
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS พร้อมสะสมไมล์ 25-50 % 
 

ชมการแข่งขันพรีเมียร์ลีก 2019/2020  คู่ ลิเวอร์พูล พบ เชลซี  
 

ชมสนามแอนฟิลด์ + พิพิธภัณฑ์ – ทีมหงส์แดง ลิเวอร์พูล 
* ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาหนิสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge * 
* ชมพพิธิภัณฑ์น า้แร่ร้อนโรมัน  Roman Bath Museum * 
* ชมวิวมุมสูงของลอนดอน ด้วยการขึน้ ลอนดอนอาย * 

* ลิม้รส Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน * 
* ล่องเรือชมสองฟากฝ่ังของแม่น า้เทมส์ * 
* สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่า ณ กรุงยอร์ค * 

* ชิมเป็ดย่างที่โฟร์ซีซ่ันเมนูสุดฮติ * 
* ช้อปป้ิงท่ี ถนนอ๊อกฟอร์ด * 

ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก 
Liverpool FC vs Chelsea 

8 วัน 5 คืน 



 

 

รายละเอียดการเดนิทาง ระหว่างวันท่ี 6 – 13 พฤษภาคม 2562 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2563  
กรุงเทพมหานคร  
 

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

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563   
ลอนดอน - เสาหนิสโตนเฮ้นจ์ – พพิธิภัณฑ์น า้แร่เมืองบาธ - เมืองบริสตอล 
 

00.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่นครลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี TG910  

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ มหานครลอนดอน เมืองหลวง ประเทศอังกฤษ และ สหราชอาณาจักร 
(United Kingdom) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6-7 ชัว่โมง) คณะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและรับ
สมัภาระเรียบร้อย นําท่านชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกกองหินหรือ
แนวแท่งหินท่ีเป็นความลบัดํามืดในช่วงหนึ่งของประวตัิศาสตร์ จากนัน้ออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ ในหุบ
เขาเอวอนเมืองเก่าแก่ท่ีมีอายตุัง้แตเ่ม่ือครัง้โรมนัเรืองอํานาจจากหลกัฐาน
บอ่นํา้พุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ท่ีหลงเหลืออยู่ทําให้เมืองบาธได้รับการ
แตง่ตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นําท่านเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์น า้แร่ร้อนโรมัน (RomanBath Museum) ซึ่งมีประวตัิการค้นพบท่ีน่าสนใจ 

ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสําคัญของเมือง คือบริ เวณท่ีเป็นท่ีตัง้ของบ่อนํา้แร่ร้อนคิงส์ (The Sacred 
Spring)  ส่วนท่ีสองคือ บริเวณวดั และส่วนท่ีสามคือ บริเวณท่ีเปิดบริการให้นักท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใช้
บริการนํา้แร่ ซึ่งมีทัง้สระว่ายนํา้, บ่อนํา้แร่
เย็น -ร้อน , ห้องอบไอนํ า้ และส่วน ท่ี เป็น 
Turkish Bath จากนัน้เท่ียวชมเมืองอาคาร
บ้านเรือนถูกสร้างขึ น้ในยุคจอร์เจียนท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัอีกทัง้อาคารรอยลั เครส
เซ่ น  ก ลุ่ ม อ า ค า ร รู ป ค ร่ึ ง ว ง ก ล ม ท่ี มี
สถาปัตยกรรมแปลกตา ทําให้เมืองบาธมี
เสนห์่ไมน้่อย จากนัน่เดนิทางตอ่สูเ่มืองบริสตอล เมืองในองักฤษท่ีมีพรมแดนตดิตอ่กบัประเทศเวลส์ 

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  



 

 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก  
DOUBLETREE BY HILTON BRISTOL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563  
เมืองไบบิวรี – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด – เมืองลิเวอร์พูล 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั่นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (Bourton 

on the Water) เมืองท่ีโดง่ดงัท่ีสดุในคอตส์โวลส์ ดเูงียบสงบมีลําธารสาย
เล็กๆ (แม่น า้วินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามนํา้
เป็นช่วงๆ กบัต้นวิลโลว์ท่ีแกวง่ก่ิงก้านใบอยู่ริมนํา้ เมืองนีมี้ร้านอาหารและ
โรงแรม รวมทัง้ร้านค้าให้เดนิเลน่เก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย์  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางต่อยัง เมืองเบอร์มิงแฮม (Birmingham) เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองในสหราช

