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HILIGHT  
 ชมเมอืงลเิวอรพ์ลู เมอืงถิน่กาํเนิดของวงดนตร ีสีเ่ต่าทองหรอื เดอะบทีเทลิ 
 ชมมหาวหิารยอรค์มนิสเตอร ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะองักฤษ 
 ชมสนามฟุตบอล 4 สนาม (แอนฟิลด,์ แมนย,ู แมนซติี,้ ลดีส)์ 
 ชมฟุตบอลพรเีมยีรล์คี ระหวา่ง LIVERPOOL VS MANCHESTER CITY (LONGSIDE UPPER) 
 พกัใจกลางเมอืงลเิวอรพ์ลู ดืม่ดํ่าบรรยากาศกบัเมอืงทีแ่ฟนหงสร์กัไดอ้ยา่งเตม็ที ่
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โปรแกรมการเดินทาง : 13 - 19 ตลุาคม 2022 
 
 
 
17.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู6 เคาน์เตอร ์M สายการบนิการต์า้  เจา้หน้าทีใ่หก้าร

ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิ  

20.30 น. ออกเดนิทางสูโ่ดฮา โดยสายการบนิการต์า้ เทีย่วบนิที ่QR833 

23.20 น. คณะเดนิทางแวะเปลีย่นเครือ่ง (2 ชัว่โมง) 

 
 

 

01.25 น.  ออกเดนิทางสูแ่มนเชสเตอร ์ โดยเทีย่วบนิที ่QR021 (01.25-06.50) 

06.50 น.   ถงึแลว้นําท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงนําท่านเดนิทางสูเ่มอืง แมนเชสเตอร ์เทีย่วชมเมอืงแมนเชสเตอร ์
เมอืงนี้เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัตน้ๆ ขององักฤษ ทีม่ปีระวตัศิาสตรใ์นการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมแห่งแรก
ของโลก เคยเป็นฐานการผลติผา้ฝ้ายขนาดใหญ่ของโลกในยุควคิตอเรยี จนไดฉ้ายาว่า Cottonpolis 
ที่น่ีมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมากมาย อาทิ First British 
Working Canal, Bridgewater Canal เป็นเส้นทางขนถ่านหินมาทางน้ํา Manchester Canal เป็น
เสน้ทางสาํหรบัเรอืสนิคา้ใหญ่มายงัทา่เรอืในตวัเมอืง ปัจจุบนักย็งัมกีารใชง้านอยู ่ 

นําท่านเดนิทางเขา้สู่หน่ึงในสโมสรที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบนั แมนเชสเตอร์ ซิตี้ “Home of The 
Champion” ใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ และเลอืกซื้อของฝากเป็นทีร่ะลกึ และ เดนิทางไปเยีย่มชม
สนามโอลด์ทราฟฟอรด์ สโมสรทีเ่คยยิง่ใหญ่ทีสุ่ดบนเกาะองักฤษ ถงึแลว้ใหท้่านไดถ้่ายรูปและเลอืก
ซือ้ของทีร่ะลกึ 

 

 

 

 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

13 ต .ค. 65 กรงุเทพฯ - แมนเชสเตอร  ์

14 ต .ค. 65 
แมนเชสเตอร  ์–สนามโอลดท์ราฟฟอรด์ –  
สนามเอทิฮดั – เข้าชมสนามแอนฟิลด  ์- ลิเวอรพ์ลู  
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บ่าย เขา้สนามนําทา่นเขา้เยีย่มชมสนามแอนฟิลด ์ทมีฟุตบอลลเิวอรพ์ลู ทีก่ลบัมายิง่ใหญ่อยา่งเตม็ภาคภูม ิ 
และสรา้งนักเตะระดบัตํานานมากมายหลายยุคหลายสมยั รวมไปถงึถว้ยแชมป์ฟุตบอลองักฤษ และ 
ถ้วยแชมป์ฟุตบอลยุโรป เขา้ชมพพิธิภณัฑท์ีร่วบรวมประวตัศิาสตรก์ารก่อตัง้ และความสําเรจ็ และ
เดนิทางสํารวจภายในสนาม อาท ิหอ้งเปลี่ยนชุดนักกฬีา ที่นัง่ชมฟุตบอล หอ้งรวบรวมถ้วยรางวลั 
หอ้งแถลงขา่ว ฯลฯ จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ เป็นของฝาก 

