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           เร ิม่ตน้ 
63,900 

บาท/ทา่น 
 เดนิทาง กนัยายน – ธนัวาคม 65  

HILIGHT 
พกัลอนดอน 4 คนื |เบอรต์นั ออน เดอะวอเทอร ์| สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์| สโตนเฮน้จ ์

เขา้ชมสนามฟุตบอลแอนดฟิ์ลด ์|เมนพูเิศษ Fish and Chip เป็ดยา่งโฟรซ์ซี ัน่ และเบอรเ์กอรล์อ๊บสเ์ตอร ์

 

ENGLAND LOBSTER 
MANCHESTER ANFIELD 

องักฤษ 7 วนั 5 คนื 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ลอนดอน 

10.00 น. 

 

12.50 น. 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ อ.ีว.ีเอ.แอร ์ประต ู

8 แถว Q พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

ออกเดนิทางสูก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษดว้ยเทีย่วบนิ BR067 

19.25 น. 

 

ทีพ่ัก 

เดนิทางถงึ สนามบนิฮทีโธรว ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก RENAISSANCE LONDON HEATHROW หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 
ลอนดอน – เบอรต์นั ออนเดอะวอเทอร ์– สแตรทฟอรด์ – แมนเชสเตอร ์- สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟ

ฟอรด์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางไปยังเมอืงเล็กแสนน่ารัก Bourton on The Water  ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีไ่ดรั้บการโหวตใหเ้ป็น

หมูบ่า้นทีม่คีวามสวยงามมากทีส่ดุในอังกฤษ ดว้ยลักษณะของตัวอาคารทีม่คีวามโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสรา้งตัว

อาคารดว้ยหนิ ซึง่เป็นหนิ Cotswold stone เทา่นัน้ ภายในหมบูา้นจะมแีมน่ ้า Windrush ไหลผา่น มเีป็ดหัวเขยีว

สวยงามเวยีนวา่ยเต็มแมน่ ้า เป็นหมูบ่า้นทีม่ธีรรมชาตสิดุแสนโรแมนตคิ  

จากนัน้เดนิทางต่อสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเอวอน อันเป็น

บา้นเกดิของวลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์(William Shakespeare ) กวทีีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุขององักฤษ  

น าเทีย่วชมเมอืงสแตรทฟอรด์ ซึง่ ร่มรืน่ไปดว้ยสวนสาธารณะ น าท่านชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) และชวีติ

ความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น ้าเอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ใน

ประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักวเีอกผูน้ี ้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึจากรา้นคา้มากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมอืงทีต่ัง้ของสโมสรทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังในวงการ

ฟตุบอลของโลก โดยมสีโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซติี้ และ

สโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร์ เคาน์ตี้  น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกคู่กับสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – ลอนดอน 

วนัท่ี 2. ลอนดอน – เบอรต์นั ออนเดอะวอเทอร ์– สแตรทฟอรด์ – แมนเชสเตอร ์- สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ 

วนัท่ี 3. แมนเชสเตอร ์– ลเิวอรพ์ลู – เขา้ชมสนามฟตุบอลแอนฟีลด ์ - BICESTER VILLAGE OUTLET – ลอนดอน 

วนัท่ี 4. ลอนดอน – บาธ – พิพิธภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั – ซาลสบ์วัร ี– สโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน 

วนัท่ี 5. อิสระเที่ยวลอนดอนตามอธัยาศยั 

วนัท่ี 6. ลอนดอน – ทาวเวอรบ์รดิจ ์– ลอนดอนอาย - ชอ้ปป้ิง - สนามบิน 

วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ 
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Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยูฯ ทีจ่ัดว่าเคยรวยทีสุ่ดในโลก และเป็นสนามทีใ่หญ่อันดับ 2 ของ

อังกฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจากสนาม  เวมบลยี ์สเตเดยีม (Wembley Stadium) 

สนามฟตุบอลของทมีชาตอิงักฤษเพยีงแหง่เดยีว และใหญเ่ป็นอนัดับที ่11 ของยโุรปนอกจากนัน้ยังเป็น 1 ใน 2 

สนามในองักฤษที ่ยฟู่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว  

จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของทมีทีท่่านชืน่ชอบในรา้น MEGA STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของที่

ระลกึหลากหลายชนดิส าหรับแฟนบอล  

จากนัน้ น าท่านสูย่า่น Manchester Piccadilly ถนนชอ้ปป้ิงทีค่กึครืน้ทีส่ดุของเมอืง หรอืเดนิเลอืกซือ้สนิคา้

ในหา้ง Manchester Arndale หา้งขนาดใหญ่และ Market Street ทีม่รีา้นแบรนดด์ังเรยีงรายเต็มไปหมดไมแ่พ ้

oxford street ในลอนดอน 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (Fish and Chips) 

ทีพ่ัก น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก AC MANCHESTER SALFORD QUAYS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 
แมนเชสเตอร ์– ลเิวอรพ์ูล – เขา้ชมสนามฟุตบอลแอนฟีลด ์ - BICESTER VILLAGE OUTLET – 

ลอนดอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงลเิวอรพ์ูล (Liverpool) ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงวัฒนธรรมแห่งยโุรปในปี 2008 และ

ยงัเป็นเมอืงถิน่ก าเนดิของวงดนตรสีีเ่ตา่ทองหรอืเดอะบทีเทลิ  

น าทา่นสูส่นามฟุตบอลแอนฟีลด ์ (Anfield Stadium) น าทา่นเขา้ชม สนามฟุตบอลแอนฟีลดข์องสโมสร

ลเิวอรพ์ลู สนามขนาดใหญท่ีส่ามารถรองรับแฟนบอลไดถ้งึ 61,905 คน  โดยสโมสรฟตุบอลลเิวอรพ์ูลนัน้กอ่ตัง้

ในปี ค.ศ.1892 และไดใ้ชส้นามแอนฟีลดม์าตัง้แต่เริม่กอ่ตัง้ สัญลักษณ์ของทมีคอืลเิวอรเ์บริด์ (Liverbird) ซึง่

เป็นนกแถบทะเลไอรชิ บรเิวณแม่น ้าเมอรซ์ยี ์โดยทีป่ากนกคาบใบไมไ้ว ้มสีโลเเกนและเพลงประจ าสโมสรคอื 

“You’ll Never Walk Alone” 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่Bicester Village outlet ใหท้า่นไดช้อปป้ิงจใุจ มหีลากหลายแบรนดด์ังใหท้า่นให ้

เลอืกสรร อาท ิเชน่ Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, 

Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่าน

เดนิทางสูก่รงุลอนดอน 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่ัก น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL LONDON EXCEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ลอนดอน – บาธ – พพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั – ซาลสบ์วัร ี– สโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงบาธ (Bath) ตัง้อยูใ่นหุบเขาของแมน่ ้าเอวอนในบรเิวณทีม่นี ้าพุรอ้นธรรมชาตทิี่

เป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชาวโรมันสมัยทีย่ังเรอืงอ านาจ และเป็นผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมัน (Roman Bath) และยังได ้

เป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987  

น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึง่มปีระวัตกิารคน้พบทีน่่าสนใจ 

ปัจจบุนัเป็นกลุม่อาคารส าคัญของเมอืง คอื บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบอ่น ้าแร่รอ้นคงิส ์(The Sacred Spring) สว่น

ทีส่อง คอื บรเิวณวัด และสว่นทีส่าม คอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กทอ่งเทีย่วหรอืชาวเมอืงใชบ้รกิารน ้าแรซ่ ึง่มทีัง้

สระวา่ยน ้า, บอ่น ้าแรเ่ย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน ้า และสว่นทีเ่ป็น Turkish Bath  
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กลางวั น

บา่ย 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วัรี ่(Salisbury) น าทา่นชมเสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 

ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกในยคุกอ่นประวัตศิาสตร ์มอีายกุวา่ 5,000 ปี เป็นกลุม่แทง่หนิขนาดใหญ่ ตัง้อยูก่ลาง

ทุง่ราบกวา้งใหญ ่ซึง่ไมม่ใีครทราบวัตถปุระสงคใ์นการสรา้งอยา่งชดัเจน  หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสูก่รุง

ลอนดอน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี (พเิศษ เป็ดยา่งโฟรซ์ซี ัน่) 

ทีพ่ัก น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL LONDON EXCEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 อสิระเทีย่วลอนดอนตามอธัยาศยั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่ัก 

อสิระเต็มวัน โดยมหีัวหนา้ทัวรใ์หข้อ้มลู หรอื ค าแนะน า และ ทางบรษัิทไมม่รีถบรกิารสง่ ค่าใชจ้่ายทัง้หมดเป็น

ความรับผดิชอบของตัวท่านเอง เชน่ชมพพิธิภัณฑบ์รติชิ (British Museum) ซึง่เป็นหนึง่ในพพิธิภัณฑด์า้น

ประวัตศิาสตร ์และวัฒนธรรมของมนุษยทีส่ าคัญทีส่ดุและใหญท่ีส่ดุในโลก มกีารกอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 

1753) ในเบือ้งตน้วัตถุทีเ่ก็บรวบรวมไวส้ว่นใหญ่เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึง่เป็น

แพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร ์พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวันที่15 มกราคม พ.ศ. 

2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากเูฮาส ์เมอืงบลูมสเ์บอรร์ ีกรุงลอนดอน อันเป็นสถานทีต่ัง้ของอาคารพพิธิภัณฑใ์น

ปัจจบุนั  

อสิระอาหารกลางวันและค ่าตามอธัยาศัย 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL LONDON EXCEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่6 ลอนดอน – สะพานหอคอย – ลอนดอนอาย - ชอ้ปป้ิง - สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเทีย่วชม มหานครลอนดอน  

ผา่นพคิคาดลิลีเ่ซอรค์ัส (PiccadillyCircus) เดมิเป็นวงเวยีนทีบ่รรจบของถนน 6 สาย มนี ้าพุ และรูปปั้นอรีอสตรง