อาณาจกัร ตัง้อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ ถือว่าเป็นเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวมากท่ีสุดเป็น
อับดับท่ี 4 ในอังกฤษ ในอดีตเบอร์มิงแฮมเป็นเมืองหัวใจสําคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษ 
เน่ืองจากมีแม่นํา้ลําคลองท่ีเช่ือมต่อกันยาวเสียยิ่งกว่าเมืองแห่งสายนํา้อย่างเวนิสเสียอีก ซึ่งสิ่งนีส้่งผลให้
ต่อมาเบอร์มิงแฮมพัฒนากลายเป็นเมืองท่ีมีระบบขนส่งท่ีดี และเป็นเมืองผลิตสินค้าสําคญัๆ โดยเฉพาะ
เคร่ืองเพชรอีกด้วย ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล ได้รับการยกย่องให้เป็นเมือง 
วฒันธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยงัเป็นเมืองถ่ินกําเนิดของวงดนตรีส่ีเต่าทองหรือเดอะบีทเทิล ความ
รุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองท่าสําคัญ มีการติดต่อค้าขายกับแคริบเบียน, ไอร์แลนด์  และ
แผ่นดินใหญ่ยุโรป จากนัน้นําท่านสู่ย่านค้าขายและช็อปปิง้มอลล์กลางเมือง  Liverpool ONE  ท่ีนีท้่านจะ
ได้พบกบัร้านเสือ้ผ้าแบรนด์ดงัตา่งๆ เช่น H&M, Zara และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้กนัตาม
อธัยาศยั 

ค ่า  รับประทานทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก  
LIVERPOOL MARRIOTT CITY CENTRE หรือเทียบเท่า 

 
 
 



 

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 
ท่าอัลเบิร์ต – Liverpool Cathedral  - ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก คู่ลิเวอร์พูล พบ เชลซี 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนัน่นําทา่นเดนิทางสู่ ท่าอัลเบิร์ต (Albert Dock) หนึ่งในสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสดุในเมืองลิเวอร์พลู 
โดยบริเวณทา่เรือนัน้ประกอบไปด้วยอาคารทา่เรือและคลงัสินค้า นอกจากนีแ้ล้วท่าอลัเบร์ิตยงัเป็น สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีคนเข้าชมมากท่ีสดุในสหราชอาณาจกัรอีกด้วย นําท่านชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถ์ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ท่ีสุดในองักฤษ และใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของโลก สร้างเสร็จตัง้แต่ 1978 โดยใช้
เวลาสร้างทัง้หมด 74 ปี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเข้าสู ่สนามแอนฟิลด ์ของ หงส์แดง - ลิเวอร์พลู  เร็วกวา่เวลาแขง่ขนัเร่ิมประมาณ 

2 ชม. เพ่ือนําทา่นต้อนรับนกัเตะ ชมการฝึกซ้อม ขอลายเซ็น และ เก็บภายบรรยากาศไว้เป็นท่ีระลกึ 
ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2019/2020 
ระหว่าง ทีมหงส์แดง – ลิเวอร์พูล VS ทีมสิงโตน า้เงิน – เชลซี 

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล **กรณีสนใจซือ้ตั๋วฟุตบอล กรุณาตรวจสอบราคากับเจ้าหน้าที่อีกครัง้  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
18.00 น. หลงัจากชมการแขง่ขนัเรียบร้อยแล้ว พร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย นําท่านสูภ่ตัตาคาร     
ค ่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก  
LIVERPOOL MARRIOTT CITY CENTRE หรือเทียบเท่า  

 
 



 

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563  
ชมพพิธิภัณฑ์และสนามฟุตบอลแอนฟิลด์ – เมืองยอร์ค 
 