 

 

 

 

 

18.00 น. รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

 พกัคา้งคนื ณ โรงแรม  MARRIOTT HOTEL LIVERPOOL CITY CENTER  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

08.30 น. อสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั                                                                                               

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําคณะเดนิทางสู ่สนามแอนฟิลด  ์(Anfield) อนัเป็นสนามของสโมสรฟุตบอลลเิวอรพ์ลู เพือ่ชมการ
แขง่ขนัฟุตบอลพรเีมยีรล์กี ระหวา่งคู ่ลเิวอรพ์ลู ปะทะ แมนเชสเตอร ์ซติี ้

ที่น ัง่ชมนัดน้ี MAIN STAND  U3 - U7 

***** โปรดสอบถามข้อสงสยัก่อนจอง ***** 
นําท่านเขา้สนามก่อนเวลาแขง่ขนัเริม่ประมาณ 2 ชัว่โมงเพือ่ใหท้่านไดต้อ้นรบันักเตะขวญัใจ ชมการ
ฝึกซอ้ม และเกบ็ภาพบรรยากาศไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 

 

 

 

 

15 ต .ค. 65 ชมฟตุบอลพรีเม ียรล์ ีค  Liverpool vs Manchester City 
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อิสระอาหารค ํา่ ณ  บริเวณสนามฟุตบอล  เพื่อ ให้ท่านได้ดื่มด ํา่กบับรรยากาศบริเวณสนาม
ฟตุบอลได้อย่างเตม็ที่ก่อนเข้าชมการแข่งขนั 

ค ํา่ นําคณะเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั MARRIOTT HOTEL LIVERPOOL CITY CENTER  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

08.00 น. นําคณะเดนิทางสู่ เมอืงลดีส ์เมอืงแห่งศูนยก์ลางทางกฎหมาย การเงนิ การศกึษา และเป็นเมอืงแห่ง
สโมสรฟุตบอล Leeds United ที่โด่งดงัประจําเมอืง  ถึงแล้วนําท่านเข้าชม พพิธิภณัฑ์อาวุธ The 
Royal Armouries Museum เป็นทีต่ ัง้แสดงชุดอาวุธและชุดเกราะแห่งชาตขิองสหราชอาณาจกัร เป็น
ศูนยร์วมอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายหลายยุคสมยัจากทัว่โลก   และทีม่วีตัถุมากกว่า 8,500 ชิ้นทีจ่ดั
แสดงใน 6 แกลเลอรี่ จากนัน้นําท่านเดินเล่นเยี่ยมชมตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองลีดส์ Leeds 
Kirkgate Market ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นขายของชาํมากมาย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงยอรค์ 

 
 
เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเยีย่มชมเมอืงยอร์ค ใหท้่านได้ถ่ายรูปคู่กบั คลฟิฟอร์ดทาวเวอร์ ที่ตัง้อยู่บนเนินดนิทีสู่งเด่น 
เป็นส่วนหนึ่งของปราสาทยอร์ค ที่หลงเหลอือยู่ สร้างโดยพระเจ้าวลิเลี่ยม ผู้พชิติ จากนัน้นําท่าน
เดนิทางตวัเมอืง โดยการเดนิเทา้เขา้ไปยงัเมอืงเก่า ผ่านถนนโบราณ ซอกแซกลดัเลาะไปตามตรอก
ซอกซอย มุง่หน้าสูม่หาวหิารยอรก์ วหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในองักฤษ ทีใ่ชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานถงึ 250 ปี  

 
  ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางกลบัเมอืงลเิวอรพ์ลู 

คํ่า  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

นําคณะเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั MARRIOTT HOTEL LIVERPOOL CITY CENTER  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

16 ต .ค. 64  สโมสรลีดด  ์ยไูนเตด็ – เม ืองยอรค์ – ลิเวอรพ์ลู  
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

