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อตัราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ทา่น) 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ ่

(พกัหอ้ง 2 ทา่น) 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

12-19 ตลุาคม 2565 179,000 บาท / ทา่น 15,000 บาท / ทา่น 

**ราคานี ้รวมภาษนี า้มนั ณ วนัที ่20 ม.ิย. 65 และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัภาษนี า้มนัข ึน้ หากทาง

สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบกอ่นการออกต ัว๋เครือ่งบนิ** 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
12 ต.ค. 65 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ  

22.00 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 2-3 เคานเ์ตอร ์D 

สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

13 ต.ค. 65 ลอนดอน - เสาหนิสโตนเฮน้จ ์- พพิธิภณัฑน์ า้แรเ่มอืงบาธ - เมอืงบรสิตอล 

00.55 น. นําท่านเดนิทางสู่ นครลอนดอน ประเทศองักฤษ โดย การบนิไทย เที่ยวบินที่ TG 910 (Airbus 

A380) 

07.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮทีโธรว ์มหานครลอนดอน เมอืงหลวง ประเทศอังกฤษ และ สหราชอาณาจักร 

(United Kingdom)  (เวล าท ้อ ง ถิ่ น ช ้าก ว่ าป ร ะ เท ศ ไท ย  6-7 ชั่ ว โ ม ง  /  แ ล ้ว แ ต่ ฤ ดู ก าล )     
 

นําท่านชม เสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกกองหนิหรอืแนวแท่งหนิที่
เป็นความลบัดํามดืในชว่งหนึง่ของประวตัศิาสตร ์

 

จากนัน้ออกเดนิทางต่อสู ่เมอืงบาธ ในหุบเขาเอวอนเมอืงเก่าแก่ทีม่อีายุตัง้แต่เมือ่ครัง้โรมันเรืองอํานาจ
จากหลักฐานบอ่น้ําพุรอ้น และซากอาคารเก่าแก่ทีห่ลงเหลอือยู่ทําใหเ้มอืงบาธไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นเมอืง

มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย นําท่านเที่ยวชม พิพิธภณัฑ์น ้าแร่ร ้อนโรมนั (RomanBath Museum) ซึ่งมีประวัติการคน้พบที่

น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุม่อาคารสําคัญของเมอืง คอืบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบอ่น้ําแร่รอ้นคงิส ์(The Sacred 
Spring) สว่นทีส่องคอื บรเิวณวัด และสว่นทีส่ามคอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กท่องเทีย่วหรอืชาวเมอืงใช ้

บรกิารน้ําแร่ ซึง่มทีัง้สระว่ายน้ํา, บ่อน้ําแร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน้ํา และสว่นทีเ่ป็น Turkish Bath จากนั้น

เทีย่วชมเมอืงอาคารบา้นเรอืนถูกสรา้งขึน้ในยุคจอรเ์จยีนทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัวอกีทัง้อาคารรอยัล เครส
เซ่น  กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทํ าให ้เมืองบาธมี เส น่ห์ไม่น ้อย   

 
จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เมอืงบรสิตอล เมอืงในองักฤษทีม่พีรมแดนตดิตอ่กบัประเทศเวลส ์
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ค า่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั Holiday Inn Hotel Bristol City Centre **** หรอืเทยีบเทา่ 

14 ต.ค. 65 เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์- เมอืงสแตรทฟอรด์ - เมอืงลเิวอรพ์ลู 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์(Bourton on the Water) เมอืงทีโ่ด่งดัง

ทีส่ดุในคอตสโ์วลส ์ดูเงยีบสงบมีลําธารสายเล็กๆ (แม่น้ําวนิดรั์ช) ไหลผ่านกลางเมอืง และมสีะพานหนิ

ทอดขา้มน้ําเป็นช่วงๆ กับตน้วลิโลวท์ี่แกว่งกิง่กา้นใบอยู่ริมน้ํา เมืองนี้มีรา้นอาหารและโรงแรม รวมทัง้
รา้นคา้ใหเ้ดนิเลน่เก็บบรรยากาศอนัรืน่รมย ์

