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NT339
ทวัรด์บูอลอังกฤษ พรเีมยีรล์กี 2022/2023 คูแ่ดงเดอืด ลเิวอรพ์ลู พบ แมนยูฯ 8 วัน 5 คนื (TG)
ทัวรอั์งกฤษ ยุโรป ดบูอล , 8 วัน 5 คนื ,

Hilton London Kensington Hotel  , Doubletree by Hilton Coventry  , Crowne Plaza Liverpool City Centre  ,
DoubleTree by Hilton Bristol City Centre

ศกึแดงเดอืด ฟุตบอลพรเีมยีรล์กี 2022/2023

หงสแ์ดง ลเิวอรพ์ลู VS ปีศาจแดง แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด
1-8 มนีาคม 2566

ราคาพเิศษเพยีง 179,000 บาท
(จากราคาปกต ิ185,000 บาท)

พเิศษ ... ทนีงัในสนาม LONG SIDE LOWER การนัต ี2 ทนีงัตดิกนั
*** จองกอ่นมสีทิธเิลอืกทนีงัในสนามกอ่น (ตามลําดบั) **

กาํหนดการเดนิทาง



รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก
กรุงเทพมหานคร

21.30 น.
คณะพบเจา้หนา้ทแีละหัวหนา้ทัวรไ์ดท้ ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู2-3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย
เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขนึเครือง

วนัท ี2
ลอนดอน - เสาหนิสโตนเฮน้จ ์- พพิธิภณัฑน์้าํแรร่อ้นโรมนั - เมอืงบรสิตอล

00.15 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่นครลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG910

06.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิฮทีโธรว ์มหานครลอนดอน เมอืงหลวง ประเทศอังกฤษ และ สหราชอาณาจักร (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 6-7
ชวัโมง) คณะผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ย

นําทา่นชม เสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลก
กองหนิหรือแนวแทง่หนิทเีป็นความลับดํามดืในชว่งหนงึของประวัตศิาสตร์

จากนันออกเดนิทางตอ่สู ่เมอืงบาธ ในหบุเขาเอวอนเมอืงเกา่แกท่มีอีายุตังแตเ่มอืครังโรมันเรืองอํานาจ จากหลักฐานบอ่น ้าํพรุอ้น
และซากอาคารเกา่แกท่หีลงเหลอือยู่ ทําใหเ้มอืงบาธไดรั้บการแตง่ตังเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม พพิธิภณัฑน์้าํแรร่อ้นโรมนั (RomanBath Museum) ซงึมปีระวัตกิารคน้พบทน่ีาสนใจ ปัจจบัุนเป็นกลุม่อาคารสําคัญของเมอืง
คอืบรเิวณทเีป็นทตัีงของบอ่น ้าํแร่รอ้นคงิส ์(The Sacred Spring) สว่นทสีองคอื บรเิวณวัด และสว่นทสีามคอื
บรเิวณทเีปิดบรกิารใหนั้กทอ่งเทยีวหรือชาวเมอืงใชบ้รกิารน ้าํแร่ ซงึมทัีงสระวา่ยน ้าํ, บอ่น ้าํแร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน ้าํ และสว่นทเีป็น Turkish Bath

จากนันเทยีวชม เมอืงอาคารบา้นเรอืน ทถีูกสรา้งขนึในยุคจอรเ์จยีน ทมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัวอกีทังอาคารรอยัล เครสเซน่
กลุม่อาคารรูปครงึวงกลมทมีสีถาปัตยกรรมแปลกตา ทําใหเ้มอืงบาธมเีสน่หไ์ม่นอ้ย

จากนันเดนิทางตอ่สู ่เมอืงบรสิตอล เมอืงในอังกฤษทมีพีรมแดนตดิตอ่กับประเทศเวลส์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Holiday Inn Hotel Bristol City Centre **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงเบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์- เมอืงสแตรทฟอรด์ - เมอืงลเิวอรพ์ลู

