
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                     โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS พร้อมสะสมไมล์ 25-50 % 
 

ชมการแขง่ขนัพรเีมยีรล์กี 2018/2019  คูแ่ดงเดอืด ลเิวอรพ์ลู พบ 
แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด  

 
ชมสนามแอนฟิลด ์+ พพิธิภณัฑ ์– ทมีหงสแ์ดง ลเิวอรพ์ลู 

ชมสนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์+พพิธิภณัฑ ์– ทมีปีศาจแดง แมนเชสเตอร ์
ยไูนเต็ด  

 
* ชมสิง่มหศัจรรยข์องโลก เสาหนิสโตนเฮน้จ ์Stonehenge  * 
* ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั  Roman Bath Museum * 

* ชมววิมมุสงูของลอนดอน ดว้ยการขึน้ ลอนดอนอาย * 
* ลิม้รส Burger & Lobster ยา่นดงัของลอนดอน * 

* ลอ่งเรอืชมสองฟากฝั่งของแมน่ า้เทมส ์* 
* ชมิเป็ดยา่งทีโ่ฟรซ์ซี ัน่เมนสูดุฮติ * 

* ชอ้ปป้ิงที ่ถนนออ๊กฟอรด์ * 
 

ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก 
หงส์แดง vs ปีศาจแดง  

12-19 ธ.ค. 61 



 

 

12 ธ.ค.61 กรุงเทพมหานคร  
21.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคเุทศกไ์ดท้ี ่สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  

ประต ู2-3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

กอ่นขึน้เครือ่ง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

13 ธ.ค.61  ลอนดอน - เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– พพิธิภณัฑน์ า้แรเ่มอืงบาธ - เมอืงบรสิตอล 
00.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่นครลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG910  

(Air bus A380) 
06.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮทีโธรว ์มหานครลอนดอน เมืองหลวง ประเทศอังกฤษ และ สหราชอาณาจักร (United 

Kingdom) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6-7 ชัว่โมง) คณะผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

นําท่านชมเสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกกองหนิหรือแนวแท่งหนิทีเ่ป็น
ความลับดํามดืในชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร ์ จากนัน้ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงบาธ ใน

หบุเขาเอวอนเมอืงเกา่แกท่ีม่อีายตุัง้แตเ่มือ่ครัง้โรมันเรอืงอํานาจจากหลักฐานบอ่น้ําพุ
รอ้น และซากอาคารเกา่แก่ทีห่ลงเหลอือยู่ทําใหเ้มอืงบาธไดรั้บการแต่งตัง้เป็นเมอืง

มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บา่ย  นําท่านเทีย่วชมพพิธิภณัฑน์ า้แร่รอ้นโรมนั (RomanBath Museum) ซึง่มี

ประวัตกิารคน้พบทีน่่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุม่อาคารสําคัญของเมอืง คอืบรเิวณทีเ่ป็น
ทีต่ัง้ของบอ่น้ําแร่รอ้นคงิส ์(The Sacred Spring)  สว่นทีส่องคอื บรเิวณวัด และสว่น

ทีส่ามคอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กทอ่งเทีย่วหรอืชาวเมอืงใชบ้รกิารน้ําแร่ ซึง่มทีัง้สระ
วา่ยน้ํา, บอ่น้ําแร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน้ํา และสว่นทีเ่ป็น Turkish Bath จากนัน้เทีย่ว

ชมเมืองอาคารบา้นเรือนถูกสรา้งขึน้ในยุคจอร์เจียนทีม่ีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทัง้

อาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมทีม่ีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทําให ้
เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่นอ้ย จากน่ันเดนิทางต่อสู่เมอืงบรสิตอล เมืองในอังกฤษที่มี

พรมแดนตดิตอ่กบัประเทศเวลส ์
ค า่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  
MERCURE BRISTOL GRAND **** หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 

 
 

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

14 ธ.ค.61 เมอืงไบบวิร ี– เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์- เมอืงสแตรทฟอรด์ – เมอืงลเิวอรพ์ลู 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นไบบวิร ี(Bibury Village) หมู่บา้นเล็กๆ ตัง้อยู่ใน

แควน้ Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทสโ์วลส ์) จัดวา่เป็น The Most 
beautiful village in England ลักษณะของหมู่บา้นเป็นกระทอ่มเกา่แกส่รา้งมา