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางตอ่ยัง เมอืงสแตรทฟอรด์ เมอืงเกดิของศลิปินนักเขยีนทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังของอังกฤษ วิ

ลเลยีมเช็คสเปียร ์ดว้ยผลงานทีท่า่นรูจั้กอาท ิโรมโิอ แอนด ์จูเลยีต / เวนสิวานชิ ฯลฯ เมอืงสแตรทฟอรด์ 
เป็นเมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าเอวอน ถงึไดถ้กูเรียกวา่เมอืง Stratford Upon Avon 

ใหเ้วลาท่านเดนิเล่น ถ่ายรูปชมเมอืงหรือชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ บา้นเกดิของเชคสเปียร  ์(Shakespeare’s 
Birthplace) จนิตกวทีี่มชี ือ่เสยีงกอ้งโลกที่ใครทั่วโลกพากันคลั่งไคลใ้นบทกวขีองเขา อาทเิชน่ โรมโิอ 

แอนด ์จูเลยีต (ในกรณีทีม่กีารเปิดใหเ้ขา้ชม) ใหเ้วลาท่านไดเ้ดนิเล่นชมทัศนียภาพของรา้นคา้, ของที่
ระลกึทีต่กแตง่น่ารักๆ ในสไตลบ์า้นในเทพนยิาย 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเิวอรพ์ูล ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงวฒันธรรมแหง่ยโุรปในปี 
2008 และยังเป็นเมอืงถิน่กําเนดิของวงดนตรสีีเ่ตา่ทองหรอืเดอะบเีทลิส ์ความรุ่งเรอืงของลเิวอรพ์ูลมาจาก

การเป็นเมอืงทา่สาํคญั มกีารตดิตอ่คา้ขายกบัแครบิเบยีน, ไอรแ์ลนด ์และแผน่ดนิใหญย่โุรป 
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ค า่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั Pullman Hotel Liverpool  **** หรอืเทยีบเทา่ 

15 ต.ค. 65 ซติีท้วัร ์- ชมการแขง่ขนัฟตุบอลพรเีมยีรล์กี ทมีลเิวอรพ์ลู พบ ทมีแมน ซติี ้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อลัเบริต์ (Albert Dock) หนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงลเิวอร์พูล 
โดยบรเิวณทา่เรอืนัน้ประกอบไปดว้ยอาคารทา่เรอืและคลังสนิคา้ นอกจากนีแ้ลว้ทา่อัลเบริต์ยังเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีม่คีนเขา้ชมมากทีส่ดุในสหราชอาณาจักรอกีดว้ย 
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จากนัน้นําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง Liverpool One เป็น Walking Street ทีม่ทีีร่า้นรวงมากมาย ใหท้า่นชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศยั   

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควร นําท่านเขา้สู่ สนามแอนฟิลด ์ของ หงสแ์ดง - ลเิวอรพ์ูล เร็วกว่าเวลาแข่งขันเริ่ม
ประมาณ 2 ชม. เพือ่ตอ้นรับนักเตะ ชมการฝึกซอ้ม และเก็บภาพบรรยากาศไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

ชม การแขง่ขนัฟตุบอลพรเีมยีรล์กีองักฤษ ฤดกูาล 2022/2023 ระหวา่ง หงสแ์ดง - ลเิวอรพ์ลู VS  

แมนซติี ้ 

* ทีน่ ัง่ในสนามฟตุบอล Hospitality Seat (Longside) การนัต ี2 ทีน่ ัง่ตดิกนั * 

** จองกอ่นมสีทิธ ิเ์ลอืกทีน่ ัง่ในสนามกอ่น (ตามล าดบั) ** 

ค า่ รับประทานอาหารคํา่ บรเิวณสนามฟตุบอล 

ทีพ่กั Pullman Hotel Liverpool  **** หรอืเทยีบเทา่ 

16 ต.ค. 65 Liverpool Cathedral - สนามฟตุบอลแอนฟิลด ์- สนามฟตุบอลเอดฮิดั สเตเดยีม (ซติอีอฟ