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

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค เมืองมรดกด้านประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของประเทศอังกฤษ มีอายุ
เก่าแก่กว่า2,000ปี และเคยได้รับรางวลัเมืองท่องเท่ียวแห่งยุโรปเม่ือปี2007 มีทัง้กําแพงเมืองเก่าแก่และ
มหาวิหารศิลปะแบบกอธิค มีช่ือว่า York Minster ท่ียิ่งใหญ่และสวยงาม นอกจากนี ้ยังมีสถาปัตยกรรม
เก่าแก่ได้รับอิทธิมาจากพวกโรมนัไวกิง้ และยโุรปชาติอ่ืนๆท่ีเคยเข้ามาตัง้รกรากท่ีน่ีด้วย ท่ีน่ี มีบริการรถม้า
นัง่ชมเมืองสวยงาม บรรยากาศดี เชิญเท่ียวชมเมืองยอร์ค ศนูย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจกัรมา
ตัง้แต่ค.ศ19 และเดินเล่นในเขตเมืองเก่าตามอธัยาศยั จากนัน้มีเวลาให้ท่านอิสระช้อปปิง้ในบริเวณ ถนน
แชมเบิล้ และย่านเมืองเก่า ท่ีสุดคลาสสิคและสวยงาม โดยสินค้าท่ีมีช่ือเสียงของเมืองนีคื้อ กระเบือ้ง
เคลือบโพรเซเลน ผ้าปักรวมถึงงานหตัรกรรมตา่งๆ และสินค้าแบรนด์เนมจากยโุรปมากมาย  

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก  
DOUBLETREE BY HILTON YORK HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563  
เมืองยอร์ค - ช้อปป้ิงบิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท - ลอนดอน 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้สินค้า ท่ีมีร้านค้า
มากกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนม ให้ท่านเลือกซื อ้อย่างจุใจ 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 หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
ล่องเรือแม่น า้เทมส์ - ขึน้กระเช้าไฟฟ้าลอนดอนอาย - ช้อปป้ิง ถนนอ๊อกฟอร์ด – เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านเท่ียงชมเมืองลอนดอน ล่องเรือชมสองฟากฝ่ังของแม่น า้
เทมส์ ผ่านหอนาฬิกาบิ๊กเบน อาคารรัฐสภาองักฤษ มหาวิหารเซ็นต์
ปอล มีโดมใหญ่เป็นอันดบัท่ีสองของโลก สะพานหอคอยลอนดอน 
ขึน้ฝ่ังท่ีลอนดอนบริจด์หอนาฬิกาบิ๊กเบน อาคารหอนาฬิกา ท่ีมีความ
สงู 320 ฟุต ตีบอกเวลาทกุๆ หนึ่งชัว่โมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่
ท่ีสดุในโลก นําทกุท่าน ขึน้กระเช้าไฟฟ้าลอนดอนอาย ไฮไลท์ของ
เมืองลอนดอนวงล้ออันประกอบไปด้วยแคปซูลกระจก จํานวน 32 
ห้อง ณ ระดบัความสูงท่ี 137 เมตร จุดสูงสุดท่ีสามารถมองเห็นกรุง
ลอนดอน ได้อย่างไกลสดุตานําท่านแวะถ่ายรูปหอนาฬิกาบิ๊กเบน, 
พระราชวังเวสท์มินเตอร์ ท่ีตัง้ของรัฐสภาอังกฤษมาตัง้แต่ต้นศตวรรษท่ี 16  นําท่านถ่ายรูปด้านหน้า 
พระราชวังบั ้คกิง้แฮม  ซึ่งสร้างขึน้ในสมัยต้นทศวรรษท่ี 18 เพ่ือเป็นตําหนักของดยุกแห่งบัคกิง้แฮม 
พระราชวงับัค้กิง้แฮม ผู้ ท่ีเข้าพํานกัอย่างเป็นทางการคือเจ้าหญิงวิคตอเรีย ผู้ซึ่งขึน้ครองราชย์เป็นราชินีในปี 
ค.ศ. 1837 และตัง้แตน่ัน้พระราชวงัแหง่นีจ้งึเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์ในกรุงลอนดอน เป็นต้น 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน 
บ่าย นําท่านช้อปปิง้ ถนนอ็อกฟอร์ด (Oxford Street) แหล่งชอปปิง้อีกแห่งท่ีไม่ควรพลาด 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  

ค ่า **เพื่ อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช๊อปป้ิง ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตาม
อัธยาศัย** 
ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู่สนามบินฮีทโธร์ และมีเวลาให้ทา่นได้ทํา Tax Refund 



 

 

21.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยการบนิไทย  เท่ียวบนิท่ี TG917 
 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563   
กรุงเทพฯ 
 

16.00 น.          เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ   
>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
** หมายเหตุ   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมิไดแ้จ้งล่วงหนา้  
ในกรณีที่เกิดภยัทางธรรมชาติ,  การยกเลิกเที่ยวบิน หรือเหตสุุดวิสยัอื่นๆ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ที่นกัท่องเที่ยวได้รับ
เป็นหลกัฯ ** 
 