เป็นเวลานาน เรยีกวา่เป็นแบบฉบบับา้นเมอืงขององักฤษ 
ของแทยุ้คศตวรรษที ่17 - 18 ทีย่ังคงรักษาสภาพในอดตีไวเ้ป็นอย่างดมีแีม่น้ํา

สายเล็กๆชือ่ว่า Coln ซึง่ไหลผ่านหมู่บา้นยิง่ในฤดูรอ้นบา้นแต่ละหลังจะตก
แตง่หนา้บา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบอังกฤษ จากน่ันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบอร์

ตนัออนเดอะวอเตอร ์(Bourton on the Water) เมอืงทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในคอตสโ์วลส ์ดเูงยีบสงบมลํีาธารสาย

เล็กๆ (แมน่ า้วนิดร์ชั) ไหลผ่านกลางเมอืง และมสีะพานหนิทอดขา้มน้ําเป็นชว่งๆ กับตน้วลิโลวท์ีแ่กวง่กิง่กา้นใบ
อยูร่มิน้ํา เมอืงนีม้รีา้นอาหารและโรงแรม รวมทัง้รา้นคา้ใหเ้ดนิเลน่เก็บบรรยากาศอนัรืน่รมย์  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บา่ย นําทา่นเดนิทางตอ่ยัง เมอืงสแตรทฟอรด์ เมอืงเกดิของศลิปินนักเขยีนทีม่ี

ช ือ่เสยีงโด่งดังของอังกฤษ วลิเลยีมเช็คสเปียร์ ดว้ยผลงานทีท่่านรูจั้กอาท ิ

โรมโิอแอนดจ์ูเลยีส / เวนิสวานิช ฯลฯ เมืองสแตรทฟอร์ด เป็นเมอืงเล็กๆ 
ทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําเอวอน ถงึไดถู้กเรยีกวา่เมอืง Strattford Upon Avon 

ใหว้ลาท่านเดนิเล่น ถ่ายรูปชมเมืองหรือชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ บา้นเกดิของ
เชคสเปียร ์(Shakespear’s Birthplace) จนิตกวทีีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลกที่

ใครทั่วโลกพากันคลั่งไคลใ้นบทกวีของเขา อาทิ เช่น โรมิโอ แอนด์ จู
เลยีต (ในกรณีทีม่กีารเปิดใหเ้ขา้ชม) ใหเ้วลาทา่นไดเ้ดนิเลน่ชมทัศนียภาพ

ของรา้นคา้, ของทีร่ะลกึทีต่กแตง่น่ารักๆ ในสไตลบ์า้นในเทพนยิาย ไดเ้วลา

อันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเิวอรพ์ูล ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมอืง วัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยัง
เป็นเมืองถิน่กําเนิดของวงดนตรีสีเ่ต่าทองหรือเดอะบทีเทลิ ความรุ่งเรืองของลเิวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองท่า

สาํคญั มกีารตดิตอ่คา้ขายกบัแครบิเบยีน, ไอรแ์ลนด ์ และแผน่ดนิใหญย่โุรป  
ค า่  รับประทานทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  
LIVERPOOL MARRIOTT CITY CENTRE **** หรอืเทยีบเทา่ 

 
15 ธ.ค.61  Liverpool Cathedral – ทา่อลัเบริต์ – ชมการแขง่ขนัฟตุบอลพรเีมยีรล์กี คูล่เิวอรพ์ลู พบ แมนยฯู 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนัน้นําทา่นชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในลเิวอรพ์ูล ใหญ่ทีส่ดุในอังกฤษ และใหญ่เป็น

อันดับ 5 ของโลก สรา้งเสร็จตัง้แต ่1978 โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 74 ปี จากน่ันนําท่านเดนิทางสู ่ทา่อลัเบริต์ 
(Albert Dock) หนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงลเิวอร์พูล โดยบรเิวณท่าเรอืนัน้ประกอบไปดว้ย