แมนเชสเตอร)์ - พพิธิภณัฑข์องสโมสรแมนยซูติ ี ้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุในลเิวอรพ์ูล ใหญ่ทีส่ดุในองักฤษ และใหญ่เป็น
อนัดบั 5 ของโลก สรา้งเสร็จตัง้แต ่1978 โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 74 ปี  

 

นําทา่นเขา้เยีย่มชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด ์+ พพิธิภณัฑ ์(Museum) ของสโมสรลเิวอรพ์ูล อสิระให ้

ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในรา้น MEGA STORE ที่มากมายไปดว้ยของที่ระลึก
หลากหลายชนดิสาํหรับแฟนบอล  
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรนําคณะเดนิทางสู่ เมอืงแมนเชสเตอร  ์ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ มี

สโมสรโดง่ดังในวงการฟตุบอลของโลกคอื “แมนยไูนเต็ด” และ “แมนซติี”้ และมชีือ่เสยีงจากการเป็นเมอืง

อุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก ไดก้ารยอมรับจากหลายฝ่ายว่า เป็นเมืองรองของสหราชอาณาจักร 
นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางสิง่ทอ ศลิปะ สือ่ และธุรกจิขนาดใหญ่ และเป็นตน้กําเนิดของวงดนตรีที่มี

ชือ่เสยีงมากมาย ทัง้ระดับทอ้งถิน่และระดับนานาชาตใินเมอืงแมนเชสเตอร์ มีโรงละคร ศูนยแ์สดงงาน
ศลิปะ และพพิธิภัณฑจํ์านวนมาก 

 

จากนัน้นําท่านเยีย่มชม สนามฟุตบอลเอดฮิดั สเตเดยีม (ซติอีอฟแมนเชสเตอร)์ และพพิธิภณัฑ ์

ของสโมสรแมนยูซติ ี ้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของทมีทีท่า่นชืน่ชอบใน รา้น Manchester City 
Shop จําหน่ายสนิคา้แบรนด์สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซติี ้รวมถงึเสือ้ทีม แจ็คเก็ต และของทีร่ะลกึ

มากมาย 

ค า่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั Doubletree by Hilton Piccadilly Hotel Manchester  **** หรอืเทยีบเทา่ 

17 ต.ค. 65 แมนเชสเตอร ์- ชอ้ปป้ิงบซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท - ลอนดอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ บซิสเ์ตอร ์เอ้าทเ์ลท วลิเลจ ใหท้่านเพลดิเพลินกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้ ที่มีรา้นคา้

มากกวา่ 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 **** (Cash back 20 ปอนด)์ 



SHTGLHR1 ทวัรด์บูอลองักฤษ พรเีมยีรล์กี 8 วนั 5 คนื (TG) 12-19 ต.ค. 65 (REVISED100722)                           7 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู ่มหานครลอนดอน ซึง่เป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และส
หราชอาณาจักร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของสหภาพยุโรป เป็นเมอืงทีม่ศีนูยก์ลางทางธุรกจิทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในโลก 

ค า่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร โฟรซ์ซี ัน่ ล ิม้รสเป็ดยา่งขึน้ชือ่ 

ทีพ่กั Hilton London Kensington Hotel  **** หรอืเทยีบเทา่ 

18 ต.ค. 65 ลอนดอนซติีท้วัร ์- ลอ่งเรอื - ข ึน้กระเชา้ไฟฟ้าลอนดอนอาย - ชอ้ปป้ิงถนนอ็อกฟอรด์ - เดนิทาง
กลบักรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่น ถา่ยรูปกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแมน้ํ่าเทมสท์ีส่ามารถยกเปิดปิดได ้ 

 

