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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 

2 แมนเชสเตอร-์ลเิวอรพ์ลู-สนามแอนฟิลด-์วหิารลเิวอรพ์ลู 

ท่าเรอือลัเบริต์-แมนเชสเตอร ์
× √ √ 

3 เมอืงยอรค์-แมนเชสเตอร-์โบสถแ์มนเชสเตอร ์ √ √ √ 

4 สนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์-ลเิวอรพ์ลู-ชมการแขง่ขนั

ฟุตบอลแดงเดอืด 
√ × √ 

5 สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน-บา้นเกดิเชคสเปียรส์       

เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร-์ไบบวิร-ีออ็กซ์ฟอรด์ 
√ √ √ 

6 Bicester Village Outlet-ลอนดอน-ล่องเรอืแม่นําเทมส ์     √ × √ 

7 พระราชวงับกักงิแฮม-ถนนออ็กซฟ์อรด์-สนามบนิ √ √ × 

8 สนามบนิดไูบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 

 

 มี.ค.  กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ                (-/-/-) 

17.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ ชัน  ประตู 10 แถว U สายการเอมิเรตส ์ เจา้หน้าทีใหก้ารตอ้นรบัและ

อาํนวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK373 ( บริการ

อาหารและเครอืงดมืบนเครืองบิน) 

00.50 น. เดินทางถึงดไูบ แวะเปลียนเครอืง 

 มี.ค.  แมนเชสเตอร์-ลิเวอร์พลู-สนามแอนฟิลด์-วิหารลิเวอร์พูล   

  ท่าเรืออัลเบิร์ต-แมนเชสเตอร์            (-/L/D) 

02.40 น.  ออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร ์ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินเอมิเรตส ์

เทียวบินที EK021 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครอืงบิน) 
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06.45 น.  เดินทางถึงเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง

และสัมภาระแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล ได้รับการยกย่องให้เป็นเมือง 

วัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถินกาํเนิดของวงดนตรีสีเต่าทองหรือ

เดอะบีทเทิล ความรุ่งเรืองของลิ

เวอรพ์ูลมาจากการเป็นเมืองท่า

สาํคัญ มีการติดต่อค้าขายกับ

แคริบเ บียน, ไอร ์แลนด์ และ

แผ่นดินใหญ่ยุโรปนาํท่านเขา้ชม 

สนามฟุตบอลแอนฟิลด ์ของ

ส โ ม ส ร ลิ เ ว อ ร์พูล  อิ ส ร ะ ใ ห้

ท่านเลือซือของทีระลึกของทีม ทีท่านชืนชอบในรา้น MEGA STORE ทีมากมายไปดว้ย

ของทีระลึกหลากหลายชนิดสาํหรบัแฟนบอล 

 

เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาํท่านชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถท์ี

ใหญ่ทีสุดในลิเวอรพ์ูล ใหญ่ทีสุดในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก สรา้งเสร็จ

ตังแต่ 1978 โดยใชเ้วลาสรา้งทังหมด 74 ปี จากนันนาํท่านสู่ย่านคา้ขายและช็อปปิง    

มอลลก์ลางเมือง Liverpool ONE ทีนีท่านจะไดพ้บกับรา้นเสือผา้แบรนดด์ังต่างๆ เช่น 

H&M, Zara และอืนๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิงกันตามอัธยาศัย นําท่าน

เดินทางกลบัสู่แมนเชสเตอร ์นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออัลเบิร์ต (Albert Dock) หนึงใน

สถานทีท่องเทียวทีใหญ่ทีสุดในเมืองลิเวอรพ์ูล โดยบริเวณท่าเรือนันประกอบไปด้วย

อาคารท่าเรือและคลังสินคา้ นอกจากนีแลว้ท่าอัลเบิรต์ยังเป็น สถานทีท่องเทียวทีมีคน

เขา้ชมมากทสีดุในสหราชอาณาจกัรอีกดว้ย เดินทางกลบัแมนเชสเตอร ์ 

 

