
 

  

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 9470 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังทีส่อบถาม) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                     โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS พร้อมสะสมไมล์ 25-50 % 
 

ชมการแข่งขันพรีเมียร์ลีก 2018/2019  คู่แดงเดือด แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด็ พบ ลิเวอร์พูล 
 

ชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด+พพิธิภัณฑ์ – ทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด  
ชมสนามแอนฟิลด์ + พิพิธภัณฑ์ – ทีมหงส์แดง ลิเวอร์พูล 

*เที่ยวเมืองสวยริมน า้ - Burton on the water * 
* สนุกกับการตามรอย Harry Porter ที่เมืองอ๊อกฟอร์ด* 
* ชมวิวมุมสูงของลอนดอน ด้วยการขึน้ ลอนดอนอาย * 

* ลิม้รส Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน * 
* ชิมเป็ดย่างท่ีโฟร์ซีซ่ันเมนูสุดฮติ *  

* ช้อปป้ิงท่ี ถนนอ๊อกฟอร์ด * 

ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก 
ปีศาจแดง vs หงส์แดง 

20-27 ก.พ. 62 



 

  

20 ก.พ. 62 กรุงเทพมหานคร  
 

21.30 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมคัคเุทศก์ได้ท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ  
ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
ก่อนขึน้เคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

21 ก.พ. 62  ลอนดอน - เมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) - เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ 
 

00.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่นครลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี TG910  
(Air bus A380) 

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ มหานครลอนดอน เมืองหลวง ประเทศอังกฤษ และ สหราชอาณาจักร 
(United Kingdom) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6-7 ชัว่โมง) คณะผ่านดา่นตรวจคนเข้าเมืองและรับ

สมัภาระเรียบร้อย จากนัน้นําท่านเข้าสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) เมืองแห่งการ
เรียนรู้ และเมืองสถานท่ีถ่ายทําภาพยนตร์เร่ือง Harry Potter ภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียง
โด่งดงัในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองอ๊อกซฟอร์ด เป็นเมืองท่ีค่อนข้างเล็ก
กะทดัรัด ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศองักฤษ ใกล้กบัแม่นํา้เทมส์ นําท่าน

ชม อาคารไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท (Christchurch College) เป็น

http://bit.ly/2NMk5YE


 

  

สถานท่ีถ่ายทําหนึ่งในฉากห้องอาหารของภาพยนตร์ แฮร่ี พ็อตเตอร์ จากนัน้นําท่านตามรอย Harry Potter 
กนัตอ่ท่ี ห้องสมุดบอดเลียน (Bodleian Library)  เป็นห้องสมดุสําหรับการวิจยัหลักของมหาวิทยาลยั
ออกซ์ฟอร์ด เป็นหนึ่งในห้องสมุดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศองักฤษและเป็นหนึ่งในห้องสมดุท่ีเก่าแก่
ท่ีสดุในโลก ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1602 ท่ีน่ีถูกใช้เป็นสถานท่ีถ่ายทําภาพยนตร์แฮร์ร่ี พอตเตอร์อยู่หลายฉาก 
คือ ฉากห้องพยาบาลในภาค 1 ฉากชัน้เรียนเต้นรําในภาค 4 และฉากห้องสมดุฮอกวอตส์ในภาค 1 และ 2 
โซนห้องสมุดบางส่วนไม่สามารถถ่ายภาพหรืออดัวิดีโอได้เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีเกรงว่าแสงแฟลชจะสร้าง
ความเสียหายให้กบัหนงัสือเก่าแก่ในห้องสมดุ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูม่หานครลอนดอน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  จากนัน่นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (Bourton on the Water) เมืองท่ีโดง่ดงัท่ีสดุ

ในคอตส์โวลส์ ดเูงียบสงบมีลําธารสายเล็กๆ (แม่นํา้วินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้าม
นํา้เป็นช่วงๆ กบัต้นวิลโลว์ท่ีแกว่งก่ิงก้านใบอยู่ริมนํา้ เมืองนีมี้ร้านอาหารและโรงแรม รวมทัง้ร้านค้าให้เดิน
เลน่เก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย์ 