จากนั้น ถ่ายรูปคู่กบัหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกดิเหตุแห่งประวัตศิาสตร์อัน
เกรยีงไกร ยิง่ใหญ่นองเลอืด หรอืแมแ้ตซ่บัซอ้นซอ่นเงือ่น มอีดตีทีย่าวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาท

ราชวงั คกุ และแดนประหาร  
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นําท่านเที่ยวชม  เมืองลอนดอน  ล่องเรือชมสองฟากฝั่ งของแม่น ้าเทมส์ ผ่าน  หอนาฬิกา
บิก๊เบน อาคารรฐัสภาองักฤษ มหาวหิารเซนตพ์อล มีโดมใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก สะพาน

หอคอยลอนดอน ขึน้ฝ่ังทีล่อนดอนบรจิดห์อนาฬกิาบิ๊กเบน อาคารหอนาฬกิา ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอก

เวลาทกุๆ หนึง่ชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญท่ีส่ดุในโลก 

จากนัน้นําทุกท่านขึน้ กระเชา้ไฟฟ้าลอนดอนอาย ไฮไลทข์องเมอืงลอนดอนวงลอ้อันประกอบไปดว้ย
แคปซูลกระจก จํานวน 32 หอ้ง ณ ระดับความสงูที ่137 เมตร จุดสงูสดุทีส่ามารถมองเห็นกรุงลอนดอน 

ไดอ้ย่างไกลสดุตา ทา่นแวะถ่ายรูปหอนาฬกิาบิ๊กเบน, พระราชวังเวสตม์นิสเตอร์ ทีต่ัง้ของรัฐสภาอังกฤษ

มาตัง้แตต่น้ศตวรรษที ่16   

 

นําท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ พระราชวงับคัคงิแฮม ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยตน้ทศวรรษที ่18 เพื่อเป็นตําหนักขอ

งดยุกแห่งบัคคงิแฮม พระราชวังบัคคงิแฮม ผูท้ีเ่ขา้พํานักอย่างเป็นทางการคอืเจา้หญงิวกิตอเรยี ผูซ้ ึง่ข ึน้

ครองราชย์เป็นราชนิีในปี ค.ศ. 1837 และตัง้แต่นั้นพระราชวังแห่งนี้จงึเป็นที่ประทับของกษัตรยิ์ในกรุง
ลอนดอน เป็นตน้  
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เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Burger & Lobster ยา่นดงัของลอนดอน 

บา่ย นําท่านชอ้ปป้ิง ถนนอ็อกฟอรด์ (Oxford Street) แหล่งชอ้ปป้ิงอกีแห่งทีไ่ม่ควรพลาด มคีวามยาวถงึ 

1 ไมล ์(1.6 กม.) ทัง้สองฟากฝ่ังถนน ประกอบไปดว้ยรา้นคา้นานาชนดิ มหีา้งเซลฟรดิเสจ (Selfridges) 

ซึ่งถือว่าใหญ่โตมโหฬารที่สุดในย่านนี้ นอกจากนี้ยังมี พลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท (Plaza Oxford 
Street), หา้งสรรพสนิคา้จอห์นหลุยส ์(John Lewis), หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร์ (House of 

Frazer) ฯลฯ 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮทีโธร ์และมเีวลาใหท้า่นไดทํ้า Tax Refund 

ค า่  อสิระอาหารค า่บรเิวณสนามบนิ 

21.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG917 

19 ต.ค. 65 เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ 

15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

** หมายเหตุ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้
ล่วงหนา้ ในกรณีที่เกดิภัยทางธรรมชาติ,  การยกเลิกเที่ยวบิน หรือเหตุสุดวสิัยอื่นๆ โดยจะคํานึงถึง

ผลประโยชนท์ีนั่กทอ่งเทีย่วไดรั้บเป็นหลักฯ ** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่ต ัว๋เขา้ชมฟตุบอล (บรเิวณ Hospitality Seat และการนัต ี2 ทีน่ ัง่ตดิกนั) 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ กรณีเสยีชวีติและอวยัวะ 1,000,000 