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สูท่ีพกั 

   AC Manchester Salford Quays Hotel หรือเทยีบเท่า 

 มี.ค.  ยอร์ค-มหาวิหารยอร์ค-แมนเชสเตอร์-วิหารแมนเชสเตอร์     (B/L/D) 
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เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นาํท่านเดินทางสู ่เมืองยอรค์ นครทยีงั

มีกาํแพงเมืองโบราณลอ้มรอบทีตัง

อยู่ในนอรธ์ยอรค์เชอร ์เป็นเมืองทีมี

ความสาํคญัทางประวติัศาสตรแ์ละ

มีบทบาทมาเกือบตลอด ,  ปีที

ก่อตังมา ท่านจะได้ชมเมืองหลวง

ของแคว้นยอร์คเ ชียร์ ซึงมีป้อม

ปราการ ทีชาวโรมันได้เคยสรา้งไว้

เมือ ค.ศ.  แต่ถูกชาวไวกิงเขา้ยึดเมืองแห่งนีไดใ้นปี  ค.ศ. อีกทงั “ยอรค์” ยงัขึนชือ

ว่าเป็น เมือง ศูนย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักร และยังเป็นเมืองแห่งงาน

เทศกาลต่าง ๆ ยอรก์จึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย นาํท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ 

มหาวิหารยอร์ค มินสเตอรที์สรา้งอุทิศแด่เซ็นต ์ปีเตอร ์นับว่าเป็นวิหารสไตลก์อธิคที

ใหญ่ทสีดุในยุโรปตอนบนภายในตกแต่งดว้ยแผ่นกระจกสีทีใหญ่ทีสดุในเกาะองักฤษ นาํ

ท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองแมนเชสเตอร ์

เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ 

(Manchester) ตังอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ จัดเป็นเมืองใหญ่และมี

ประชากรมากอันดับสองรองจากเมืองลอนดอน แมนเชสเตอรต์ิดต่อกับทีราบเชชเชอร์

ทางทิศใต ้ติอต่อกบัเทือกเขาเพนไนนท์างทิศเหนือและทิศตะวนัออก เมืองนขียายตวัและ

เจริญรุ่งเรืองจากการผลิตสิงทอในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลใหแ้มนเชสเตอร์

กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก นําท่านถ่ายรูปเป็นทีระลึกกับ วิหาร

แมนเชสเตอร ์(Manchester Cathedral) สรา้งขึนมาตงัแต่ปี ค.ศ.  โดยบารอนโร

เบิรต์ เกรสเล็ต เจา้ของคฤหาสนแ์มนเชสเตอร ์สงัใหส้รา้งขนึมาขา้งกบัทีพกัของเขา เพือ

ใชเ้ป็นโบสถป์ระจาํเขตศาสนาของเมืองแมนเชสเตอร ์ไดร้บัความเสียหายอย่างหนักจาก

ระเบิดในสงครามโลกครงัที  และเมอืในปี ค.ศ.  ไดถ้กูลอบวางระเบิดจากผูก้่อการ

รา้น ไออารเ์อ ทาํใหต้อ้งมีการบูรณะใหม่อีกครงั แต่ปัจจุบนันนัก็กลบัมาสวยงามดงัเดิม

และใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทงัเป็นส่วนหนึงของ Church of England ทีหาก

มาถึงประเทศองักฤษ ตอ้งมาเยียมเยือนอีกดว้ย 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สูท่ีพกั  

  AC Manchester Salford Quays Hotel หรือเทียบเท่า 

 มี.ค.  สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด-ลิเวอร์พูล-ชมการแข่งขันฟุตบอลแดงเดือด

                  (B/-/D) 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นาํท่านเขา้ชม สนามโอลดแ์ทรฟ

ฟอร์ด (OLD TRAFFORD) สนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอรย์ูไนเต็ด ทีเริม