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก 
Mercure Warwickshire Walton Hall Hotel & Spa Hotel หรือเทียบเท่า 

22 ก.พ. 62      เมืองลิเวอร์พูล - Liverpool Cathedral – ท่าอัลเบิร์ต - ช๊อปป้ิง Liverpool One 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านออกเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) ได้รับการยก
ยอ่งให้เป็นเมือง วฒันธรรมแหง่ยโุรปในปี 2008 และยงัเป็นเมืองถ่ิน
กําเนิดของวงดนตรีส่ีเต่าทองหรือเดอะบีทเทิล ความรุ่งเรืองของลิ
เวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองท่าสําคัญ มีการติดต่อค้าขายกับ
แคริบเบียน, ไอร์แลนด์  และแผน่ดนิใหญ่ยโุรป 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านชมเมืองลิเวอร์พลู  แวะชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถ์
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในลิเวอร์พลู ใหญ่ท่ีสดุในองักฤษ และใหญ่เป็นอนัดบั 5 
ของโลก สร้างเสร็จตัง้แต ่1978 โดยใช้เวลาสร้างทัง้หมด 74 ปี จาก
นัน่นําท่านเดินทางสู่ ท่าอัลเบิร์ต (Albert Dock) หนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสดุ  ในเมืองลิเวอร์พลู 
โดยบริเวณทา่เรือนัน้ประกอบไปด้วยอาคารทา่เรือและคลงัสินค้า นอกจากนีแ้ล้วท่าอลัเบิร์ตยงัเป็น สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีคนเข้าชมมากท่ีสดุในสหราชอาณาจกัรอีกด้วย จากนัน้นําท่านสู่ย่านช๊อปปิง้ Liverpool One 
เป็น walking Street ท่ีมีท่ีร้านรวงมากมาย ให้ทา่นช๊อปปิง้ตามอธัยาศยั 

ค ่า  รับประทานทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 



 

  

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก 
Best Western Premier Collection Richmond Hotel หรือเทียบเท่าในระดับ 4 ดาว 

 
23 ก.พ. 62 เมืองลิเวอร์พูล - ชมพพิธิภัณฑ์และสนามฟุตบอลแอนฟิลด์ - ช้อปป้ิงร้าน MEGA STORE       
                    – ชมพพิธิภัณฑ์และสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปป้ิงร้าน MEGA STORE- 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านเข้าเย่ียมชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ +พิพิธภัณฑ์ (Museum) ของสโมสรลิเวอร์พูล อิสระให้
ท่านเลือกซือ้ของท่ีระลึกของทีมท่ีท่านช่ืนชอบในร้าน MEGA STORE ท่ี
มากมายไปด้วยของท่ีระลกึหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ตัง้อยู่
ทางตอนเหนือของประเทศองักฤษ มีสโมสรโดง่ดงัในวงการฟุตบอลของโลกคือ “แมนยู” 
หรือ “ปีศาจแดง” และมีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก ได้การ
ยอมรับจากหลายฝ่ายว่า เป็นเมืองรองของสหราชอาณาจักร นอกจากนี ้ยังเป็น

ศนูย์กลางสิ่งทอ ศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ และเป็นต้นกําเนิดของวงดนตรีท่ีมีช่ือเสียงมากมาย ทัง้
ระดบัท้องถ่ินและระดบันานาชาติในเมืองแมนเชสเตอร์ มีโรงละคร ศนูย์แสดงงานศิลปะ และพิพิธภัณฑ์
จํานวนมาก นําท่านเย่ียมชม สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด และพิพิธภัณฑ์ ของสโมสรแมนยู

ฯ อิสระให้ท่านเลือกซือ้ของท่ีระลึกของทีมท่ีท่านช่ืนชอบใน ร้าน  MEGA STORE ท่ีมากมายไปด้วยของท่ี
ระลกึหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล  