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์(Bourton on the Water) เมอืงทโีดง่ดังทสีดุในคอตสโ์วลส์
ดเูงยีบสงบมลํีาธารสายเล็ก  ๆมแีม่น ้าํวนิดรั์ชไหลผา่นกลางเมอืง และมสีะพานหนิทอดขา้มน ้าํเป็นชว่งๆกับตน้วลิโลวท์แีกวง่กงิกา้นใบอยู่รมิน ้าํ
เมอืงนีมรีา้นอาหารและโรงแรม รวมทังรา้นคา้ใหเ้ดนิเลน่เก็บบรรยากาศอันรืนรมย์

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



บา่ย
นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงสแตรทฟอรด์ เมอืงเกดิของศลิปินนักเขยีนทมีชีอืเสยีงโดง่ดังของอังกฤษ วลิเลยีมเช็คสเปียร์
ดว้ยผลงานททีา่นรูจั้กอาท ิโรมโิอแอนดจ์เูลยีส / เวนสิวานชิ ฯลฯ เมอืงสแตรทฟอรด์ เป็นเมอืงเล็ก  ๆทตัีงอยู่รมิฝังแม่น ้าํเอวอน
ถงึไดถู้กเรียกวา่เมอืง Strattford Upon Avon ใหว้ลาทา่นเดนิเลน่ ถ่ายรูปชมเมอืงหรือชอ้ปปิงสนิคา้ตา่งๆ

ผา่นชม บา้นเกดิของเชคสเปียร ์(Shakespear’s Birthplace) จนิตกวทีมีชีอืเสยีงกอ้งโลก ทใีครทัวโลกพากันคลังไคลใ้นบทกวขีองเขา อาทิ
เชน่ โรมโิอ แอนด ์จ ูใหเ้วลาทา่นไดเ้ดนิเลน่ชมทัศนียภาพของรา้นคา้, ของทรีะลกึทตีกแตง่น่ารัก  ๆในสไตลบ์า้นในเทพนยิาย

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงลเิวอรพ์ลู (Liverpool) ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมอืง วัฒนธรรมแหง่ยุโรปในปี 2008
และยังเป็นเมอืงถนิกําเนดิของวงดนตรีสเีตา่ทองหรือเดอะบทีเทลิ ความรุ่งเรืองของลเิวอรพ์ลูมาจากการเป็นเมอืงทา่สําคัญ
มกีารตดิตอ่คา้ขายกับแครบิเบยีน, ไอรแ์ลนด ์และแผน่ดนิใหญ่ยุโรป

ค่าํ
รับประทานทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Pullman Hotel Liverpool **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ซติทีวัร ์- ชมการแขง่ขนัฟตุบอลพรเีมยีรล์กี ทมีลเิวอรพ์ลู พบ ทมีแมนยูไนเต็ด

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อลัเบริต์ (Albert Dock) หนงึในสถานททีอ่งเทยีวทใีหญ่ทสีดุในเมอืงลเิวอรพ์ลู
โดยบรเิวณทา่เรือนันประกอบไปดว้ยอาคารทา่เรือและคลังสนิคา้ นอกจากนีแลว้ทา่อัลเบริต์ยังเป็น
สถานททีอ่งเทยีวทมีคีนเขา้ชมมากทสีดุในสหราชอาณาจักรอกีดว้ย

จากนันนําทา่นสูย่่านชอ้ปปิง Liverpool One เป็น walking Street ทมีทีรีา้นรวงมากมาย ใหท้า่นชอ๊ปปิงตามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเขา้สู ่สนามแอนฟิลด ์ของ หงสแ์ดง - ลเิวอรพ์ลู เร็วกวา่เวลาแขง่ขันเรมิประมาณ 2 ชม. เพอืนําทา่นตอ้นรบันกัเตะ
ชมการฝึกซอ้ม และเก็บภายบรรยากาศไวเ้ป็นทรีะลกึ

การแขง่ขนัฟตุบอลพรเีมยีรล์กีองักฤษ ฤดกูาล 2022/2023 "ศกึแดงเดอืด"
ระหวา่ง ทมีหงสแ์ดง - ลเิวอรพ์ลู VS ทมีปีศาจแดง - แมนเชสเตอรย์ูไนเต็ด
** ทนีงัในสนามฟตุบอล Hospitality Seat การนัต ี2 ทนีงัตดิกนั **