08.00 น. นําท่านถ่ายรูปกบังานศลิปะของเหล่านักเตะและผู้จดัการทมีระดบัตํานานของลเิวอร์พูล ที่อยู่ตาม
ถนนตรอกซอกซอยต่างๆของเมอืงลเิวอรพ์ูล เพื่อใหส้าวกหงสแ์ดงไดถ้่ายรูปและดื่มดํ่ากบังานศลิป์
อยา่งมคีวามสขุ 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นําคณะเขา้สู ่Designer Outlet Cheshire ทีใ่หญ่ทีส่ดุในภาคกลาง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการ 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้ภายในเอ๊าทเ์ลท็กวา่ 100 รา้นคา้แบรนดเ์นมใหท้า่นเลอืกซือ้อยา่งจุใจ สมควรแก่เวลา
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอรย์ไูนเตด็ 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 
พกั MARRIOTT VICTORIA & ALBERT MANCHESTER หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั   
  

 

 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
08.30 น. นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเชสเตอร ์เมอืงทีส่รา้งขึน้มาตัง้แต่สมยัโรมนั ความโดดเด่นของเมอืงเชสเตอร ์

ต้องยกให้กบั “สถาปัตยกรรมสไตล์ทวิดอร์” ที่ตกแต่งบ้านเรอืนเป็นโทนสขีาวดําได้อย่างสวยงาม
ตลอดพื้นที่ในย่านใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่และสภาปัตยกรรมสวยๆ
มากมาย โดยไฮไลต์ของจุดท่องเทีย่วภายในเมอืงนัน้ผมขอยกใหก้บัมหาวหิาร Chester Cathedral 
โบสถ์โบราณขนาดใหญ่ยกัษ์ที่ภายในตกแต่งได้อย่างสวยงามอลงัการมากๆกบันาฬิกา Eastgate 
Clock ทีเ่ป็นนาฬกิาทีว่า่กนัวา่สวยทีส่ดุเป็นอนัดบัสองขององักฤษรองจากหอนาฬกิาบิก๊เบน 

 
 
 

17 ต .ค. 65  สตรีทอาร์ท เมืองลิเวอร์พูล - ช้อปป้ิงเอ้าเลท - แมนเชสเตอร์ 

18 พ.ค. 65  เม ืองเชสเตอร  ์- สนามบินแมนเชสเตอร  ์
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11.00 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงแมนเชสเตอร ์
14.55 น.  เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิการต์า้ เทีย่วบนิที ่QR028 

23.45 น.     เดนิทางถงึสนามบนิโดฮา แวะเปลีย่นเครือ่ง 
 
 
 
02.20 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิการต์า้ เทีย่วบนิที ่QR836 
13.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 ต .ค. 65 กรงุเทพฯ 
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กาํหนดการเดินทาง 
13 - 19 ต .ค. 65 

ผูใ้หญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพ่ิมท่านละ 

ไม่รวมต ัว๋
เครื่องบิน 
ลดท่านละ 

ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่น+ 139,900.- 15,900.- -39,000.-  
 
 

รายละเอียดที่น ัง่ในสนามฟตุบอล 
 
       MAIN STAND   
       Longside Upper  U3 – U7  
 
       Optional (อพัเกรดที่น ัง่) 
       Longside Lower L4 – L7  เพ่ิมเงิน 5,000 บาท 
       HOSPITALITY  โปรดสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
เตรียมตวัก่อนเดินทางไปสหราชอาณาจกัร 

 จะเดินทางไปสหราชอาณาจกัร ต้องฉีดวคัซีนก่อนหรือไม่ 
ตอบ ไม่ม ีความจาํเป็น เพราะรฐับาลสหราชอาณาจกัรไมไ่ดก้าํหนดใหก้ารฉีดวคัซนีเป็นเงือ่นไขในการเขา้

ประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ จะรบัจองทวัร ์ทา่นตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโด๊สก่อนเดนิทาง 14 วนัตามกาํหนด 
วคัซนี ดงัน้ี Astra Zeneca, Johnson&Johnson, Pfizer และ Moderna และสามารถฉีดไขวต้ามยีห่อ้
ทีร่ะบุได ้   

 
การชาํระค่าบริการ 
การวางเงินมดัจาํ ตามรายละเอียดด้านล่าง 

การชาํระค่าบริการ แบง่เป็น 2 งวด 
 งวดแรก   กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 50,000.- บาท  
 งวดที่สอง ก่อนออกเดนิทาง 21 วนั  ชาํระสว่นทีเ่หลอืเตม็จาํนวน 