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก  
Macdonald Manchester Hotel หรือเทียบเท่าในระดับ 4 ดาว 

 
24 ก.พ. 62  ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก แมนยู ฯ พบ ลิเวอร์พูล 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
  ชว่งเช้า พกัผา่อนตามอธัยาศยั 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําทา่นชมเมืองแมนเชสเตอร์ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นเมือง

อุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ ส่ือ และธุรกิจ
ขนาดใหญ่ นําทา่นเข้าชม Manchester Cathedral & Town Hall  



 

  

จากนัน้นําทา่นเข้าสู ่สนามโอลแทรฟฟอร์ด ของปีศาจแดง - แมนเชสเตอร์ยไูนเต็ด นําท่านเข้าสู่ สนามเร็วกว่าเวลาแข่งขนั
เร่ิมประมาณ 2 ชม. เพ่ือนําทา่นต้อนรับนกัเตะ ชมการฝึกซ้อม ขอลายเซ็น และ เก็บภายบรรยากาศไว้เป็นท่ีระลกึ 

จากนัน้ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2018/2019 "ศึกแดงเดือด" 
ระหว่าง ทีมปีศาจแดง –แมนเชสเตอร์ยูไนเตด็ VS ทีมหงส์แดง - ลิเวอร์พูล 

 

*** ที่น่ังในสนามฟุตบอล LONG SIDE LOWER   การันตี 2 ที่ น่ังตดิกัน ** 
 

 
  
 
 
 
 
 
ค ่า อิสระอาหารค่ํา ณ บริเวณสนามฟตุบอล เพ่ือให้ท่านได้ด่ืมด่ํากบับรรยากาศบริเวณสนามฟตุบอลได้เตม็ท่ี 

ก่อนเข้าชมการแขง่ขนั** (Cash back ท่านละ 20 ปอนด์) 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก  

Macdonald Manchester Hotel หรือเทียบเท่าในระดับ 4 ดาว  
 
25 ก.พ. 62 ช้อปป้ิงบิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท - ลอนดอน 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ  ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้สินค้า ท่ีมีร้านค้า
มากกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนม ให้ท่านเลือกซือ้อย่างจุใจ 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 

เที่ยง  ** อิสระอาหารกลางวัน ณ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท **  
บ่าย  ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่มหานครลอนดอน อีกครัง้ 
ค ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร โฟร์ซีซ่ัน ลิม้รสเป็ดย่างขึน้ช่ือ 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก  
HILTON LONDON KENSINGTON หรือเทียบเท่าในระดับ 4 ดาว 

 



 

  

26 ก.พ. 62 ขึน้กระเช้าไฟฟ้าลอนดอนอาย - ช้อปป้ิง ถนนอ๊อกฟอร์ด – เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําทกุท่าน ขึน้กระเช้าไฟฟ้าลอนดอนอาย ไฮไลท์ของเมืองลอนดอนวงล้อ
อนัประกอบไปด้วยแคปซูล  กระจก จํานวน 32 ห้อง ณ ระดบัความสงูท่ี 137 
เมตร จดุสูงสุดท่ีสามารถมองเห็นกรุงลอนดอน ได้อย่างไกลสดุตานําท่านแวะ
ถ่ายรูปหอนาฬิกาบิ๊กเบน ,พระราชวังเวสท์มินเตอร์ ท่ีตัง้ของรัฐสภา
องักฤษมาตัง้แต่ต้นศตวรรษท่ี 16  นําท่านถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังบัค้กิง้
แฮม ซึ่งสร้างขึน้ในสมยัต้นทศวรรษท่ี 18 เพ่ือเป็นตําหนกัของดยุกแห่งบคักิง้