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ บรเิวณสนามฟตุบอล

ทพีกั
Pullman Hotel Liverpool **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
Liverpool Cathedral - สนามฟตุบอลแอนฟิลด ์- สนามฟตุบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถท์ใีหญ่ทสีดุในลเิวอรพ์ลู ใหญ่ทสีดุในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก สรา้งเสร็จตังแต ่1978
โดยใชเ้วลาสรา้งทังหมด 74 ปี



นําทา่นเขา้เยียมชม สนามฟตุบอลแอนฟิลด ์+พพิธิภณัฑ ์(Museum) ของสโมสรลเิวอรพ์ลู

อสิระใหท้า่นเลอืกซอืของทรีะลกึของทมีททีา่นชนืชอบในรา้น MEGA STORE ทมีากมายไปดว้ยของทรีะลกึหลากหลายชนดิสําหรับแฟนบอล

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ไดเ้วลาอันสมควรนําคณะเดนิทางสู ่เมอืงแมนเชสเตอร ์ตังอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ มสีโมสรโดง่ดังในวงการฟตุบอลของโลกคอื
“แมนยูไนเต็ด” และ “แมนซติ”ี และมชีอืเสยีงจากการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมแหง่แรกของโลก ไดก้ารยอมรับจากหลายฝ่ายวา่
เป็นเมอืงรองของสหราชอาณาจักร นอกจากนี ยังเป็นศนูยก์ลางสงิทอ ศลิปะ สอื และธรุกจิขนาดใหญ่
และเป็นตน้กําเนดิของวงดนตรีทมีชีอืเสยีงมากมาย ทังระดับทอ้งถนิและระดับนานาชาตใินเมอืงแมนเชสเตอร ์มโีรงละคร ศนูยแ์สดงงานศลิปะ
และพพิธิภัณฑจํ์านวนมาก

จากนันนําทา่นเยียมชม สนามฟตุบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์ และพพิธิภัณฑข์องสโมสรแมนยูไนเต็ด

อสิระใหท้า่นเลอืกซอืของทรีะลกึของทมีททีา่นชนืชอบใน รา้น MEGA STORE ทมีากมายไปดว้ยของทรีะลกึหลากหลายชนดิสําหรับแฟนบอล

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Doubletree by Hilton Piccadilly Hotel Manchester **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
แมนเชสเตอร ์- ชอ้ปปิงบซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท - ลอนดอน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้ ทมีรีา้นคา้มากกวา่ 120 รา้นคา้แบรนดเ์นม
ใหท้า่นเลอืกซอือย่างจใุจ 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

เทยีง
**อสิระอาหารกลางวัน ณ บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท** (Cash back 20 ปอนด)์

บา่ย
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่มหานครลอนดอน ซงึเป็นเมอืงหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร
และเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุของสหภาพยุโรป เป็นเมอืงทมีศีนูยก์ลางทางธรุกจิทใีหญ่ทสีดุในโลก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร โฟรซ์ซีนั ลมิรสเป็ดยา่งขนึชอื

ทพีกั
Hilton London Kensington **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
ลอนดอนซติทีวัร ์- ลอ่งเรอื - ขนึกระเชา้ไฟฟ้าลอนดอนอาย - ชอ้ปปิงถนนอ็อกฟอรด์ - เดนิทางกลบักรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นถ่ายรูปกับ สะพานหอคอย (Tower Bridge)  สะพานขา้มแม่น ้าํเทมสท์สีามารถยกเปิดปิดได ้

จากนันถ่ายรูปคูก่ับ หอคอยลอนดอน (Tower of London)  สถานททีเีกดิเหตแุหง่ประวัตศิาสตรอั์นเกรียงไกร ยงิใหญ่นองเลอืด
หรือแมแ้ตซ่บัซอ้นซอ่นเงอืน มอีดตีทยีาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คกุ และแดนประหาร



นําทา่นเทยีงชม เมอืงลอนดอน ลอ่งเรือชมสองฟากฝังของแม่น ้าํเทมส ์ผา่นหอนาฬกิาบกิเบน อาคารรัฐสภาอังกฤษ มหาวหิารเซ็นตป์อล
มโีดมใหญ่เป็นอันดับทสีองของโลก สะพานหอคอยลอนดอน ขนึฝังทลีอนดอนบรจิดห์อนาฬกิาบกิเบน อาคารหอนาฬกิา ทมีคีวามสงู 320 ฟตุ
ตบีอกเวลาทกุ  ๆหนงึชวัโมง เป็นนาฬกิาทมีหีนา้ปัดใหญ่ทสีดุในโลก