หมายเหต  ุ: กรณีทีผู่เ้ดนิทางทางถูกปฏเิสธวซ่ีา ทางบรษิทัฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่ธรรมเนียม
วซ่ีา, ตัว๋เครือ่งบนิ, ตัว๋ฟุตบอล โดยหกัออกจากคา่มดัจาํ 
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อตัราค่าบริการนี้รวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดั รวมคา่ภาษ ีและสว่นเพิม่ของน้ํามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่1 กรกฏาคม 2565 
 คา่ธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาสหราชอาณาจกัร (Standard time) อตัราคา่ธรรมเนียมวซ่ีา 95 ปอนดแ์ละรวม

คา่บรกิาร VFS ประมาณทา่นละ 6,500 บาท  ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร ่งด่วน ชาํระเพ่ิมท่านละ 10,700 บาท 
 คา่พาหนะทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ
 คา่ตัว๋ชมฟุตบอลพรเีมยีรล์กี LIVERPOOL vs MANCESTER CITY  
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามระบุในรายการ  
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการ หรอื เทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแต่ละเมอืง 
 คา่บรกิารนําทวัรโ์ดยหวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์นําเทีย่ว และคอยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัการเดนิทางต่างประเทศของบรษิทั MSIG เอม็ เอส ไอ จ ีประกนัภยั แบบ Easy 3 คุม้ครองการสญูเสยี

ชวีติ/อวยัวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอุบตัเิหตุ สาํหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 15-75 ปี จาํนวนเงนิ
เอาประกนัภยั 3,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลต่อเน่ือง
หลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 100,000 บาท ทัง้น้ีครอบคลุมถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจาํตวั และ
โรคทีเ่ป็นมาก่อนทาํประกนั 

 น้ําหนกักระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ ไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 
กโิลกรมั 

 
อตัราค่าบริการนี้ไม ่รวม 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศกต์ลอดรายการ (ประมาณ 40 ปอนด)์ 
 คา่น้ําหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 
 คา่บรกิารยกกระเป๋าสง่หอ้งพกัในโรงแรม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง(พาสปอร์ต), ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในห้องพกั และ

ค่าอาหารที่ส ัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิทัฯจดัให้ 
ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้่าย
เพิม่ 

เงื่อนไขเพ่ิมเติม 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทีบ่รษิทัฯ

ระบุในรายการเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ 
 เมื่อตกลงชําระเงนิ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 เทีย่วบนิชัน้ประหยดัในรายการ อาจะมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 ในกรณีทีฝ่่ายจดัการแข่งขนัฟุตบอลพรเีมยีรล์คี มมีตใิหเ้ลื่อนการแขง่ขนั หรอื ยกเลกิการแขง่ ทีท่างบรษิทัฯไม่

สามารถนําท่านชมการแข่งขนัได้ในทุกกรณี ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืค่าเขา้ชมการแข่งขนัให้ตามราคาหน้าตัว๋ที่
บรษิทัไดจ้ดัซือ้มา 
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บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม ่รบัจองทวัร  ์
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัจองทวัรส์าํหรบัลกูคา้ดงัต่อไปน้ี 
1. เดก็ทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจาํเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 
4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บุคคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สรา้งความราํคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรบัเงือ่นไขระหวา่งทวัร ์ทีม่รีะบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์  
ผูท้ีก่่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบงัคบัใหห้วัหน้าทวัรต์อ้งทาํการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึง่บางครัง้
อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอื่นหรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

 
การยกเลิก 
 ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  หกัคา่บรกิาร 1,000 บาท สาํหรบัการประสานงานของเจา้หน้าที ่ 
 ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจาํ 20,000 บาท/ทา่น 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจาํ 30,000 บาท/ทา่น 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 - 15 วนั ก่อนการเดนิทาง หกั 50% ของคา่ทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 - 1 วนั ก่อนการเดนิทาง หกั 90% ของคา่ทวัร ์
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอื NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร ์
 หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหนึ่ง แต่ทา่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่

ขอวซ่ีาไดท้นัตามกาํหนดเวลา ทางบรษิทัฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่คอืคา่วซ่ีา และคา่เปลีย่นชือ่ตัว๋เทา่นัน้  
 หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง กรณีทีต่ ัว๋มเีงือ่นไข NON-REFUND ทา่นจะไมส่ามารถ รบัคนืเงนิคา่ตัว๋ไดทุ้กกรณี 
 หากทา่นเปลีย่นผูเ้ดนิทาง กรณีทีต่ ัว๋มเีงือ่นไข NON-CHANGE NAME ทา่นจะไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได้