ก่อสรา้งขึนในปี ค.ศ.   พืน

สนามมีระบบระบายนํา และ

ระบบทาํความรอ้น มีจาํนวนทีนงั

ทงัสิน ,  ทีนงั ใชเ้ป็นสนาม

ทําการแข่งขันในแมทซส์าํคัญๆ

มาแลว้ หลังจากเยียมชมแลนด์

ม า ร์ ค ส ํ า คั ญ ใ น เ มื อ ง

แมนเชสเตอร ์หลังจากเก็บภาพ

ประทบัใจเรียบรอ้ย ใหท้่านไดอิ้สระใหท่้านชอปปิงตามอธัยาศยั  

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอรพ์ูล เพอืเตรียมตวัในการด ูฟุตบอลศึกแดงเดือด 

ระหว่าง ลิเวอรพ์ูล ปะทะ แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด อิสระอาหารกลางวัน  

 

15.00 น. เชา้ชม ฟุตบอลศึกแดงเดือด ระหว่าง ลิเวอรพ์ูล ปะทะ แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด 

หากวันและเวลาในการแข่งขันมีการเปลียนแปลง จะมีการปรับเปลียนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร จากนนันาํท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองแมนเชสเตอรแ์ละ

นาํท่านเขา้สูท่ีพกั  AC Manchester Salford Quays Hotel หรือเทียบเท่า 

 มี.ค.  สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน-บ้านเกดิเชคสเปียร์ส         

  เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์-ไบบิวรี-อ็อกซ์ฟอร์ด       (B/L/D)    

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นาํท่านเดินทางสู ่เมืองสแตรทฟอร์ด 

อัพพอน เอวอน  เมืองบา้นเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียรส์ นาํท่านชมเมืองสเตรทฟอรด์
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ทีคงรกัษาสภาพแวดลอ้มแบบชนบทของอังกฤษแท ้ๆ ไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ ์นาํท่านถ่ายรูป

ดา้นหนา้ บ้านเกิดของวิลเลียม เชคสเปียรส์ (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) กวี

และนักเขียนบทละครชาวอังกฤษทีไดร้บัการยกย่องทวัไปว่าเป็นนักเขียนผูย้ิงใหญ่ของ

อังกฤษและของโลกมักเรียกขานเขาว่าเป็นกวีแห่งชาติของอังกฤษและ “กวีแห่งเอวอน” 

(BARD OF AVON) ชมบา้นทเีคยเป็นทีอาศยัของเชคสเปียร ์เป็นบา้นหลงัคามงุดว้ยฟาง 

ซึงเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอรด์ ตังแต่ศตวรรษที  ปัจจุบันไดป้รับเป็น

พิพิธภณัฑไ์ปแลว้  

เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาํท่านชมหมู่บ้าน BUORTON ON THE 

WATER ไดร้บัการโหวตว่าเป็นหมู่บ้านทีสวยงามทีสุดในประเทศอังกฤษ Regularly 

voted one of the prettiest villages in England แวะเดินเล่น ถ่ายรูป พกัผ่อน นาํท่าน

เดินทางสู่เขต COTSWOLDS นาํท่านชม หมู่บ้านโบราณ BIBURY เป็นสถานทีซึงเต็ม

ไปดว้ยกระท่อมโบราณ โบสถอ์ันเก่าแก่ อีกทังยังมีถนนสวย ๆทีรายลอ้มดว้ยดอกไมสี้

สดใสริมสองขา้งทางซึงสรา้งความรูส้ึกสดชืนใหผู้ม้าเยือนไดม้ากทีเดียวและมันยังถูกจัด

ใหเ้ป็นหนึงในสถานทีสุดโรแมนติกซึงเหมาะแก่การถ่ายพรีเวดดิงหรือจัดงานแต่งมาก

ทีเดียว นอกจากนีมนัยงัทาํหนา้ทีเป็นฉากหลงัสวย ๆ ใหภ้าพยนตรช์ือดัง อย่าง Bridget 

Jones&ดว้ย และทีแห่งนียงัไดติ้ด ใน สถานทีทีท่องเทียวในองักฤษ นาํท่านเดินทางสู่

เมืองอ็อกซฟ์อรด์ 

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ทีพกั  

  Ramada Oxford Hotel หรือเทียบเท่า 

 มี.ค.  Bicester Village Outlet-ลอนดอน-ล่องเรือแม่นาํเทมส์           (B/-/D) 