จากนันนําทกุทา่นขนึ กระเชา้ไฟฟ้าลอนดอนอาย ไฮไลทข์องเมอืงลอนดอนวงลอ้อันประกอบไปดว้ยแคปซลูกระจก จํานวน 32 หอ้ง ณ
ระดับความสงูท ี137 เมตร จดุสงูสดุทสีามารถมองเห็นกรุงลอนดอน ไดอ้ย่างไกลสดุตา

นําทา่นแวะถ่ายรูป หอนาฬกิาบกิเบน, พระราชวงัเวสทม์นิเตอร ์ทตัีงของรัฐสภาอังกฤษมาตังแตต่น้ศตวรรษท ี16

นําทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้ พระราชวงับคักงิแฮม ซงึสรา้งขนึในสมัยตน้ทศวรรษท ี18 เพอืเป็นตําหนักของดยุกแหง่บัคกงิแฮม พระราชวังบัคกงิแฮม
ผูท้เีขา้พํานักอย่างเป็นทางการคอืเจา้หญงิวคิตอเรีย ผูซ้งึขนึครองราชยเ์ป็นราชนีิในปี ค.ศ.1837
และตังแตนั่นพระราชวังแหง่นีจงึเป็นทปีระทับของกษัตรยิใ์นกรุงลอนดอน เป็นตน้

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Burger & Lobster ยา่นดงัของลอนดอน

บา่ย
จากนันนําทา่นชอ้ปปิง ถนนอ็อกฟอรด์ (Oxford Street) แหลง่ชอปปิงอกีแหง่ทไีม่ควรพลาด มคีวามยาวถงึ 1 ไมล ์(1.6 กม.)
ทังสองฟากฝังถนน ประกอบไปดว้ยรา้นคา้นานาชนดิ มหีา้งเซลฟรดิเสจ (Selfridges) ซงึถอืวา่ใหญ่โตมโหฬารทสีดุในย่านนี นอกจากนียังมี
พลาซา อ็อกซฟอรด์สตรีท (Plaza Oxford Street), หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลยุส ์(John Lewis), หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์(House of
Frazer) ฯลฯ

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮทีโธร์

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํ บรเิวณสนามบนิ**

21.35 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG917

วนัท ี8
กรุงเทพมหานคร

16.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์งักฤษ ยโุรป ดูบอล
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี9 ธันวาคม 2565 เวลา 23:17 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์งักฤษ ยโุรป ดูบอล

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ กรงุเทพฯ-ลอนดอน//ลอนดอน-กรงุเทพฯ และคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ตวัเขา้ชมฟตุบอล (บรเิวณ Long Side Lower และการนัต ี2 ทนีงัตดิกนั)

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี กรณเีสยีชวีติและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขนึอยูก่บัช่วงอายคุา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ ท่านละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท

• มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศสหราชอาณาจักร ใชเ้วลาดาํเนนิการ 15 วันทําการ โดยประมาณ ทังนกีารอนมุตัวิซีา่จะขนึอยูก่บัการพจิารณาของสถานทูตเท่านัน

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ และ คนขบัรถ

• บรกิารน ้าํดมื ทุกวัน วันละ 1 ขวด

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดและมากกวา่ 1 ชนิ

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่รกัษาพยาบาล
กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่วซีา่ดว่น (กรณลีกูคา้จองทัวรน์อ้ยกวา่กาํหนดวันยนืวซีา่)

• คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% (กรณตีอ้งการใบกาํกบัภาษ )ี

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

การชําระเงนิ

• งวดท  ี1 : สาํรองทนัีงจ่าย 50,000 บาท/ทา่น ภายใน 2 วันหลงัการจอง

• งวดท  ี2 : ชําระสว่นทเีหลอื หลงัทําการยนืวซีา่ 2 วัน

• กรณทีําการจองนอ้ยกวา่การเดนิทาง 45 วัน : ชําระเตม็จํานวน

หมายเหต ุ: หากกรณลีูกคา้ถกูปฏเิสธการไดร้บัวซีา่ (วซีา่ไมผ่า่น) ทางทวัรจ์ะขอทําการคนืเงนิทชีําระมาแลว้ หลงัจากหกัคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ
เชน่ คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่, คา่ตวัเครอืงบนิ, คา่ตวัฟุตบอล เป็นตน้

