
              

 

    

 

องักฤษ 8 วนั 5 คืน 
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เดินทาง 15 – 22 มกราคม 2563 
ตามรอยฉากดงัในภาพยนตร ์Harry Porter 



              

 

    

พิเศษ!!! ลิ( มรสเมนูรา้นดงั เป็ด Four Season และ Burger Lobster 

ราคาเพียง 145,000 บาท 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภมิู 

21.00 พรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั�น 4 ประตู 4 Row D เคาน์เตอรส์ายการบิน ไทย (TG) 

เจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระต่างๆ ก่อนขึ� นเครื�อง 
 

วนัทีFสอง ลอนดอน – พระราชวงัวินดเ์ซอร ์– อาคารไครช้เชิรท์ คอลเล็ท – หอ้งสมุดบอดเลียน 

00.15 ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน โดยเที�ยวบินที� TG 910 (มีบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

06.30 เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว ์ประเทศองักฤษ (เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ที�ไทย 7 ชม.)       

นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พรอ้มรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ มลฑลบารก์เชอร ์เป็นหนึ�งในมณฑลรอบนครลอนดอน (Home County) ตั�งอยู่

ทางภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องอังกฤษ นําท่านเขา้ชม ภายในพระราชวังวินดเ์ซอร ์(Windsor Castle) 

พระราชวังตั�งอยู่ที� เมืองวินด์เซอร ์

สรา้งโดยสมเด็จพระเจา้วิลเลียมที� 

1 แห่งอังกฤษเมื�อปี ค.ศ. 1070 

สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก ์

เป็นพระราชฐานที�ยงัมีผูอ้ยู่อาศยัที�

ใ ห ญ่ ที� สุ ด ใ น โ ล ก แ ล ะ เ ป็ น

พระราชฐานที� เก่าที� สุดที� มี ผู ้อยู่

อาศัยที� ต่อเนื� องกันมาตั� งแต่เริ�ม

สรา้ง ใหท่้านไดเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑต่์างๆ อาทิ พิพิธภณัฑอ์าวุธ ชุดอศัวินนักรบ โล่ห ์ตราประจาํตระกูลขุนนาง 

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ปรินซ์ พิลลิป พระฉายาลักษณ์ส่วนพระองค์ ของใชส่้วนพระองค์ ในวาระเฉลิมฉลอง

พระชนมายุครบ 90 พรรษา ตลอดจนอุทยานภายนอกบนเนื� อที�กวา้งขวางตกแต่งดว้ยพรรณไมน้านาชนิด

อย่างสวยงาม จากนั�นนําท่านสู่ เมืองออ๊กซฟอรด์ (Oxford) เมืองแห่งการเรียนรูแ้ละเมืองสถานที�ถ่ายทํา

ภาพยนตรเ์รื�อง Harry Potter ภาพยนตรที์�มีชื�อเสียงโด่งดงัในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองอ๊อกซฟอรด์

เป็นเมืองที�ค่อนขา้งเล็กกะทดัรดั ตั�งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศองักฤษ ใกลก้บัแมนํ่�าเทมส ์ 



              

 

    

เทีFยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นํ าท่ าน เข้าชม  อาคารไคร้ช เชิร์ท  คอลเล็ท 

(Christchurch College) เป็นสถาน ที� ถ่ ายทํ า

หนึ�งในฉากหอ้งอาหารของภาพยนตรแ์ฮรี� พอต

เตอร ์จากนั�นนําท่านตามรอย Harry Potter กนั

ต่อที�ห้องสมุดบอดเลียน (Bodleian Library) 

เป็ น ห้อ งส มุ ด สํ าห รับ ก า ร วิ จั ย ห ลั ก ข อ ง

มหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ เป็นหนึ�งในหอ้งสมุดที�

มีขนาดใหญ่ที�สุดของประเทศอังกฤษและเป็นหนึ� ง

ในหอ้งสมุดที�เก่าแก่ที�สุดในโลก ก่อตั�งขึ� นในปี ค.ศ.1602 ที�นี� ถูกใชเ้ป็นสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตรแ์ฮรรี์� พอต

เตอรอ์ยูห่ลายฉาก คือ ฉากหอ้งพยาบาลในภาค 1 ฉากชั�นเรียนเตน้ราํในภาค 4 และฉากหอ้งสมุดฮอกวอตส์

ใน ภาค 1 และ 2 โซนหอ้งสมุดบางส่วนไม่สามารถถ่ายภาพหรืออดัวิดีโอได ้เนื�องจากเจา้หน้าที�เกรงว่าแสง

แฟลชจะสรา้งความเสียหายใหก้บัหนังสือเก่าแก่ในหอ้งสมุด  

คํ Fา บริการอาหารคํ Fา ณ ภตัตาคาร 

 