ทุกกรณี 
 หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทา่นไมไ่ดร้บัการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา 

ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบุคคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนั
ทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักล่าวขา้งตน้  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ตํ่ากวา่ 15 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง
ทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ไมส่ามารถรบัผดิชอบจาก
กรณีทีเ่กดิเหตุจาํเป็นสดุวสิยัดงัน้ี การล่าชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, 
อุบตัเิหตุ ฯลฯ ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึผลประโยชน์และจะรกัษาผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ และทางบรษิทัฯ
จะไมร่บัผดิชอบ 

 คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระทาํทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการ
หลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระมาแลว้ 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํ้ามนัโลกที่ม ีการปรบัราคาสงูขึน้ ทาํให้สายการบินอาจมีการปรบัราคา
ภาษีนํ้ามนัขึน้ในอนาคต 

ซึ่งทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ เกบ็ค่าภาษีนํ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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หมายเหต  ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนรายละเอยีดบางประการทวัร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยั จนไม่อาจแก้ไขได้

โดยจะคาํนึงถงึผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 
 หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเทยีวสิน้สดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์และจะไมร่บัผดิชอบต่อ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 รายการนี้เป็นเพยีงการเสนอราคา ทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หน่ึงหลงัจากไดส้าํรองทีน่ัง่กบัสาย

การบนิ และโรงแรมทีพ่กั  อยา่งไรกต็าม รายการนี้อาจจะเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 สตรมีคีรรภ ์ควรแจง้เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ เพือ่การตรวจสอบขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย สาํหรบักระเป๋าเดนิทาง กระเป๋าใบเลก็ หรอื

ของมคีา่สว่นตวัของทา่นระหวา่งการเดนิทาง 
 กรณีทีท่า่นไมไ่ดจ้องตัว๋กรุ๊ป )แยกตวั (วเอง จาํเป็นตอ้งไดร้บัการกบัทางบรษิทั โดยทีท่า่นไดท้าํการจดัหาตั ๋

ยนืยนัคอนเฟิรม์ออกกรุ๊ปจากบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ ก่อนทาํการออกตัว๋หรอืจองบรกิารต่างๆดว้ย
ตวัเอง หากไมม่กีารยนืยนัเป็นลากลกัษณ์อกัษร เรือ่งการคอนเฟิรม์ออกกรุ๊ป บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
ใดๆทัง้สิน้ หากกรุ๊ปมกีารยกเลกิการเดนิทาง 
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เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศองักฤษ 
ใชเ้วลายืน่ประมาณ 50 วนัทาํการไมน่บัวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุ 

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืนก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเก่าตอ้งนําไป
แสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิซ่ีา และตอ้งแจง้การเดนิทางเขา้-ออกประเทศต่างๆ 10 ครัง้ล่าสดุดว้ย 

 สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปลีย่นชือ่-สกุล / สาํเนาทะเบยีน
สมรส, หยา่ / สาํเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  

 หนงัสอืรบัรองการทาํงานจากบรษิทั / สงักดัทีท่า่นทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบุตาํแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบับรษิทัน้ีและชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่ว 
หลงัจากนัน้จะกลบัมาทาํงานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนงัสอืรบัรองบรษิทัทีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 6  
เดอืน พรอ้มวตัถุประสงค ์หรอืใบเสยีภาษ ีและหลกัฐานการเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืนตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจุบนั ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิ
สมํ่าเสมอ และมจีาํนวนไมต่ํ่ากวา่ 6 หลกั เพือ่ใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยได้
อยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิาํเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา 
ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย  ***สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนั*** 

 กรณีทีบ่รษิทัของทา่น เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1 –6แลว้ ทางบรษิทัจะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพือ่แสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการกลบัมา
ทาํงานของทา่น โดยระบุชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิ พรอ้มสาํเนาบตัรนกัเรยีน/
นกัศกึษา   