 

อัตราค่าบริการ 
 

รายละเอียด ราคา/บาท  

ผู้ใหญ่พัก (ห้องคู่) ท่านละ 118,000 

เดก็อายุ ต ่ากว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 108,000 

เดก็อายุ ต ่ากว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 98,000 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 

กรณีไม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน ผู้ใหญ่ หักออกท่านละ  32,000 

กรณีไม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน เดก็อายุต ่ากว่า 22 ปี หักออกท่านละ 24,500 

กรณีมีวีซ่า หักออกท่านละ  5,000 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับเดก็ที่มีอายุ 5 ขวบ ขึน้ไป ในการเดนิทาง เน่ืองจากทางเรา
ค านึงถึงความปลอดภัยของเดก็ และ เพ่ือความเป็นส่วนตัวของผู้ร่วมทริปทุกท่าน ** 

 

** หากมีผู้เดนิทางต ่ากว่า 10 ท่าน ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม*** 
 

 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม  

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

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
 คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 
 คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ 
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
 คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล กรณีเสียชีวิตและอวยัวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึน้อยู่กบัชว่งอายคุา่

รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ทา่นละไมเ่กิน 1,500,000 บาท (ต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 หวัหน้าทวัร์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจกัร ใช้เวลาดําเนินการ 15 วนัทําการ โดยประมาณ ทัง้นีก้ารอนมุตัวีิซ่า

จะขึน้อยูก่บัการพิจารณาของสถานฑตูเท่านัน้ 
 คา่ทิปคนขบัรถ และ ไกด์ท้องถ่ิน 
 บริการนํา้ด่ืม ทกุวนั วนัละ 1 ขวด 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
 ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดนิทาง 
 คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาทิเชน่ คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

 คา่วีซา่ดว่น (กรณีลกูค้าจองทวัร์น้อยกว่ากําหนดวนัย่ืนวีซา่) 
 คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย (แล้วแตค่วามพงึพอใจในการบริการ ซึง่โดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ /คน /วนั)  
 
 
 
 



 

 

การช าระเงนิ  
1. กรณีท าการจองก่อนการเดนิทาง 45 วัน 

งวดที่ 2 : ช าระมัดจ า 40,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง 
งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ หลังท าการยื่นวีซ่า 3 วัน  

 

2. กรณีท าการจองน้อยกว่าการเดนิทาง 45 วัน  : ช าระเตม็จ านวน  
 

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

กรณียกเลิกการจอง 
 

 กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลงัจากท่ีชําระมดัจําเข้ามาแล้ว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใช้จ่ายบางส่วนท่ี
ได้เกิดขึน้จริง  

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

 หากทา่นยกเลิกการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวีิซา่ ไม่
วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักลา่วข้างต้น  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทาง ต่ํากวา่ 10 ทา่น โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจํุาเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต ุ ฯลฯ 
ทัง้นีจ้ะคํานงึถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระทําท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นชําระมาแล้ว 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เเอกสารในการย่ืนอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศอังกฤษวีซ่าประเทศอังกฤษ  
ใช้เวลาใช้เวลายื่นประมาณ ยื่นประมาณ 1155--2200  วันท าการไม่นับวันเสวันท าการไม่นับวันเสาร์ าร์ ––  อาทติย์และวันหยุอาทติย์และวันหยุดด  

(การขอวีซา่ประเทศองักฤษผู้ เดนิทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายสแกนลายนิว้มือนิว้มือ ด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับคําร้องขอวีซา่ประเทศองักฤษ) 
 
 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต่ํากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน

กลุม่ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ควรนําไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซา่ 
 

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

 

 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดท่ีท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุตําแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทํางานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะ
กลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนดลา 
   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 3  เดือน  
 
 สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่มท่ีมีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ 

และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน
เม่ือกลบัสู่ภูมิลําเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบัญชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรอง
คา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 
 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6
แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ย และการกลบัมาทํางานของทา่น 
โดยระบช่ืุอผู้ เดนิทางและเหตผุลท่ีจดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 
 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง 

   
 กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, 

มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดนิทางไปกบัอีกทา่นหนึ่งได้ ณ ท่ีวา่การอําเภอหรือเขต 
โดยมีนายอําเภอ หรือผู้ อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 
 



 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียม
ใหมท่กุครัง้ 
 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 
 ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ  

 