นําท่านเขา้สู่ที�พกั HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON BELFRY, OXFORD**** หรือเทียบเทา่ 
 

วนัทีFสาม ออ๊กซฟอรด์ – เมืองเบอรต์นั ออนเดอะวอเตอร ์– เมืองสแตรทฟอรท์ – เมืองลิเวอรพ์ลู 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบอรต์ัน ออนเดอะวอเตอร  ์หมู่บ ้านเล็กๆ ที�รูจ้ ักกันในนามของ “เวนิสแห่ง

คอตสวอลด์”Cotswold เมืองที�โด่ง

ดังที�สุดในคอตสโวลด์ ดูเงียบสงบ

มีลาํธารสายเล็กๆ (แมนํ่�าวินดร์ชั) 

ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพาน

หินทอดขา้มลาํนํ�าป็นช่วงๆ กบัตน้

วิลโลว์ที�แกว่งกิ�งกา้นใบอยู่ริมนํ� า   

เมืองนี� มีรา้นอาหารและโรงแรม 

รวมทั� งร ้านค้าให้เดิน เล่น เก็บ



              

 

    

บรรยากาศอนัรื�นรมย ์นําท่านชมความสวยงามภายในหมู่บา้นแห่งนี�  พรอ้มทั�งถ่ายภาพเป็นที�ระลึก จากนั�น

นําท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมืองที�ตั�งอยู่ริมฝั�งแม่นํ�าเอวอน อนัเป็นบา้น

เกิดของวลิเลี�ยม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare) กวทีี�มีชื�อเสียงที�สุดขององักฤษ  

เทีFยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านชม เมืองแสตรทฟอรท์ ซึ�งร่มรื�นไปดว้ยสวนสาธารณะ นําท่านชม บา้นเชคสเปียร ์(ดา้นนอก) ชม

โบสถ์ เก่าแก่ Holy Trinity แม่นํ� าเอวอนอันเงียบ

สงบ และสถานที�ในประวติัศาสตรที์�เกี�ยวขอ้งกบั

กวีเอกผูนี้�  อิสระใหท่้านเลือกซื� อสินคา้ที�ระลึกจาก

ร้า น ค้ าม าก ม าย  แ ล้ ว นํ า ท่ าน เดิ น ท า งสู่           

เมืองลิเวอรพ์ูล ตั�งอยู่ทางตะวนัออกของปากนํ�า

เมอรซี์ย ์(Mersey Estuary) เมืองลิเวอรพ์ูลก่อตั�ง

มาตั�งแต่ ค.ศ. 1207 และไดร้บัฐานะเป็น “นคร” 

ในปี  ค .ศ . 1880 นอกจากนี� ยังเป็น เมืองจุด

กํา เนิ ดวงดนต รี ชื� อดั งอย่าง  เดอะบีท เทิ ลส ์                

ในปี ค.ศ. 2007 ลิเวอรพ์ลูฉลองครบรอบ 800 ปีที�ก่อตั�งเมืองขึ� นมา และปีต่อมาองคก์ารยเูนสโกก็้ยกยอ่งให้

ลิเวอรพ์ลูเป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรมของยุโรป มีสโมสรฟุตบอลที�ยิ�งใหญ่และมีชื�อเสียงทั�ง 2 ทีมคือ สโมสร

ลิเวอรพ์ลูและสโมสรเอฟเวอรต์นั โดยมีสวนสาธารณะสแตนลี�ย ์พารค์กั�นกลาง 

คํ Fา บริการอาหารคํ Fา ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเขา้สู่ที�พกั MERCURE ATLACTIC TOWER HOTEL, LIVERPOOL**** หรือเทียบเทา่ 
 

วนัทีFสีF  เมืองลิเวอรพ์ลู – The Beatles Story – Albert Dock - ชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร ์ลีก 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชม The Beatles Story ที�รวบรวม

ประวัติความเป็นมาของทีมสี�เต่าทอง แวะ

ชม ท่าเรืออัลเบิร์ต  (Albert Dock) ได้รับ

การออกแบบอาคารโดยเจสฮารท์ลี� และฟิลิป  

อาร์วิค และเปิดใช้ในปี ค.ศ. 1846 สรา้ง

ดว้ยโครงสรา้งที�เป็นเหล็กเป็นแหง่แรกๆ ของ

สมยันั�นโดยยึดแนวคิดป้องกนัการเกิดอคัคีภยักบัคลงัสินคา้ จากการสรา้งเดิมและไดร้บัการปรบัปรุงมาโดย

ตลอดจนไดร้บัความนิยมในดา้นการขนถ่ายสินคา้และการจดัเก็บสินคา้ มีการพฒันาจนกลายเป็นท่าจอดเรือ



              

 

    

