สําเนาใบเปล่ียนช่ือ -สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา่ / 

สาํเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
 หนังสือรับรองการทาํงานจากบริษทั / สังกดัท่ีท่านทาํงานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุตาํแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทาํงานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะ
กลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนังสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 1  เดือน 
พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ 
และมีจาํนวนไม่ตํ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือ
กลบัสู่ภูมิลาํเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสือรับรอง
ค่าใชจ่้ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 – 6
แลว้ ทางบริษทัจะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาทาํงานของท่าน 
โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา ตวัจริง   
 กรณีท่ีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา 

จะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอาํเภอหรือเขต โดยมี
นายอาํเภอ หรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้

 
 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่า 
 ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข ทีบ่ริษทัฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ  

 


