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**ราคาพเิศษเพยีง 179,000 บาท**  
 

 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ ่

(พกัหอ้ง 2 ทา่น) 
พกัเดยีวจา่ยเพมิ 

1-8 มนีาคม 2566 185,000 บาท / ทา่น 15,000 บาท / ทา่น 

**ราคาน ีรวมภาษนํีามนั ณ วนัท ี13 ก.ค. 65 และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการปรบัภาษนํีามนัขนึ หากทาง

สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพมิเตมิ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบกอ่นการออกตวัเครอืงบนิ** 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
1 ม.ีค. 66 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ  

21.30 น. คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคานเ์ตอร ์D 
สายการบนิไทย เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขนึเครอืง 

2 ม.ีค. 66 ลอนดอน - เสาหนิสโตนเฮน้จ ์- พพิธิภณัฑนํ์าแรเ่มอืงบาธ - เมอืงบรสิตอล 

00.15 น. นําท่านเดนิทางสู่ นครลอนดอน ประเทศองักฤษ โดย การบนิไทย เทยีวบนิที TG 910 (Airbus 
A380) 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮทีโธรว ์มหานครลอนดอน เมืองหลวง ประเทศอังกฤษ และ สหราชอาณาจักร 
( United Kingdom) (เ ว ล าท ้อ ง ถิน ช า้ ก ว่ า ป ร ะ เ ทศ ไ ท ย  6-7 ชั ว โ ม ง  /  แ ล ว้ แ ต่ ฤ ดู ก า ล )     
 
นําทา่นชม เสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกกองหนิหรอืแนวแทง่หนิที
เป็นความลบัดํามดืในชว่งหนงึของประวัตศิาสตร ์

 

จากนันออกเดนิทางต่อสู ่เมอืงบาธ ในหุบเขาเอวอนเมอืงเกา่แกท่มีอีายุตังแต่เมอืครังโรมันเรืองอํานาจ
จากหลักฐานบอ่นําพุรอ้น และซากอาคารเกา่แกท่หีลงเหลอือยู่ทําใหเ้มอืงบาธไดรั้บการแตง่ตังเป็นเมอืง
มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย นําท่านเทียวชม พพิธิภณัฑนํ์าแร่ร ้อนโรมนั (RomanBath Museum) ซึงมีประวัต ิการคน้พบที
น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุม่อาคารสําคัญของเมอืง คอืบรเิวณทเีป็นทตีงัของบอ่นําแร่รอ้นคงิส ์(The Sacred 
Spring) สว่นทสีองคอื บรเิวณวัด และสว่นทสีามคอื บรเิวณทเีปิดบรกิารใหนั้กทอ่งเทยีวหรอืชาวเมอืงใช ้
บรกิารนําแร่ ซงึมทีังสระว่ายนํา, บ่อนําแร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอนํา และสว่นทเีป็น Turkish Bath จากนัน
เทยีวชมเมอืงอาคารบา้นเรอืนถูกสรา้งขนึในยุคจอรเ์จยีนทมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัวอกีทังอาคารรอยัล เครส
เซ่น  กลุ่มอาคารรูปครึง วงกลมทีมีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทําให เ้มืองบาธมีเสน่ห์ไม่น อ้ย   
 
จากนันเดนิทางตอ่สู ่เมอืงบรสิตอล เมอืงในองักฤษทมีพีรมแดนตดิตอ่กบัประเทศเวลส ์
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คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

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

3 ม.ีค. 66 เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์- เมอืงสแตรทฟอรด์ - เมอืงลเิวอรพ์ลู 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์(Bourton on the Water) เมอืงทโีด่งดัง
ทสีดุในคอตสโ์วลส ์ดูเงยีบสงบมลีําธารสายเล็กๆ (แม่นําวนิดร์ัช) ไหลผ่านกลางเมอืง และมสีะพานหนิ
ทอดขา้มนําเป็นช่วงๆ กับตน้วลิโลวท์แีกว่งกงิกา้นใบอยู่ริมนํา เมอืงนีมีรา้นอาหารและโรงแรม รวมทัง
รา้นคา้ใหเ้ดนิเลน่เก็บบรรยากาศอนัรนืรมย ์