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

 หัวหนา้ทัวรข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศสหราชอาณาจักร ใชเ้วลาดําเนนิการ 30 วนัทําการ โดยประมาณ ทัง้นีก้ารอนุมัตวิซีา่จะขึน้อยู่กบัการ

พจิารณาของสถานทตูเทา่นัน้ 

 คา่ทปิคนขับรถ และ ไกด ์ทอ้งถิน่ 

 บรกิารน้ําดืม่ ทกุวนั วนัละ 1 ขวด 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทาง

สายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก. และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่ดว่น (กรณีลกูคา้จองทัวรน์อ้ยกวา่กําหนดวนัยืน่วซีา่) 
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 คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิาร ซึง่โดยมาตรฐาน 2 ปอนด ์/ คน / วนั)  

การช าระเงนิ  

 กรณีท าการจองกอ่นการเดนิทาง 45 วนั 

งวดที ่1 : ช าระมดัจ า 50,000 บาท ภายใน 2 วนัหลงัการจอง 

งวดที ่2 : ชาํระสว่นทีเ่หลอื หลงัทําการยืน่วซีา่ 2 วนั  

 กรณีท าการจองนอ้ยกวา่การเดนิทาง 45 วนั  : ช าระเต็มจ านวน  

หมายเหต ุ: หากกรณีลกูคา้ถูกปฏเิสธการไดรั้บวซีา่ (วซีา่ไม่ผา่น) ทางทวัรจ์ะขอทําการคนืเงนิทีช่าํระมาแลว้ หลงัจากหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ เชน่ คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่, คา่ตัว๋เครือ่งบนิ, คา่ตั๋วฟตุบอล เป็นตน้ 

กรณียกเลกิการจอง 

 กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากทีช่าํระมัดจําเขา้มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ  

 หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวซีา่ไดท้ันตาม

กําหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้่ายเพิม่คอืคา่วซีา่ และคา่เปลีย่นชือ่ตัว๋เทา่นัน้ และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขของตั๋วที ่NON-

CHANGE NAME & NON-REFUND 

 หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อันเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไม่วา่ดว้ยเหตผุล

ใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ตํา่กวา่ 10 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 

15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัดังนี ้การ

ลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษา

ผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ และทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนั

เนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระมาแลว้ 

เอกสารในการยืน่วซี่าประเทศองักฤษ 

ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15-20 วนัท าการ ไมนั่บวนัเสาร ์- อาทติยแ์ละวนัหยดุ (การขอวซีา่ประเทศองักฤษผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกน

ลายนิว้มอื ดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่ประเทศองักฤษ) 

 ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15-20 วนัท าการไมนั่บวนัเสาร ์- อาทติยแ์ละวนัหยดุ (การขอวซีา่ประเทศองักฤษผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา 

สแกนลายนิว้มอื ดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่ประเทศองักฤษ) 

 พาสปอรต์ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่วา่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศ

เชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ 

 สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบัตรประชาชน หรอื บัตรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ / สาํเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ / สาํเนา

สตูบิัตร ในกรณีอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ 

 หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท / สงักดัทีท่า่นทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตํุาแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนใน

ปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่ว หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางาน

ตามปกตหิลงัครบกําหนดลา 

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และ หนังสอืรับรองบรษัิททีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 3  เดอืน 

 สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืนตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจุบนั ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมี

จํานวนไมต่ํา่กวา่ 6 หลกั เพือ่ใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่างไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลํิาเนา 

ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย ***

สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวนั*** 
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 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1 - 6 แลว้ ทาง

บรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบชุือ่ผู ้

เดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจรงิ 

 กรณีทีเ่ด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, มารดา จะตอ้ง

ไปยืน่เรือ่งแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอื

ผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถูกปฏเิสธวซีา่ 

สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม ่ก็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด

แตง่กายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 

ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

** หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ได้

ระบุไวข้า้งตน้ทุกประการ ** 

 