อาคารทา่เรือและคลังสนิคา้ นอกจากนี้แลว้ทา่อัลเบริ์ตยังเป็น สถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีนเขา้ชมมากทีส่ดุในสหราช
อาณาจกัรอกีดว้ย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเขา้สู ่สนามแอนฟิลด ์ของ หงสแ์ดง - ลเิวอรพ์ูล  เร็วกวา่เวลาแขง่ขันเริม่ประมาณ 2 ชม. 
เพือ่นําทา่นตอ้นรับนักเตะ ชมการฝึกซอ้ม ขอลายเซ็น และ เก็บภายบรรยากาศไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

การแขง่ขนัฟุตบอลพรเีมยีรล์กีองักฤษ ฤดูกาล 2018/2019 "ศกึแดงเดอืด" 
ระหวา่ง ทมีหงสแ์ดง – ลเิวอรพ์ลู VS ทมีปีศาจแดง –แมนเชสเตอรย์ไูนเต็ด 

** ทีน่ ัง่ในสนามฟตุบอล LONG SIDE LOWER   การนัต ี2 ทีน่ ัง่ตดิกนั ** 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

ค า่ * อสิระอาหารคํา่ ณ บรเิวณสนามฟตุบอล (Cash back ทา่นละ 20 ปอนด)์ 
 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  

LIVERPOOL MARRIOTT CITY CENTRE **** หรอืเทยีบเทา่  
 

16 ธ.ค.61 ชมพพิธิภณัฑแ์ละสนามฟุตบอลแอนฟิลด ์– เมอืงแมนเชสเตอร ์- ชมพพิธิภณัฑแ์ละสนามฟุตบอลโอลด์
แทรฟฟอรด์ - ชอ้ปป้ิงรา้น MEGA STORE - ชมเมอืงแมนเชสเตอร ์

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านเขา้เยีย่มชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด ์+พพิธิภณัฑ ์(Museum) ของสโมสรลเิวอร์พูล อสิระใหท้่าน

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของทมีทีท่า่นชืน่ชอบในรา้น MEGA STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของทีร่ะลกึหลากหลายชนิด

สาํหรับแฟนบอล   
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ไดเ้วลาอันสมควรนําคณะเดนิทางสู ่เมอืงแมนเชสเตอรนํ์าท่านเยีย่มชม สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (Old 
Trafford Stadium) และพพิธิภณัฑ ์(Museum) ของสโมสรแมนยูฯ อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของ

ทมีทีท่า่นชืน่ชอบใน รา้น MEGA STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของทีร่ะลกึหลากหลายชนดิสําหรับแฟนบอล จากนัน้

นําทา่นชมเมอืงแมนเชสเตอร ์เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงจากการเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศนูยก์ลาง
ศลิปะ สือ่ และธรุกจิขนาดใหญ ่นําทา่นผา่นชม Manchester Cathedral & Manchester Town Hall  

ค า่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  
MIDLAND MANCHESTER **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

17 ธ.ค.61 ชอ้ปป้ิงบซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท - ลอนดอน 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้ ทีม่รีา้นคา้มากกวา่ 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 
เทีย่ง  ** อสิระอาหารกลางวนั ณ บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท ** 

บา่ย  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่มหานครลอนดอน อกีครัง้ 
ค า่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร โฟรซ์ซี ัน่ ล ิม้รสเป็ดยา่งขึน้ชือ่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  

HILTON LONDON KENSINGTON **** หรอืเทยีบเทา่ 
 

18 ธ.ค.61 ลอ่งเรอืแมน่ า้เทมส ์- ข ึน้กระเชา้ไฟฟ้าลอนดอนอาย - ชอ้ปป้ิง ถนนออ๊กฟอรด์ –  
              เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเทีย่งชมเมอืงลอนดอน ลอ่งเรอืชมสองฟากฝั่งของแมน่ า้เทมส ์

ผ่านหอนาฬกิาบิ๊กเบน อาคารรัฐสภาอังกฤษ มหาวหิารเซ็นตป์อล มโีดม
ใหญ่เ ป็นอันดับที่สองของโลก สะพานหอคอยลอนดอน ขึ้น ฝ่ังที่

ลอนดอนบรจิดห์อนาฬกิาบิ๊กเบน อาคารหอนาฬกิา ทีม่คีวามสงู 320 ฟุต 
ตบีอกเวลาทุกๆ หนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญ่ทีสุ่ดในโลก นํา

ทุกท่าน ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าลอนดอนอาย ไฮไลทข์องเมอืงลอนดอนวง