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางต่อยัง เมอืงสแตรทฟอรด์ เมอืงเกดิของศลิปินนักเขยีนทมีชีอืเสยีงโดง่ดังของอังกฤษ วิ
ลเลยีมเช็คสเปียร ์ดว้ยผลงานททีา่นรูจ้ักอาท ิโรมโิอ แอนด ์จเูลยีต / เวนสิวานชิ ฯลฯ เมอืงสแตรทฟอรด์ 
เป็นเมอืงเล็กๆ ทตีงัอยูร่มิฝังแมนํ่าเอวอน ถงึไดถ้กูเรยีกวา่เมอืง Stratford Upon Avon 

ใหเ้วลาท่านเดนิเลน่ ถ่ายรูปชมเมอืงหรือชอ้ปปิงสนิคา้ต่างๆ บา้นเกดิของเชคสเปียร ์(Shakespeare’s 
Birthplace) จนิตกวทีมีีชอืเสยีงกอ้งโลกทใีครทัวโลกพากันคลังไคลใ้นบทกวขีองเขา อาทเิช่น โรมโิอ 
แอนด ์จูเลยีต (ในกรณีทมีกีารเปิดใหเ้ขา้ชม) ใหเ้วลาท่านไดเ้ดนิเล่นชมทัศนียภาพของรา้นคา้, ของที
ระลกึทตีกแตง่น่ารักๆ ในสไตลบ์า้นในเทพนยิาย 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเิวอรพ์ลู ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงวฒันธรรมแห่งยุโรปในปี 
2008 และยังเป็นเมอืงถนิกําเนดิของวงดนตรสีเีตา่ทองหรอืเดอะบเีทลิส ์ความรุ่งเรอืงของลเิวอรพ์ูลมาจาก
การเป็นเมอืงทา่สาํคญั มกีารตดิตอ่คา้ขายกบัแครบิเบยีน, ไอรแ์ลนด ์และแผน่ดนิใหญย่โุรป 
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คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 

ทพีกั Pullman Hotel Liverpool  **** หรอืเทยีบเทา่ 

4 ม.ีค. 66 ซติทีวัร ์- ชมการแขง่ขนัฟตุบอลพรเีมยีรล์กี ทมีลเิวอรพ์ลู พบ ทมีแมนยู 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อลัเบริต์ (Albert Dock) หนงึในสถานทที่องเทยีวทใีหญ่ทสีดุในเมอืงลเิวอร์พูล 
โดยบรเิวณทา่เรอืนันประกอบไปดว้ยอาคารทา่เรอืและคลังสนิคา้ นอกจากนีแลว้ทา่อัลเบริต์ยังเป็นสถานที
ทอ่งเทยีวทมีคีนเขา้ชมมากทสีดุในสหราชอาณาจักรอกีดว้ย 
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จากนันนําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปปิง Liverpool One เป็น Walking Street ทมีทีรีา้นรวงมากมาย ใหท้า่นชอ้ป
ปิงตามอธัยาศยั   

เทยีง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควร นําท่านเขา้สู ่สนามแอนฟิลด ์ของ หงสแ์ดง - ลเิวอรพ์ูล เร็วกว่าเวลาแข่งขันเริม
ประมาณ 2 ชม. เพอืตอ้นรับนักเตะ ชมการฝึกซอ้ม และเก็บภาพบรรยากาศไวเ้ป็นทรีะลกึ 

ชม การแขง่ขนัฟุตบอลพรเีมยีรล์กีองักฤษ ฤดูกาล 2022/2023 ระหวา่ง หงสแ์ดง - ลเิวอรพ์ลู VS 
ปีศาจแดง - แมนเชสเตอรย์ไูนเต็ด  

* ทนีงัในสนามฟตุบอล Hospitality Seat (Longside) การนัต ี2 ทนีงัตดิกนั * 

** จองกอ่นมสีทิธเิลอืกทนีงัในสนามกอ่น (ตามลาํดบั) ** 

คํา รับประทานอาหารคํา บรเิวณสนามฟตุบอล 

ทพีกั Pullman Hotel Liverpool  **** หรอืเทยีบเทา่ 

5 ม.ีค. 66 Liverpool Cathedral - สนามฟตุบอลแอนฟิลด ์- สนามฟตุบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถท์ใีหญ่ทสีดุในลเิวอรพ์ูล ใหญท่สีดุในองักฤษ และใหญ่เป็น
อันดบั 5 ของโลก สรา้งเสร็จตงัแต ่1978 โดยใชเ้วลาสรา้งทงัหมด 74 ปี  