 กรณีทีเ่ดก็อายตุํ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึ่ง จะตอ้งทาํจดหมายยนิยอม โดยที่
บดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึ่งได ้ณ ทีว่า่การ
อาํเภอหรอืเขต โดยมนีายอาํเภอ หรอืผูอ้ํานวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่ง
ถูกตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบั มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่น
จะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหม ่กต็อ้งชาํระ
คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้น้ีบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 
และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯ ใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวี
ซ่าของทา่น เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวซ่ีาใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผา่นการพจิารณาวซ่ีาไมว่า่จะ
เป็นเหตุผลใดกต็าม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซ่ีาได ้

 เอกสารการรบัรองการฉีดวคัซนีโควดิทัง้ 2 เขม็ 
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ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 50 วนัทาํการ 
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิ้วมอื ณ ศนูยย์ืน่วซ่ีา ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซ่ีาประเทศองักฤษ 

**  กรณุากรอกให้ครบ เน่ืองจากข้อมลูมีผลกบัการพิจารณาการอนุมตัิวีซ่า ** 
 

ชื่อ-นามสกลุ  ผูเ้ดินทาง  ภาษาไทย  ............................................................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกลุ  ผูเ้ดินทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนังสือเดินทาง........................................................................................................................ 

วนั เดือน ปีเกิด ค.ศ........................................................................................................................................................................................ 

เชื้อชาติ ............................... สญัชาติ ................................จงัหวดัที่เกิด........................................ประเทศ.................................................. 

ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีสถานทูตติดต่อในช่วงระยะเวลาที่ม ีการยื่นขออนุมตัิวีซ่า  

( ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยูปั่จจุบนัคนละทีอ่ยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด ) 

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

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

ท่านอาศยัอยู่ในบา้นหลงันี้มาเป็นเวลา .................. ปี .................. เดือน หมายเลขโทรศพัท ์บา้น....................................................... 

ที่ทาํงาน .................................................มือถือ ..........................................................หมายเลขโทรสาร Fax …………………….......…........ 

E-Mail ............................................................................................................................................................................................................. 

มีหนังสือเดินทางมาแล้วท ัง้หมด ...........................เล ่ม หมายเลขหนังสือเดินทางเล ่มเก่า ...................................................................... 

หนังสือเดินทางปัจจบุนัเลขที่ ........................................ วนัที่ออก........................................หมดอาย .ุ........................................................ 
(**ทัง้พาสปอรต์เล ่มเก่าและเล ่มใหม่ระบวุนัออก, วนัหมดอายดุ้วย**) 

ประเทศที่เคยเดินทางไปต่างประเทศ(ในรอบ10 ปี) วนัเดือนปี ที่ไป กี่วนั และวตัถปุระสงคใ์นการไป (โปรดระบวุนัเดินทางไป-กลบั) 

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

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

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศองักฤษหรือไม่ ................................................................................................................................................. 

เคยเข้าประเทศองักฤษเมือ่ ........................................................................................................................................................................... 

วนัเดือนปีที่เคยเข้าคร ัง้ล ่าสดุ ......................................................................................รวมทัง้หมดกี่วนั....................................................... 

วตัถปุระสงคใ์นการไป.................................................................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศ อเมริกา / แคนาดา / ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด  ์/ ประเทศในกล ุ่มเชงเก้นหรือไม  ่

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

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

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

ท่านเคยได้รบัการปฏิเสธวีซ่าองักฤษ หรือ ประเทศอื่นๆหรือไม่ ................................................................................................................. 
ถา้เคยถูกปฏเิสธวซี่าองักฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆ ตอ้งแจง้สาเหตุ และแนบเอกสารการถูกปฏเิสธดว้ย  

สถานภาพ ........... โสด      ...........หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้องนํามาแสดงด้วย) 

   ........... แต่งงานแล้ว (ไม่ได้จดทะเบียน) ระบวุนั........................... .........แต่งงาน และมีทะเบยีนสมรส (ต้องนํามาแสดงด้วย) 

ข้อมูลส่วนตวัของผ ูเ้ดินทางเกี่ยวกบัด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรบั และรายจา่ยต่างๆ  

กรณีรบัราชการอาท ิทหาร ตํารวจ และอืน่ ๆ กรุณาระบุยศและสงักดัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ(ถา้ทราบ) 

งานปัจจบุนัทาํอาชีพ, ตาํแหน่ง ( โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

ชื่อบริษทัที่ทาํงาน .............................................................................................โปรดระบวุนัที่เริ่มทาํงาน ................................................... 