ลอ้อันประกอบไปดว้ยแคปซูลกระจก จํานวน 32 หอ้ง ณ ระดับความสงูที ่
137 เมตร จุดสงูสดุทีส่ามารถมองเห็นกรุงลอนดอน ไดอ้ย่างไกลสดุตานํา

ทา่นแวะถ่ายรูปหอนาฬกิาบิก๊เบน, พระราชวงัเวสทม์นิเตอร ์ทีต่ัง้ของ
รัฐสภาอังกฤษมาตั ้งแต่ตน้ศตวรรษที่ 16  นําท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ 

พระราชวงับ ัค้ก ิง้แฮม ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยตน้ทศวรรษที่ 18 เพื่อเป็น
ตําหนักของดยุกแห่งบัคกิง้แฮม พระราชวังบัค้กิง้แฮม ผูท้ีเ่ขา้พํานักอย่าง

เป็นทางการคอืเจา้หญงิวคิตอเรีย ผูซ้ ึง่ข ึน้ครองราชยเ์ป็นราชนิีในปี ค.ศ. 

1837 และตัง้แต่นั้นพระราชวังแห่งนี้จงึเป็นทีป่ระทับของกษัตริย์ในกรุง
ลอนดอน เป็นตน้ 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Burger & Lobster ยา่นดงัของลอนดอน 
บา่ย นําทา่นชอ้ปป้ิง ถนนอ็อกฟอรด์ (Oxford Street) แหลง่ชอปป้ิงอกีแห่งทีไ่ม่ควรพลาด มคีวามยาวถงึ 1 ไมล ์

(1.6 กม.) ทัง้สองฟากฝ่ังถนน ประกอบไปดว้ยรา้นคา้นานาชนดิ มหีา้งเซลฟรดิเสจ (Selfridges) ซึง่ถอืวา่ใหญ่โต

มโหฬารทีส่ดุในย่านนี้ นอกจากนี้ยังม ีพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที (Plaza Oxford Street), หา้งสรรพสนิคา้จอหน์
หลยุส ์(John Lewis), หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์(House of Frazer) ฯลฯ  

ค า่ **เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการช๊อปป้ิง ทา่นสามารถเลอืกรบัประทานอาหารไดต้ามอธัยาศยั** 



 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธร ์และมเีวลาใหท้า่นไดทํ้า Tax Refund 
21.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG917 

 

19 ธ.ค.61  กรุงเทพฯ 
 

16.00 น.       เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ   
>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 
** หมายเหต ุ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้  
ในกรณีทีเ่กดิภัยทางธรรมชาต,ิ  การยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ โดยจะคํานงึถงึผลประโยชน์ทีนั่กทอ่งเทีย่วไดรั้บเป็นหลักฯ 
** 

อตัราคา่บรกิาร 
รายละเอยีด ราคา/บาท  

ผูใ้หญพ่กั (หอ้งคู)่ ทา่นละ 148,000 

เด็กอาย ุต า่กวา่ 12 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) ทา่นละ 130,000 

เด็กอาย ุต า่กวา่ 12 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) ทา่นละ 120,000 

พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 13,000 

กรณีไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ ผูใ้หญ ่หกัออกทา่นละ  3,5000 

กรณีไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี หกัออกทา่นละ 25,500 

กรณีมวีซี่า หกัออกทา่นละ  5,000 

 

** หากมผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 10 ทา่น ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม*** 
 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม  

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่ต ัว๋เขา้ชมฟตุบอล (บรเิวณ Long Side Lower และการนัต ี2 ทีน่ ัง่ตดิกนั) 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ กรณีเสยีชวีติและอวยัวะ 

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

 หัวหนา้ทัวรข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศสหราชอาณาจักร ใชเ้วลาดําเนนิการ 15 วนัทําการ โดยประมาณ ทัง้นีก้ารอนุมัตวิซีา่จะขึน้อยู่

กบัการพจิารณาของสถานฑตูเทา่นัน้ 

 คา่ทปิคนขับรถ และ ไกด ์ทอ้งถิน่ 

 บรกิารน้ําดืม่ ทกุวนั วนัละ 1 ขวด 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, 