 

นําทา่นเขา้เยยีมชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด ์+ พพิธิภณัฑ ์(Museum) ของสโมสรลเิวอรพ์ูล อสิระให ้
ท่านเลือกซอืของทีระลกึของทีมทที่านชนืชอบในรา้น MEGA STORE ทีมากมายไปดว้ยของทรีะลึก
หลากหลายชนดิสาํหรับแฟนบอล  

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรนําคณะเดนิทางสู ่เมอืงแมนเชสเตอร ์ตังอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ มี
สโมสรโดง่ดงัในวงการฟตุบอลของโลกคอื “แมนยไูนเต็ด” และ “แมนซติ”ี และมชีอืเสยีงจากการเป็นเมอืง
อุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก ไดก้ารยอมรับจากหลายฝ่ายว่า เป็นเมืองรองของสหราชอาณาจักร 
นอกจากนี ยังเป็นศูนยก์ลางสงิทอ ศลิปะ สอื และธุรกจิขนาดใหญ่ และเป็นตน้กําเนิดของวงดนตรีทมีี
ชอืเสยีงมากมาย ทังระดับทอ้งถนิและระดับนานาชาตใินเมอืงแมนเชสเตอร ์มโีรงละคร ศูนย์แสดงงาน
ศลิปะ และพพิธิภัณฑจํ์านวนมาก 

 

จากนันนําท่านเยยีมชม สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์ และพพิธิภัณฑ ์ของสโมสรแมนยูฯ อสิระให ้
ทา่นเลอืกซอืของทรีะลกึของทมีททีา่นชนืชอบทมีากมายไปดว้ยของทรีะลกึหลากหลายชนดิสําหรับแฟน
บอล 

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

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

6 ม.ีค. 66 แมนเชสเตอร ์- ชอ้ปปิงบซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท - ลอนดอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้ ทมีีรา้นคา้
มากกวา่ 120 รา้นคา้แบรนดเ์นม ใหท้า่นเลอืกซอือย่างจุใจ อาท ิBally, Burberrly, Calvin Klein, Clarks, 
D&G, DKNY, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, Levi’s, MaxMara, 
Molton Brown, Mulberry, Paul Smith, POLO, Samsonite, Timberland, Versace, Yves Saint 
Laurent ฯลฯ 

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

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู ่มหานครลอนดอน ซงึเป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และส
หราชอาณาจักร และเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุของสหภาพยุโรป เป็นเมอืงทมีศีนูยก์ลางทางธุรกจิทใีหญ่ทสีดุ
ในโลก 
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คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร โฟรซ์ซีนั ลมิรสเป็ดยา่งขนึชอื 

ทพีกั Hilton London Kensington Hotel  **** หรอืเทยีบเทา่ 

7 ม.ีค. 66 ลอนดอนซติทีวัร ์- ลอ่งเรอื - ขนึกระเชา้ไฟฟ้าลอนดอนอาย - ชอ้ปปิงถนนอ็อกฟอรด์ - เดนิทาง
กลบักรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่น ถา่ยรูปกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแมนํ่าเทมสท์สีามารถยกเปิดปิดได ้ 

 
จากนัน ถ่ายรูปคู่กบัหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานททีีเกดิเหตุแห่งประวัตศิาสตร์อัน
เกรยีงไกร ยงิใหญน่องเลอืด หรอืแมแ้ตซ่ับซอ้นซอ่นเงอืน มอีดตีทยีาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาท
ราชวงั คกุ และแดนประหาร  

 
นําท่านเทียวชม  เมืองลอนดอน ล่องเร ือชมสองฟากฝังของแม่นําเทมส์ ผ่าน  หอนาฬิกา
บกิเบน อาคารรฐัสภาองักฤษ มหาวหิารเซนตพ์อล มีโดมใหญ่เป็นอันดับทีสองของโลก สะพาน
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หอคอยลอนดอน ขนึฝังทลีอนดอนบรจิดห์อนาฬกิาบกิเบน อาคารหอนาฬกิา ทมีคีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอก
เวลาทกุๆ หนงึชวัโมง เป็นนาฬกิาทมีหีนา้ปัดใหญท่สีดุในโลก 