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นาํท่านเดินทางสู ่บิซสเ์ตอร ์เอ้าทเ์ลท 

วิลเลจ (Bicester village shopping Centre) ก่อตังในปี1992 มีรา้นค้ามากกว่า 900 

ร้านของแฟชันชันนาํของโลกและแบรนด์ไลฟ์สไตลค์อลเลคชันทันสมัย อาทิ Bally , 

Burberry , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi ,Gucci , Guess , Mulberry , 

Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯล ฯ 

อิสระอาหารกลางวันเพือความสะดวกในการช้อปปิง นาํทุกท่านออกเดินทางสู่            

กรุงลอนดอน (London) มหานครทีเป็น

ทังเมืองหลวงของประเทศอังกฤษและส

หราชอาณาจักร เป็นเมืองศูนย์กลางใน

ทุกๆ ดา้นไม่ว่าจะเป็นคมนาคม ท่องเทียว 

การศึกษา เทคโนโลยี  และเศรษฐกิจ 

ลอนดอนไดช้ือว่าเป็นเมืองศูนยก์ลางทาง

ธุรกิจทีใหญ่ทีสุดในโลกปัจจุบนั มากมาย
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ดว้ยสถานทีท่องเทียวและแลนดม์ารก์ชือดัง นอกจากนีลอนดอนยังเป็นเมืองเก่าแก่ทีมี

อายกุว่า ,  ปีแลว้ สงัสมประวตัิศาสตรไ์วใ้นทุกๆ มมุของเมอืงใหเ้ราไดช้มกนัไม่มีเบือ 

นาํท่านถ่ายรูป กระเช้าลอนดอนอาย (LONDON EYE) ทีรู ้จักในชือ มิลเลเนียมวีล 

(Millennium Wheel) เป็นชิงชา้สวรรคท์ีสูง

ทีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง  เมตร 

(  ฟุต) อีกทังยังเป็นชิงช้าสวรรค์ ที

ก่อสร้างด้วยโครงเหล็กคาํข้างเดียวทีสูง

ทีสุดในโลกอีกด้วย  เนืองจากโครงสร้าง

ทังหมดใช้โครงคาํเหล็กรูปตัว A ในการ

ให้บริการโดยใชโ้ครงคาํเพียงแค่ดา้นเดียว

เท่านนั ไม่เหมือนชิงชา้สวรรคอ์ืนๆ ทวัไปทีมีโครงคาํสองขา้งเป็นสถานทีท่องเทียวทีไดร้บั

ความนิยม และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเทียวไดอ้ย่างมาก โดยมีผูม้าเยือนมากกว่า  ลา้น

คนต่อปี นาํท่าน ล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของสองฝากฝังแม่นําเทมส ์ซึงไหลผ่าน

กลางกรุงลอนดอน ล่องเรือผ่านสถานทีสาํคัญต่างๆ เช่น จตัรุสัรฐัสภา,พระราชวังเวสท์

มินสเ์ตอรที์ตังของรฐัสภาอังกฤษ,หอนาฬิกาบิกเบนชมความงดงามสองฝังของแม่นาํ

เทมสผ์่านจตัุรสัรฐัสภา,พระราชวังเวสทม์ินสเ์ตอร,์ มหาวิหารเซนตป์อล, ลอนดอนบริดจ ์

เป็นการท่องเทียวลอนดอนทีดีทีสุดอีกวิธีหนึง จุดสวยงามทีสุด เมือมองจากจุดกลาง

แม่นาํคืออาคารรฐัสภา บิกเบนและหอคอยลอนดอน  

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ทีพกั  

  Hilton London Olympia Hotel หรือเทียบเท่า 

 มี.ค.     พระราชวงับักกงิแฮม-ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด-สนามบิน         (B/L/-) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นาํท่านผ่านชม พระราชวังบักกงิแฮม 