ที่อยู่ของบริษทัที่ทาํงาน ................................................................................................................................................................................ 

โปรดระบโุทรศพัท ์....................................................................อีเมล  ์........................................................................................................... 

ท่านมีรายได้นอกเหนือจากงานประจาํหรือไม  ่ ................ มี   เงินเดือน.................................บาท ................ไม่ม ี 
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ถ้ามีโปรดกรอกรายละเอียด .......................................................................................................................................................................... 

รายได้รวมต่อเดือนจากทุกงานที่ท่านทาํ ...................................................................................................................................................... 

ท่านมีรายรบัจากแหล่งอื่นๆหรอืไม่ รวมทัง้เพื่อนๆและ ครอบครวั    .............. มี    รายได้....................บาท ..............ไม่ม ี 

ถ้ามีโปรดกรอกรายละเอียด .......................................................................................................................................................................... 

ท่านได้ม ีการออมเงิน เช่น ได้ซื้อบา้น , ที่ดิน , อสงัหาริมทรพัย  ์, ซื้อหุ้นเล ่นแชรห์รอืไม่  ........ มี .......ไม่ม ี 

ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียดพร้อมระบมุ ูลค่ารวม............................................................................................................................................. 

ท่านแบง่รายได้ของท่านให้กบัสมาชิกครอบครวัเดือนละเท่าไหร่ ............................................................................................................... 

ท่านได้ใช้เงินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่........................................................................................................................................................... 

ในการเดินทางคร ัง้นี้ ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ท่าน ............................................................................................................................... 

ถ้ามีคนจ่ายให้ท่าน ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือ ทัง้หมด เขาได้จา่ยให้เป็นจาํนวนเงินเท่าไหร่ ..................................................................... 

ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของท่านในการไปองักฤษเป็นจาํนวนเงินเท่าไหร่ ............................................................................................................ 

ท่านมีเงินออมที่ให้แสดงใน วนัยื่นวีซ่าเท่าไหร่............................................................................................................................................. 

ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือกรณีหยา่กรณุากรอกขอ้มูลของค ู่สมรสเก่าด้วย 

ชื่อ นามสกลุ ของ ค ู่สมรส ................................................................................................มือถือ ................................................................... 

วนั เดือน ปีเกิด ของค ู่สมรส .......................................................หมายเลขหนังสือเดินทาง ........................................................................ 

เชื้อชาติ ..................................................................................... สญัชาติ ...................................................................................................... 

ที่อยู่ปัจจบุนัของค ู่สมรส ................................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................โทรศพัทท์ี่บา้น..................................................................... 

ในกรณีที่ม ีบตุร ต้องกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมทุกคน ( ระบจุาํนวน   คน ) 
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ชื่อ นามสกลุ ของบตุร ................................................................................................................................................................................... 

วนั เดือน ปีเกิดของบตุร ......................................................................... หมายเลขหนังสือเดินทาง ...........................................................  

ปัจจบุนับตุรอาศยัอยู่ที่ .................................................................................................................................................................................. 

ชื่อ นามสกลุ ของบตุร ................................................................................................................................................................................... 

วนั เดือน ปีเกิดของบตุร ......................................................................... หมายเลขหนังสือเดินทาง ...........................................................  

ปัจจบุนับตุรอาศยัอยู่ที่ .................................................................................................................................................................................. 

ชื่อ นามสกลุ ของบตุร ................................................................................................................................................................................... 

วนั เดือน ปีเกิดของบตุร ......................................................................... หมายเลขหนังสือเดินทาง ...........................................................  

ปัจจบุนับตุรอาศยัอยู่ที่ .................................................................................................................................................................................. 

ประวตัิของบิดา  

ชื่อของบิดา .................................................................................. นามสกลุของบิดา ............................................................................... 

วนั เดือน ปีเกิด ของบิดา ............................................................. สถานที่เกิดของบิดา ........................................................................... 

ประเทศที่เกิด ................................................................ เชื้อชาติ ......................................... สญัชาติ .......................................................... 

ประวตัิของมารดา  

ชื่อของมารดา ............................................................................... นามสกลุของมารดา ........................................................................... 

วนั เดือน ปีเกิดของมารดา ........................................................... สถานที่เกิดของมารดา ....................................................................... 

ประเทศที่เกิด ................................................................ เชื้อชาติ ......................................... สญัชาติ .......................................................... 

 

 