จากนันนําทุกท่านขนึ กระเชา้ไฟฟ้าลอนดอนอาย ไฮไลทข์องเมอืงลอนดอนวงลอ้อันประกอบไปดว้ย
แคปซูลกระจก จํานวน 32 หอ้ง ณ ระดับความสงูท ี137 เมตร จุดสงูสดุทสีามารถมองเห็นกรุงลอนดอน 
ไดอ้ย่างไกลสดุตา ทา่นแวะถ่ายรูปหอนาฬกิาบกิเบน, พระราชวังเวสตม์นิสเตอร์ ทตีังของรัฐสภาอังกฤษ
มาตงัแตต่น้ศตวรรษท ี16   

 

นําท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ พระราชวงับคัคงิแฮม ซงึสรา้งขนึในสมัยตน้ทศวรรษท ี18 เพอืเป็นตําหนักขอ
งดยุกแห่งบัคคงิแฮม พระราชวังบัคคงิแฮม ผูท้เีขา้พํานักอย่างเป็นทางการคอืเจา้หญงิวกิตอเรีย ผูซ้งึขนึ
ครองราชยเ์ป็นราชนิีในปี ค.ศ. 1837 และตังแต่นันพระราชวังแห่งนีจงึเป็นทปีระทับของกษัตริยใ์นกรุง
ลอนดอน เป็นตน้  

 

เทยีง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Burger & Lobster ยา่นดังของลอนดอน 
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บา่ย นําท่านชอ้ปปิง ถนนอ็อกฟอรด์ (Oxford Street) แหล่งชอ้ปปิงอกีแห่งทไีม่ควรพลาด มคีวามยาวถงึ 
1 ไมล ์(1.6 กม.) ทังสองฟากฝังถนน ประกอบไปดว้ยรา้นคา้นานาชนดิ มหีา้งเซลฟรดิเสจ (Selfridges) 
ซงึถอืวา่ใหญโ่ตมโหฬารทสีดุในยา่นน ีนอกจากนยีังม ีพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที (Plaza Oxford Street), 
หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลยุส ์(John Lewis), หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์(House of Frazer) ฯลฯ 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮทีโธร ์ 

คํา  อสิระอาหารคําบรเิวณสนามบนิ 

21.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยการบนิไทย  เทยีวบนิท ีTG917 

8 ม.ีค. 66 เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ 

15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

** หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนโปรแกรมเพือความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้
ล่วงหนา้ ในกรณีทเีกดิภัยทางธรรมชาต,ิ  การยกเลกิเทยีวบนิ หรือเหตุสุดวสิัยอนืๆ โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชนท์นัีกทอ่งเทยีวไดรั้บเป็นหลักฯ ** 

 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิ ชนัประหยัด (Economy Class) ทรีะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิ
จํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ 
 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 
 คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 
 คา่ตวัเขา้ชมฟตุบอล (บรเิวณ Hospitality Seat และการนัต ี2 ทนีงัตดิกนั) 
 คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี กรณีเสยีชวีติและอวยัวะ 1,000,000 

- 2,000,000 บาท ขนึอยูก่ับชว่งอายคุา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท 
 หัวหนา้ทัวรข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศสหราชอาณาจักร ใชเ้วลาดําเนนิการ 30 วนัทําการ โดยประมาณ ทงันกีารอนุมัตวิซีา่จะขนึอยู่กับการ

พจิารณาของสถานทตูเทา่นัน 
 คา่ทปิคนขับรถ และ ไกด ์ทอ้งถนิ 
 บรกิารนําดมื ทกุวนั วนัละ 1 ขวด 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิจากทาง

สายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก. และมากกวา่ 1 ชนิ, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋า
เดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่วซีา่ดว่น (กรณีลกูคา้จองทัวรน์อ้ยกวา่กําหนดวนัยนืวซีา่) 
 คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิาร ซงึโดยมาตรฐาน 2 ปอนด ์/ คน / วนั)  