ขนาดใหญ่ ปัจจุบันยงัเป็นสถานที�ที�สําคัญของเมืองจนไดร้ับการขึ� นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางทะเลจาก

องคก์ารยูเนสโก ้รวมถึงชมความงดงามของอาคารท่าเรือบริเวณ Port of Liverpool หนึ�งในสถานที�สาํคญัทั�ง

สามแห่งของเมืองลิเวอรพ์ลู ที�ไดร้บัการขึ� นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเ้ช่นเดียวกนั ออกแบบโดย เซอรอ์าร์

โนวด์ ทอรเ์นอรี� และเอฟบี ฮอบส์ สรา้งขึ� นตั�งปี 1904 จนถึง ปี 1907 ดว้ยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กใน

แบบบาร็อค มีโดมขนาดใหญ่อยู่บนยอด พรอ้มชมอาคารที�อยู่ใกลเ้คียงคืออาคารคิวนารด์ Cunard Building 

ใหเ้วลาท่านเดินเล่นและถ่ายรปูกบัอาคารสวยงาม  
เทีFยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดินทางสู่ สนามแอนฟิลด ์เพื�อเก็บภาพบรรยากาศก่อนการแข่งขนับริเวณดา้นหนา้สนาม เป็นสนาม

ฟุตบอลที�โด่งดงัและมีประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน เป็นแชมป์ยฟู่า แชมเปี� ยนลีกปีล่าสุด 2018-19 สนามกีฬา

ประวติัศาสตร์แห่งนี� คือสถานที�ที�มีความสําคัญที�สุดกับชาวเมืองลิเวอร์พูล ที�ซึ�งชื�นชอบและคลั �งไคลกี้ฬา

ฟุตบอลเป็นอย่างมาก สนามแอนฟิลดจ์ึงเปรียบเสมือนบา้นหลงัที� 2 ของพวกเขา สโมสรลิเวอรพ์ูลก่อตั�งขึ� น

ในปี 1892 สนามกีฬานั�นมีมาก่อนสโมสรฟุตบอลประมาณ 8 ปี และไดร้ับการปรบัปรุงใหท้ันสมยัอย่าง

สมํ �าเสมอตลอดช่วงศตวรรษที� 20 จากนั�นนําท่านเขา้สู่ที�นั �งภายในสนาม เพื�อชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์

ลีกองักฤษ ระหวา่ง ลิเวอรพ์ลู VS แมน ยูฯ ฤดูกาล 2019/2020 

(เริFมเตะ 15.00 น. เวลาทอ้งถิFน) 

พรอ้มสมัผสับรรยากาศการเชียรอ์นัเรา้ใจ และร่วมรอ้งเพลงส่ง เสียเชียร์

ทีมรกัใน

ดวงใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

คํ Fา บริการอาหารคํ Fา ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเขา้สู่ที�พกั MERCURE ATLACTIC TOWER HOTEL, LIVERPOOL**** หรือเทียบเทา่ 
 



              

 

    

วนัทีFหา้ เมืองลิเวอรพ์ลู – ทวัรส์นามแอนฟิลด ์– ทวัรส์นามโอลดแ์ทรฟฟอรด์  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถ์ที�ใหญ่ที�สุดในเมืองลิเวอรพ์ูล ใหญ่ที�สุดในอังกฤษ และใหญ่เป็น

อนัดบั 5 ของโลก สรา้งเสร็จตั�งแต่ปี ค.ศ. 1978 โดยใชเ้วลาสรา้งทั�งหมด 74 ปี 

 นําท่านเขา้ชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด+์พิพิธภณัฑ ์(Museum) ของสโมสรลิเวอรพ์ลู อิสระใหท่้านเลือกซื� อ

ของที�ระลึกในรา้น MEGA STORE ที�มากมายหลากหลายชนิดสาํหรบัเหล่าสาวกหงสแ์ดงพนัธุแ์ท ้

 

 

 

 

 

 

 

เทีFยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร  ์ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ย่านไชน่าทาวน์ มหาวิหารแห่งเมือง

แมนเชสเตอร ์นําท่านเขา้ชม สนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์+พิพิธภณัฑ ์ของสโมสรแมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด อิสระ

ใหท่้านเลือกซื� อของที�ระลึกในรา้น MEGA STORE ที�มากมายหลากหลายชนิดสําหรบัเหล่าสาวกปีศาจแดง

พนัธุแ์ท ้

 

 

 

 

 

 

 

คํ Fา บริการอาหารคํ Fา ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเขา้สู่ที�พกั HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON PICCADILLY, MANCHESTER**** หรือเทียบเทา่ 
 

วนัทีFหก เมืองลิเวอรพ์ลู – บิสเตอร ์เอาทเ์ลท – ลอนดอน 



              

 

    