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่ดว่น (กรณีลกูคา้จองทัวรน์อ้ยกวา่กําหนดวนัยืน่วซีา่) 



 

 

 คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิาร ซึง่โดยมาตรฐาน 2 ปอนด ์/คน /วนั)  

การช าระเงนิ  

 
1. กรณีท าการจองกอ่นการเดนิทาง 45 วนั 

งวดที ่1 : ช าระมดัจ า 30,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมง หลงัการจอง 
งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื หลงัท าการยืน่วซีา่ 2 วนั  

 
2. กรณีท าการจองนอ้ยกวา่การเดนิทาง 45 วนั  : ช าระเต็มจ านวน  

 

หมายเหต ุ: หากกรณีลกูคา้ถกูปฏเิสธการไดร้บัวซีา่ (วซีา่ไมผ่า่น) ทางทวัรจ์ะขอท าการคนืเงนิทีช่ าระมาแลว้ หลงัจากหกั
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ , คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ , คา่ต ัว๋ฟตุบอล เป็นตน้ 

 
กรณียกเลกิการจอง 

 

 ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 60 วัน  หักคา่บรกิาร 1,000 บาท สาํหรับการประสานงานของพนักงาน 

 ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 59 - 45 วนั  หักมัดจํา 20,000 บาท/ทา่น 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 - 30 วนั  หักมัดจํา 30,000 บาท/ทา่น 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 - 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หัก 50% ของคา่ทัวร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 - 1 วนั กอ่นการเดนิทาง หัก 90% ของคา่ทัวร ์

 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอื NO SHOW หัก 100% ของคา่ทัวร ์

 หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้ โดยสามารถยืน่ขอวซีา่ได ้
ทนัตามกําหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่คอืคา่วซีา่ และคา่เปลีย่นชือ่ตั๋วเทา่นัน้ และตอ้งไม่อยูใ่นเงือ่นไขของ

ตัว๋ที ่NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไม่วา่ดว้ย

เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการ
ยกเลกิตามเงือ่นไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วขา้งตน้  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ตํา่กวา่ 15 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้กอ่น 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตุ
จําเป็นสดุวสิยัดงันี้ การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ ทัง้นี้จะคํานงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ และทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นื
เงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชําระมาแลว้ 

 
 



 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพักแบบ 3 เตยีงเดีย่วแตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

 โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ 

 กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่ง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

 ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ, อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตุ

รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่, 

ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการ

แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของ

บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกัน

อบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่

ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารในการยืน่เอกสารในการยืน่วซี่าประเทศองักฤษวซี่าประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลายืน่ประมาณ ใชเ้วลายืน่ประมาณ 1155--2200  วนัท าการไมน่บัวนัเสาร ์วนัท าการไมน่บัวนัเสาร ์––  อาทติยแ์ละวนัหยดุอาทติยแ์ละวนัหยดุ  

(การขอวซีา่ประเทศองักฤษผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มอืสแกนลายนิว้มอื ดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่ประเทศองักฤษ ตัง้อยู่ที่

อาคารเดอะเทรนดี ้ชัน้ 28 สขุมุวทิ 13 แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กทม.) 

 

 พาสปอร์ตทียั่งไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวซี่าในกลุ่ม
ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ 

 

 สําเนาทะเบยีนบา้น /สําเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ /สําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /สําเนาทะเบยีนสมรส , หย่า / สําเนา
สตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  

 
 หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท / สงักัดทีท่า่นทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้โดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน

ปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพื่อเดนิทางไปท่องเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมาทํางาน
ตามปกตหิลงัครบกําหนดลา 

   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้ม่เกนิ 1  เดอืน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 

 สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืนตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมี

จํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงนิเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมื่อกลับสู่

ภูมิลําเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึ่งในการยื่นขอวซี่า ตอ้งออกหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายใน

ครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนั*** 

 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 – 6แลว้ ทาง

บรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชือ่ผู ้

เดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจรงิ 

   

 กรณีทีเ่ด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกับบดิา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา , มารดา 

จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมี

นายอําเภอ หรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถูกปฏเิสธวซีา่ 

สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม ่ก็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด

แต่งกายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่าของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  
 

 ทางสถานทตูไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวซี่าใหก้ับผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็
ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 

 ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ  

 