SHTGLHR2 ทวัรด์บูอลองักฤษ พรเีมยีรล์กี 8 วนั 5 คนื (TG) 1-8 ม.ีค. 66 (REVISED211122)                           10 

การชําระเงนิ  

 กรณีทําการจองกอ่นการเดนิทาง 45 วนั 
งวดท ี1 : ชําระมดัจํา 50,000 บาท ภายใน 2 วนัหลงัการจอง 
งวดท ี2 : ชาํระสว่นทเีหลอื หลงัทําการยนืวซีา่ 2 วนั  

 กรณีทําการจองนอ้ยกวา่การเดนิทาง 45 วนั  : ชําระเต็มจํานวน  

หมายเหต ุ: หากกรณีลกูคา้ถูกปฏเิสธการไดรั้บวซีา่ (วซีา่ไม่ผา่น) ทางทวัรจ์ะขอทําการคนืเงนิทชีาํระมาแลว้ หลงัจากหักคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ
จรงิ เชน่ คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่, คา่ตวัเครอืงบนิ, คา่ตวัฟตุบอล เป็นตน้ 

กรณียกเลกิการจอง 

 กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากทชีาํระมัดจําเขา้มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการหักคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทไีดเ้กดิขนึจรงิ  
 หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงอืนไขใด เงอืนไขหนงึ แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยนืขอวซีา่ไดท้ันตาม

กําหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้่ายเพมิคอืคา่วซีา่ และคา่เปลยีนชอืตวัเทา่นัน และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงอืนไขของตวัท ีNON-
CHANGE NAME & NON-REFUND 

 หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อันเนอืงมาจากบคุคลใดบคุคลหนงึในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไม่วา่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีผีูเ้ดนิทาง ตํากวา่ 10 ทา่น โดยทจีะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 
15 วัน และขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการทอ่งเทยีว รวมทงัไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีทเีกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัดังน ีการ
ลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ ทงันจีะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษา
ผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ และทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนั
เนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระมาแลว้ 

เอกสารในการยนืวซี่าประเทศองักฤษ 

ใชเ้วลายนืประมาณ 15-20 วนัทําการ ไมนั่บวนัเสาร ์- อาทติยแ์ละวนัหยดุ (การขอวซีา่ประเทศองักฤษผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกน
ลายนวิมอื ดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่ประเทศองักฤษ) 

 ใชเ้วลายนืประมาณ 15-20 วนัทําการไมนั่บวนัเสาร ์- อาทติยแ์ละวันหยดุ (การขอวซีา่ประเทศองักฤษผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา 
สแกนลายนวิมอื ดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่ประเทศองักฤษ) 

 พาสปอรต์ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมตํ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่วา่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศ
เชงเกน้หรอืประเทศอนื ควรนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ 

 สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบัตรประชาชน หรอื บัตรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ / สาํเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ / สาํเนา
สตูบิัตร ในกรณีอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ 

 หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท / สงักัดททีา่นทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นันโดยระบตุําแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั, วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทนแีละชว่งเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปทอ่งเทยีว หลงัจากนันจะกลับมาทํางาน
ตามปกตหิลงัครบกําหนดลา 

 กรณีทเีป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และ หนังสอืรับรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 3  เดอืน 
 สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืนตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจุบนั ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสมําเสมอ และมี

จํานวนไมต่าํกวา่ 6 หลกั เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่างไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลับสูภ่มูลิําเนา 
ในกรณีทเีดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบญัชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย ***
สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวนั*** 

 กรณีทบีรษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1 - 6 แลว้ ทาง
บรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบชุอืผู ้
เดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย 

 กรณีทเีป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจรงิ 
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 กรณีทเีด็กอายตุํากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา จะตอ้ง
ไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีทา่นหนงึได ้ณ ทวีา่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอื
ผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถูกปฏเิสธวซีา่ 
สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคํารอ้งใหม ่ก็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แตง่กายสภุาพ ทงันีบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทไีปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

** หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ได้
ระบุไวข้า้งตน้ทุกประการ ** 

 