(Buckingham Palace)อีกความงดงามของพระราชวงัแห่งราชวงศอ์งักฤษ และจนถึงทุก

วันนีก็ยงัเป็นทีประทับของ ควีนเอลิซาเบธที และเหล่าสมาชิกในราชวงศ ์เพราะฉะนัน

รอบรวัพระราชวังบักกิงแฮม

จึงมักจะมีชาวอังกฤษแวะ

เวียนโฉบไปมาอยู่บ่อยครัง

โดยหวังว่าอาจโชคดีได้เห็น

ท่านเหล่านีไม่วันใดก็วันหนึง 

พระราชวังบักกิงแฮมเป็น

บา้นเดิมของ ดยุคแห่งบกักิง

แ ฮ ม ขุน น า ง ช า ว อั งก ฤ ษ 
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สรา้งขึนในปี -  จากนันก็กลายเป็นสมบัติของหลวงในสมัย จอรจ์ที  และ 

ไดร้บัการปรับปรุงใหก้ลายเป็นทีประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษตังแต่ปี 

 นอกจากเป็นทีประทบัแลว้ก็ยงัใชเ้ป็นสถานทีจัดงานพิธีต่างๆ รวมทงัจัดงานเลียง

รบัรองอาคนัตกุะแห่งราชวงศอี์กดว้ย  

เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระท่านเดินเล่นช้อปปิงบน ถนนอ็อกซ์

ฟอร์ด ย่านช้อปปิงใหญ่ ของลอนดอนทีท่านจะได้เลือกซือสินค้าคุณภาพเยียมจาก 

มารค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์และหา้งอืนๆ ถึงเวลาอันสมควรนําทา่นเดินทางสู่

สนามบิน 

20.25 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทียวบินที EK010 ( บริการอาหาร

และเครอืงดืมบนเครอืงบิน) 

 มี.ค.  กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูมิ            (-/-/-)     

07.20 น. เดินทางถึงดูไบ แวะเปลียนเครอืง 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เทียวบินที EK372 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครอืงบิน) 

18.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทับใจ 

 

               
 

ทางบริษัทจะดาํเนนิการจัดการโปรแกรมการเดินทางใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนด แต่บางครงัการเดินทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลียนไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีึนอยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทอีาจจะเกิดขึนได ้โดยคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ในยุโรปบางแห่งจะปิดทาํการในวนัอาทิตย์ 

 

เดือน วนัเดินทาง ราคา พักเดียว 

เพมิท่านละ 

มีนาคม 2566 1-8 มี.ค. 139,000 15,000 
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โปรดศึกษาเงือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซือ 

เมือท่านทําการชําระมัดจําแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆทีบริษทัระบุไว้ 

 

เงือนไขการจองและการชําระเงิน 

1. ชาํระมดัจาํท่านละ 40,000 บาท หลงัจากทาํการจองใน 3 วนัทาํการ พร้อมส่งสําเนาหนา้หนงัสือเดินทาง

ทีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ชาํระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการชาํระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธิในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนที

เหลือตามทีกาํหนด) 

3. สาํหรับผูเ้ดินทางทีมีความจาํเป็นตอ้งซือตวัเครืองบินภายในประเทศ หรือตวัโดยสารอืนๆในการเดินทาง

เพือมาทาํการยืนวีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนทุกครังก่อน

อตัราค่าบริการทีรวมในรายการทัวร์ 

 ตวัเครืองบินชนัประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

 โรงแรมทีพกัระดบั 4 ดาว ตามทีระบุในรายการหรือเทียบเทา่ (2- ท่าน/ห้อง) 

 ค่าธรรมเนียมเนียมในการยนืวีซ่าธรรมดาประเทศองักฤษ (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 

 ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 

 ค่ารถปรับอากาศ บริการนาํเทียวตามรายการการท่องเทียว 

 หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายกาํหนด (ตามเงือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม % ภาษหีกั ณ ทีจ่าย % กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 ตวัเขา้ชมฟุตบอล LONGSIDE LOWER 

 

อตัราค่าบริการทีไม่รวมในรายการทัวร์ 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการทําหนังสือเดินทางและวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ทีเกดิขึนระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางทีนอกเหนือจาก

รายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกดิความเสียหายต่างๆภายในห้องพกั เป็นต้น 

 ค่าส่วนเกนิของนําหนกักระเป๋า สายการบนิอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครือง  กก./ท่าน 

 ค่าทิปคนขับรถท้องถิน  (  ปอนด์ x 6 วัน =  ปอนด์) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 
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ออกตวัเครืองบินหรือตัวโดยสารอืนๆ มิฉะนันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน 

เงือนไขการยกเลกิและการคืนเงนิ 

1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึนไป คืนเงินทังหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามที

เกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน ค่าโรงแรม หรืออืนๆ) 

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดนิทาง คืนมัดจํา 50% (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเกิดขึน

จริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน ค่าโรงแรม หรืออืนๆ) 

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทังหมดตามราคาทัวร์ทีตามระบุใน

โปรแกรม 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเกิดขึนจริง 

5. กรณผีู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทงัหมด 

6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะทาํการเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเกิดขึนจริง เช่น 

ค่าวีซ่าและค่าบริการยนืวซ่ีา ค่าตวัเครืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 

7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.  หมวด  ธุรกิจนําเทียว การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเทียว ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวมีค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงเพือเตรียมการจัดนําเทียว ให้

นํามาหักจากเงินค่าบริการทีต้องจ่าย ทังนี ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเทียวทราบ 

เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัวเครืองบนิ ค่าโรงแรม หรืออืนๆ 

หมายเหต ุ

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีทีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจาํใหท้งัหมด (ในกรณีทีมีการยนืวีซ่า และท่านไดรั้บการ

อนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทีเกิดขึนจริง และท่านสามารถนาํวีซ่า

นีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านนัยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธิในการไม่ใช้บริการใดๆ ทีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก

ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการไมค่ืนเงินค่าทวัร์ทงัหมด 

3. ตวัเครืองบินทีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตวัแบบหมู่คณะ ซึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน

กรณีทีท่านต้องการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าทีเพือสอบถามราคาอีกครัง 

และการจดัทีนงัของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพือ

แทรกแซงได ้

สาํหรับทีนงั LONG LEG หรือทีนงับริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีมีคุณสมบติัตามทีสาย

การบินกาํหนด เช่น ตอ้งสามารถสือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอื้น
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ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอาํนาจในการให้ทีนัง LONG LEG ขึนอยู่กบัทางเจา้หน้าที

สายการบินตอนเวลาทีเช็คอินเท่านนั 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอาํนาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านัน ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและ

อาํนวยความสะดวกในยืนวีซ่าเท่านัน และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิทีจะไม่แจ้ง

เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมทีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเครืองปรับอากาศทีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั 

เนืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทงัปี และสําหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม

อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เมือท่านได้มีการชาํระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตัวแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเงือนไขต่างๆทีทางบริษทัฯไดก้าํหนดไวแ้ลว้ 

 

เอกสารเบืองต้นในการขอยืนวซ่ีาประเทศองักฤษ 

ระหว่างการพจิารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนกาํหนด 

ระยะเวลาในการยืน : 30 วันทําการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่านัน ขึนอยู่กบัศุนย์รับยืนวีซ่าและสถานทูต) 

วันยืนเอกสาร : ผู้ เดินทางต้องมาสแกนลายนิวมือและยืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย

ช่วยอาํนวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยืนวีซ่า) 

1. PASSPORT ทียงัไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม

การเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 

Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จาํนวน 2 รูป พืนหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอย่าง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ

ยืนวีซ่ามาก่อนหน้านี สถานทูตจะเขม้งวดในเรืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชดัเจน 

หา้มใส่เครืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. สําเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (สําหรับเด็กอายุตาํกว่า 20 ปี) / ทะเบียน

สมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปลียนชือ-สกุล (ถา้มี) 

5. ใบรับรองการทํางาน ทีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัทีท่านทาํงานอยู ่(ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดชือ-

นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยนืวีซ่า 
ในกรณทีีทํางานอิสระ เตรียมจดหมายชีแจงการทาํงานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุชือตวัเอง 

ลกัษณะงานทีทาํ รายไดต้่อเดือน และลงชือตวัเอง 

ในกรณเีป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน

การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 
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ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบบัจริงทีออกจาก

สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยนืวีซ่า 

6. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจาํและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลกั เพือ

ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ทีระบุชือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ

พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูที้ออกค่าใชจ่้ายให้กนัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ

ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 

(รายละเอียดเพิมเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ที) 

8. กรณทีีเด็กอายุตํากว่า  ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึง จะตอ้งทาํจดหมายยนิยอม 

โดยทีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยนืเรืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก

ท่านหนึงได ้ณ ทีว่าการอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือชือและ

ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยนืวีซ่า ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์

เอกสารดว้ยกนัทงัคู่ ณ ศูนยรั์บยนืวีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มลู

ทีท่านไดใ้หม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืนวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยนืวีซ่านนั ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านนั ถึงสามารถดาํเนินการ

ขนัตอนการจองคิวและยนืวีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนทังหมดเป็นเพียงเอกสารเบืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิมหรือแปล

เอกสารในบางข้อ เพือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ

ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิมเติมหรือขันตอนการยืนที

เปลยีนแปลงไป ทางเจ้าหน้าทีอาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอกีครัง 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพิมเติม (สาํคญัมาก) 
ขอ้มูลนีใชเ้พอืนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้กรุณาระบุรายละเอียดทงัหมดให้ครบถว้น 

เพือประโยชน์ของตวัท่านเอง คาํถามเป็นภาษาไทย เพือให้ทา่นเขา้ใจง่าย 
*** กรุณาตอบคาํถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านนั *** 

โปรแกรม ....................................................................... วนัทีเดินทาง ......................................................................... 
ชือ - นามสกุล (ภาษาไทย)  .......................................................................................................................................... 
 

 

 

 

วนั / เดือน / ปี เกิด ............................................. เชอืชาต ิ.................................. สญัชาต ิ........................................... 
สญัชาติโดยกาํเนิด  .......................................... สถานทีเกิด ............................ ประเทศ  .......................................... 
หมายเลขบตัรประชาชน .......................................................................... หมายเลขพาสปอรต์ ..................................... 
ทีอยู่ ( ถา้ทอียู่ตามทะเบียนบา้น กบัทีอยู่ปัจจบุนัคนละทีอยู่กรุณาแจง้รายละเอียด )   
....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์...................... 
ท่านอาศยัอยู่ในบา้นหลงันีมาเป็นเวลา ................ปี ................เดอืน 
โทรศพัท ์(มือถือ) ....................................................................... E-mail ................................................................... 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือตัว นามสกุล ทีอยู่ (หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอาํนาจปกครอง / ดแูลผูเ้ยาว ์
....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
สถานทีทาํงานหรือสถานศกึษา (ภาษาองักฤษ)  ............................................................................................................. 
ทีอยู่ทีทาํงานหรือสถานศึกษา ....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์...................... 
ตําแหน่งงาน ............................................................................ โทรศพัทท์ีทาํงาน ...................................................... 
วนัทเีรมิการทาํงาน ...........................  รายไดต่้อเดอืน .......................... บาท   
รายไดอ้นืๆ ................... จํานวน .............. บาท 

ท่านไดม้ีการรออมเงิน เช่น ไดซื้อบา้น , ทีดิน , อสงัหารมิทรพัย ์, ซือหุน้เล่นแชรห์รือไม่           มี             ไม่มี 
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบุจาํนวนเงิน ................................................ จาํนวนเงิน ............................................. 
ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครวัเดือนละเท่าไหร่ ...................................................................................... 
ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่ ............................................................................................................................. 
ชือ - นามสกุล บิดา  ..................................................................................................................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือชาติ ............................................. สญัชาติ ........................................... 
สญัชาติโดยกาํเนิด ........................................... สถานทีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 
หมายเลขพาสปอรต์/หมายเลขบตัรประชาชนของบิดา .................................................................................................... 
วนัทีออก .................................................. วนัหมดอายุ .............................................. 