แฮม พระราชวังบัค้กิง้แฮม ผู้ ท่ีเข้าพํานักอย่างเป็นทางการคือเจ้าหญิ ง
วิคตอเรีย ผู้ ซึ่งขึน้ครองราชย์เป็นราชินีในปี ค.ศ. 1837 และตัง้แต่นัน้
พระราชวงัแหง่นีจ้งึเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์ในกรุงลอนดอน เป็นต้น 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน 
บ่าย นําท่านช้อปปิง้ ถนนอ็อกฟอร์ด (Oxford Street) แหล่งชอปปิง้อี  กแห่งท่ีไม่ควรพลาด มีความยาวถึง 1 

ไมล์ (1.6 กม.) ทัง้สองฟากฝ่ังถนน ประกอบไปด้วยร้านค้านานาชนิด มีห้างเซลฟริดเสจ (Selfridges) ซึ่งถือ
ว่าใหญ่โตมโหฬารท่ีสุดในย่านนี ้นอกจากนีย้ังมี พลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท (Plaza Oxford Street), 
ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลยุส์ (John Lewis), ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ (House of Frazer) ฯลฯ  
ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบินฮีทโธร์ และมีเวลาให้ทา่นได้ทํา Tax Refund 

21.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยการบนิไทย  เท่ียวบนิท่ี TG917 

 
27 ก.พ. 62  กรุงเทพฯ 
 
16.00 น.       เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ   
 

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
** หมายเหตุ   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมิไดแ้จ้งล่วงหน้า  

ในกรณีทีเ่กิดภยัทางธรรมชาติ,  การยกเลิกเที่ยวบิน หรือเหตสุดุวิสยัอื่นๆ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ที่นกัท่องเทีย่วไดร้ับ
เป็นหลกัฯ ** 

 
 
 
 



 

  

อัตราค่าบริการ 
รายละเอียด ราคา/บาท  

ผู้ใหญ่พัก (ห้องคู่) ท่านละ 129,000 

เดก็อายุ ต ่ากว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 119,000 

เดก็อายุ ต ่ากว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 113,000 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,000 

กรณีไม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน ผู้ใหญ่ หักออกท่านละ  30,000 

กรณีไม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน เดก็ อายุต ่ากว่า 12 ปี หักออกท่านละ 22,500 

กรณีมีวีซ่า หักออกท่านละ  5,000 

 
** หากมีผู้เดนิทางต ่ากว่า 10 ท่าน ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม*** 

 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม  

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ่ 
จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
 คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 
 คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ 
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
 คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
 ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล (บริเวณ Long Side Lower และการันตี 2 ที่น่ังตดิกัน) 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) กรณีเสียชีวิตและ

อวยัวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึน้อยูก่บัช่วงอายคุา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ทา่นละไมเ่กิน 1,500,000 
บาท 

 หวัหน้าทวัร์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจกัร ใช้เวลาดําเนินการ 15 วนัทําการ โดยประมาณ ทัง้นีก้ารอนมุตัวีิซ่า

จะขึน้อยูก่บัการพิจารณาของสถานฑตูเท่านัน้ 
 คา่ทิปคนขบัรถ และ ไกด์ ท้องถ่ิน 
 บริการนํา้ด่ืม ทกุวนั วนัละ 1 ขวด 

 



 

  

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดนิทาง 

 คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาทิเชน่ คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่
นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่วีซา่ดว่น (กรณีลกูค้าจองทวัร์น้อยกว่ากําหนดวนัย่ืนวีซา่) 
 คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพงึพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ /คน /วัน)  

การช าระเงนิ  
 

1. กรณีท าการจองก่อนการเดนิทาง 45 วัน 
งวดที่ 1 : ช าระมัดจ า 30,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมง หลังการจอง 
งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ หลังท าการยื่นวีซ่า 2 วัน  

 
2. กรณีท าการจองน้อยกว่าการเดนิทาง 45 วัน  : ช าระเตม็จ านวน  

 
หมายเหตุ : หากกรณีลูกค้าถูกปฏิเสธการได้รับวีซ่า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางทัวร์จะขอท าการคืนเงินท่ีช าระมาแล้ว 
หลังจากหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่า , ค่าตั๋วเคร่ืองบิน , ค่าตั๋วฟุตบอล เป็นต้น 
กรณียกเลิกการจอง 
 

 ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  หกัคา่บริการ 1,000 บาท สําหรับการประสานงานของพนกังาน 

 ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจํา 20,000 บาท/ทา่น 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจํา 30,000 บาท/ทา่น 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 29 - 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกั 50% ของคา่ทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 - 1 วนั ก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 

 ยกเลิกในวนัเดนิทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 

 หากทา่นยกเลิกการเดนิทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดนิทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวี
ซา่ได้ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ และต้องไมอ่ยู่ใน
เง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 



 

  

 หากทา่นยกเลิกการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวีิซา่ ไม่
วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักลา่วข้างต้น  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทาง ต่ํากวา่ 15 ทา่น โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจํุาเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต ุ ฯลฯ 
ทัง้นีจ้ะคํานงึถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระทําท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นชําระมาแล้ว 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่
มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียวแตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิตํ่า 
 กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมมี่

อา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรตซิึ่งร่วมเดนิทาง 

 ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดันําสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทัง้การสมัมนา ดงูาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงูสดุใน
การเดนิทาง ทัง้นีท้างบริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบในอบุตัิเหตหุรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั 
ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอบุตัเิหตรุวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, 
สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความลา่ช้าของ
เท่ียวบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน, ตลอดจนการถกูปฏิเสธออกวีซา่จากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานท่ี
เก่ียวข้องกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถึงผู้ มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าต้องแสดงเหตผุล 
เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดนิทาง
ทอ่งเท่ียวทัง้ใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่างบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ี



 

  

รับประกนัในกรณีท่ีผู้ ร่วมเดินทางถกูปฏิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ 
มิให้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผู้ เดนิทาง ไมป่ฏิบตัติามกฎระเบียบ
ด้านการความคมุโรคติดตอ่เฉพาะพืน้ท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดนิทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ 
จะไมคื่นคา่ใช้จา่ยใดๆ รายละเอียดด้านการเดนิทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพ่ือความ
เหมาะสมทัง้ปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีก้ารขอสงวนสิทธิดงักลา่ว บริษัท จะยดึถือและคํานงึถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผู้ มีเกียรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสําคญั 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศอังกฤษเอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศอังกฤษ  
ใช้เวลายื่นประมาณ ใช้เวลายื่นประมาณ 1155--2200  วันท าการไม่นับวัวันท าการไม่นับวันเสาร์ นเสาร์ ––  อาทติย์และวันหยุดอาทติย์และวันหยุด  

(การขอวีซา่ประเทศองักฤษผู้ เดนิทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือสแกนลายนิว้มือ ด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับคําร้องขอวีซา่ประเทศองักฤษ 
ตัง้อยูท่ี่อาคารเดอะเทรนดี ้ชัน้ 28 สขุมุวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. ) 

 
 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต่ํากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน

กลุม่ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ควรนําไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซา่ 
 

 สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / 
สําเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  

 
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักัดท่ีท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุตําแหน่ง , อัตรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทํางานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะ
กลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนดลา 
   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 1  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 
 สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่มท่ีมีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ 

และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพ่ือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน
เม่ือกลบัสู่ภูมิลําเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรอง
คา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 
 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  – 6
แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ย และการกลบัมาทํางานของท่าน 
โดยระบช่ืุอผู้ เดนิทางและเหตผุลท่ีจดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 
 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง 

   
 กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, 

มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอําเภอหรือเขต 



 

  

โดยมีนายอําเภอ หรือผู้ อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 
 

 การบดิเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียม
ใหมท่กุครัง้ 
 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ไม่ว่าจะเป็น

เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 
หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 

 ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ  

 