กลาง และเขา้สูไ่ชน่าทาวน์ ยา่นชมุชนชาวจนีกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลกา้ร ์(Trafagal Square) 

ทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารทีน่่าสนใจ ผา่นมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ทีม่ยีอดโดมใหญเ่ป็นอนัดับ 2 

ของโลก สถานทีใ่ชจั้ดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สู่

จัตุรัสรัฐสภามหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ทีต่ัง้ของรัฐสภาอังกฤษมาตัง้แต่ตน้ศตวรรษที ่16 

และยงัเป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จั้กกนัดใีนนามหอนาฬกิาบิ๊กเบน (Big Ben) ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุ

หนึง่ชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญท่ีส่ดุในโลกและฝ่ังตรงขา้มทีม่แีมน่ ้าเทมสก์ัน้อยูเ่ป็นทีต่ัง้ของชงิชา้สวรรค ์

ลอนดอน อาย (London Eye) ชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป  

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับทาวเวอรบ์รดิจ ์(Tower Bridge) สะพานขา้มแม่น ้าเทมสท์ีส่ามารถยกเปิดปิดได ้

จากนัน้ถ่ายรูปคู่กับหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานทีท่ีเ่กดิเหตุแห่งประวัตศิาสตรอ์ันเกรยีงไกร 

ยิง่ใหญ่นองเลอืด หรอืแมแ้ต่ซับซอ้นซอ่นเงือ่น มอีดตีทีย่าวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และ

แดนประหาร 

 

กลางวัน

บา่ย 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง( พเิศษ ลิม้รส Burger & Lobster รา้นดงัของลอนดอน) 

น าทา่นเลอืกซือ้สิน้คา้ในยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอยา่ง ฮารว์ยี ์

นโิคล (Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าจากทั่วทุกมมุโลก 

รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ีน่ิยมกันอย่างมาก รวมทัง้มรีา้นคา้แฟชั่นมากมายตัง้อยู่บรเิวณ High Street เช่น 

Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมถีนนสโลน (Sloane 

Street) ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของรา้น Super Brands อาท ิเชน่ Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, 

Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio 

Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลอนดอน 

21.35 น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ BR068 
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น. 

 

วนัที ่7 กรงุเทพฯ 

15.05 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

  

ราคาเพยีง 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

20-26 กนัยายน 65 63,900.- 9,900.- 

14-20 ตลุาคม 65 63,900.- 9,900.- 

21 -27 ตลุาคม 65 63,900.- 9,900.- 

23 -29 ตลุาคม 65 63,900.- 9,900.- 

4-10 พฤศจกิายน 65 63,900.- 9,900.- 

14-20 พฤศจกิายน 65 63,900.- 9,900.- 

2- 8 ธันวาคม 65 63,900.- 9,900.- 

28 ธันวาคม 65 – 3 มกราคม 66  69,900.- 9,900.- 

 โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ออกประเทศ 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

 1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

 2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

 3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ จะตอ้งไดรั้บวคัซนี ครบโดสแลว้ 

โดยตอ้งผา่นระยะเวลาการฉีดวคัซนีโดสสดุทา้ยมาอยา่งนอ้ย 14 วัน  

►การเดนิทางกลับเขา้ประเทศไทย ส าหรับคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ขัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

 1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

 2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

 3. เอกสารรับรองการฉีดวคัซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง 

(Vaccinated Certificateและ International Vaccinated Certificate) 

 4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 
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ขัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน Thailand Pass เอกสารทีต่อ้งใชต้ามรายละเอยีดขัน้ตอนที1่ 

ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย เมือ่อนุมตัแิลว้จะไดรั้บ Thailand Pass QR Code ส าหรับการ

เดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ขัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

 1.แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

 2.ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

 

เงือ่นไขการจอง 

1.           ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 31,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ 

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง  

 หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้  

 หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่ 

 รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทาง ทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของทา่นเอง  

 เนือ่งจาก การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1  คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
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         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทปิพนักงานขบัรถ ทา่นละ 2 ปอนด/์ ทา่น / วัน (คดิเป็น 5 วัน เทา่กบั 10 ปอนด)์ 

3. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ทา่นละ 3 ปอนด/์ ทา่น / วัน (คดิเป็น 7 วัน เทา่กบั 21 ปอนด)์ 

4. คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระประจ าไโรงแรม (เพือ่ป้องกนัการสญูหาย ควรดแูลกระเป๋าดว้ยตวั

ทา่นเอง) 

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ, 

คา่รักษาพยาบาล  

 และ ในกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง 

เป็นตน้ 

6. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

7. คา่วซีา่ประเทศองักฤษรวมคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ประมาณ  9,900 บาท) 

8. คา่ตรวจ RT-PCR Test หรอื Rapid Antigen ตามมาตราการของแตล่ะประเทศ (ถา้ม)ี 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 
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3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ 

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทางคืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด หลังหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 16,000 บาท และค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้

จรงิ 

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 31,000 บาท และค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้

จรงิ 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอื

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้ง

คู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกันและ

บางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 



Page 11 of 11 

 

 

 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัตและไม่

มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