กรณียกเลกิการ

• ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 60 วัน หกัคา่บรกิาร 1,000 บาท สาํหรบัการประสานงานของพนักงาน

• ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 59 - 45 วัน หกัมดัจํา 20,000 บาท/ท่าน



• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 - 30 วัน หกัมดัจํา 30,000 บาท/ท่าน

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 - 15 วัน กอ่นการเดนิทาง หกั 50% ของคา่ทัวร์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 - 1 วัน กอ่นการเดนิทาง หกั 90% ของคา่ทัวร์

• ยกเลกิในวันเดนิทาง หรอื NO SHOW หกั 100% ของคา่ทัวร์

• หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเงอืนไขใด เงอืนไขหนงึ แตท่่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยนืขอวซีา่ไดท้ันตามกาํหนดเวลา ทางบรษัิทฯ
จะคดิคา่ใชจ้่ายเพมิคอืคา่วซีา่ และคา่เปลยีนชอืตวัเท่านัน และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงอืนไขของตวัท  ีNON-CHANGE NAME & NON-REFUND

• หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเนอืงมาจากบุคคลใดบุคคลหนงึในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ
กต็ามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทูต ซงึการยกเลกิเฉพาะบุคคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทังหมด
ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงอืนไขของวันเวลาทยีกเลกิดงักลา่วขา้งตน้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 15 ท่าน โดยทจีะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วัน
และขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการท่องเทยีว รวมทังไมส่ามารถรบัผดิชอบจากกรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัดงัน ีการลา่ชา้ของสายการบนิ,
การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุัตเิหต ุฯลฯ ทังนจีะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ
และทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง
ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดยีวแตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิงึร่วมเดนิทาง

•  ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพีกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานทที่องเทยีวพรอ้มทังการสมัมนา ดงูาน เพอืความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทังนทีางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถรบัผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพีกั ยานพาหนะ, อนัเนอืงจากอบุัตเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั,
การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ,
สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ, ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทเีกยีวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต
รวมถงึผูม้อีาํนาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจ่ําตอ้งแสดงเหตผุล เนอืงจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซงึอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ
หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวทังใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหต ุตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ
ทรีบัประกนัในกรณทีผีูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ
เนอืงมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพนืทมีกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง
รวมถงึมสีงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนกีารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิ
ซงึรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

เอกสารในการยนืวซีา่ประเทศอังกฤษ ใชเ้วลายนืประมาณ 15-20 วันทําการไมนั่บวันเสาร ์–
อาทติยแ์ละวันหยดุ (การขอวซีา่ประเทศอังกฤษผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนวิมอื ดว้ยตนเอง ณ
ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่ประเทศอังกฤษ ตงัอยูท่อีาคารเดอะเทรนด ีชนั 28 สขุมุวทิ 13 แขวงคลองเตยเหนอื
เขตวัฒนา กทม.)
•  พาสปอรต์ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอนื
ควรนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่



• สาํเนาทะเบยีนบา้น /สาํเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ /สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ /สาํเนาทะเบยีนสมรส , หยา่ / สาํเนาสตูบิัตร ในกรณอีายไุมถ่งึ 20
ปีบรบิูรณ์

• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท / สงักดัทที่านทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านันโดยระบุตาํแหนง่, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทนแีละช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปท่องเทยีว หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา

•  กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 1 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี
และหลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• สาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืนตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั
เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนา
ในกรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย
***สถานทูตไมร่บับัญชกีระแสรายวัน***

• กรณทีบีรษัิทของท่าน เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1 – 6แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน
โดยระบุชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย

• กรณทีเีป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษา ตวัจรงิ

• กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา
จะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต โดยมนีายอาํเภอ
หรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม ่กต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนบีรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

• ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็าม
ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

• หลงัจากการจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษัิทฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ
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