* ในกรณีเปลียนชอื * 

ชือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  .................................................................................................................................... 

ชอื (ภาษาองักฤษ)  ...........................................  นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

.............................................................   
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ชือ - นามสกุล มารดา  ................................................................................................................................................. 
วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือชาติ ............................................. สญัชาติ ........................................... 
สญัชาติโดยกาํเนิด ........................................... สถานทีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 
หมายเลขพาสปอรต์/หมายเลขบตัรประชาชนของมารดา ................................................................................................ 
วนัทีออก .................................................. วนัหมดอายุ .............................................. 
สถานภาพ           โสด            แต่งงาน           แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)         หมา้ย          หย่า 
 

 
     

    

 

 
 
 
 
 
 
ในกรณีทมีีบุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพิมเติมทุกคน 
ชือ - นามสกุล ของบุตร คนที  ..................................................................................................................................... 

วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือชาติ ............................................. สญัชาติ ........................................... 

สญัชาติโดยกาํเนิด ........................................... สถานทีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

ทีอยู่ ( ถา้ทอียู่ตามทะเบียนบา้น กบัทีอยู่ปัจจบุนัคนละทีอยู่กรุณาแจง้รายละเอียด )   

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์...................... 

ชือ - นามสกุล ของบุตร คนที  ..................................................................................................................................... 

วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือชาติ ............................................. สญัชาติ ........................................... 

สญัชาติโดยกาํเนิด ........................................... สถานทีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

หมายเลขพาสปอรต์ของมารดา ..................................................................................................................................... 

วนัทีออก .................................................. วนัหมดอายุ .............................................. 
ทีอยู่ ( ถา้ทอียู่ตามทะเบียนบา้น กบัทีอยู่ปัจจบุนัคนละทีอยู่กรุณาแจง้รายละเอียด )   

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์...................... 

ท่านเคยเดินทางเขา้กลุม่ประเทศเชงเกน้หรือไม่            เคย              ไม่เคย 

 

 

 

 

* ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิมเติม * 

ชือ - นามสกลุ คู่สมรส  .......................................................................................................................................... 

วนั / เดือน / ปี เกิด คู่สมรส  ................................... สถานทีเกิด คู่สมรส ......................... ประเทศ 

............................ 
สญัชาติ คู่สมรส .................. เชือชาติ คู่สมรส .................. วนัทใีนการจดทะเบยีนสมรส

............................................ 

หมายเลขพาสปอรต์/หมายเลขบตัรประชาชนของคู่สมรส .......................................................................................... 

วนัทีออก .................................................. วนัหมดอาย ุ.............................................. 
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ประเทศทเีคยเดินทางไป (ในรอบ  ปี ) วนัเดือนปี ทีไป รวมกีวนั และวตัถุประสงคใ์นการไป 

. ประเทศ ...................... วนัทีเดินทางเขา้ (ตามหนา้วีซ่า) ....................... วนัทีเดินทางออก (ตามหนา้วีซ่า) .................... 

. ประเทศ ...................... วนัทีเดินทางเขา้ (ตามหนา้วีซ่า) ....................... วนัทีเดินทางออก (ตามหนา้วีซ่า) .................... 

. ประเทศ ...................... วนัทีเดินทางเขา้ (ตามหนา้วีซ่า) ....................... วนัทีเดินทางออก (ตามหนา้วีซ่า) .................... 

 

ท่านเคยไดร้บัการปฏิเสธวีซ่า หรือ ประเทศอืน ๆ หรือไม ่         เคย              ไม่เคย 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการดาํรงชีพระหว่างการเดินทางและพาํนกัของผูร้อ้งขอ 

       ออกค่าใชจ่้ายเอง                         มีผูอื้นออกให ้ความสมัพนัธ ์....................................... 

        ชือ - นามสกุล .......................................................... 

        ทีอยู่ ......................................................................... 

      

 

 

 

 

 