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ บิสเตอร ์เอาทเ์ลท (BICESTER OUTLET) สวรรคข์องนักชอ้ปปิ� งเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้

แบรนด์เนมราคาถูกมากกว่ารอ้ยแบรนด์ อาทิ Bally, Burberrly, Calvin Klein, Clarks, D&G, DKNY, Fendi, 

Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s, MaxMara, Mulberry, Paul Smith, POLO, 

Samsonite, Timberland, Versace, Yves Saint Laurent และอีกมากมาย 

เที�ยง ** อิสระอาหารกลางวนั ใหคื้นเป็นเงินสดท่านละ 20 ปอนด ์ ** 

อิสระใหท่้านชอ้ปปิ� ง จนสมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน 

คํ Fา บริการอาหารคํ Fา ณ ภตัตาคาร Four Season ลิ( มรสเมนูเป็ดยา่งแสนอรอ่ย 

นําท่านเขา้สู่ที�พกั HILTON KENSINGTON HOTEL, LONDON**** หรือเทียบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีFเจด็ ลอนดอน – TOWER BRIDGE - TOWER OF LONDON – ลอ่งเรือแม่นํ(าเทมส ์– LONDON EYE –   

                   OXFORD STREET – สนามบิน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชมความสวยงามของกรุงลอนดอน ถ่ายรูปกับ

สะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้าม



              

 

    

แม่นํ�าเทมสที์�สามารถยกเปิด-ปิดได ้จากนั�นนําท่านชม หอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON) อนั

สง่างามริมฝั�งแม่นํ�าเทมส ์สญัลกัษณ์อย่างหนึ�งของกรุงลอนดอน พรอ้มชมเครื�องใชใ้นพระราชพิธีต่างๆ ของ

ราชวงศ์อังกฤษ รวมทั�งมงกุฎเพชรอันลํ�าค่า แลว้นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื�อล่องเรือในแม่นํ( าเทมส ์

(Thames Cruise) ชมทิวทัศน์สองฟากฝั�งของแม่นํ�าเทมส ์ซึ�งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน เป็นมุมที�สวยงาม

อีกแบบหนึ� ง จากนั� นนําท่าน ขึ( นกระเช้าลอนดอนอาย (LONDON EYE) ที�รูจ้ ักในชื�อ มิลเลเนียมวีล 

(Millennium Wheel) เป็นชิงชา้สวรรคที์�สูงที�สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) อีกทั�งยงัเป็น

ชิงชา้สวรรคที์�ก่อสรา้งดว้ยโครงเหล็กคํ�าขา้งเดียวที�สูงที�สุดในโลกอีกดว้ย เนื�องจากโครงสรา้งทั�งหมดใชโ้ครง

คํ�าเหล็กรูปตวั A ในการใหบ้ริการโดยใชโ้ครงคํ�าเพียงแค่ดา้นเดียวเท่านั�น ไม่เหมือนชิงชา้สวรรค ์ อื�นๆ ทั �วไป

ที�มีโครงคํ�าสองขา้ง เป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�ไดร้บัความนิยม และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที�ยวไดอ้ย่างมาก ดว้ย

ความสูงต่อรอบและการหมุนเคลื�อนอยา่งเชื�องชา้ในแต่ละรอบนั�น ทาํใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัมุมต่างๆ ของ

วิวที�อยู่เหนือพื� นดิน และมีเวลาเหลือเฟือที�จะเก็บภาพความประทับใจต่างๆ ไดอ้ย่างจุใจ แลว้นําท่านแวะ

ถ่ายรปู หอนาฬิกาบิwกเบน, พระราชวงัเวสทมิ์นเตอร ์ที�ตั�งของรฐัสภาองักฤษมาตั�งแต่ตน้ศตวรรษที� 16 

เทีFยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู BURGER & LOBSTER ยา่นดงัของลอนดอน 

นําท่านเดินทางสู่ย่านชอ้ปปิ� งชื�อดงัของ ถนนออ๊กซฟ์อรด์ (Oxford Street) ซึ�งเป็นที�ตั�งของหา้งเซลฟริดเจซ, 

มารค์&สเปนเซอร ์และรา้นคา้ชื�อดงัต่างๆ ตดักบัถนนนิวบอนด,์ รีเจน้ท์, คารน์าบายและมาเบิลอาค ที�เต็ม

ไปดว้ยรา้นแบรนดเ์นม บาร ์ฯลฯ สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน 

21.35 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� TG 917 (มีบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
 

วนัทีFแปด สนามบินสุวรรณภมิู 

16.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

อตัราค่าบรกิาร 
ค่าใชจ้า่ยต่างประเทศ ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ท่านละ 145,000 บาท 

เด็กอายุไมเ่กิน 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน แบบเสริมเตียง ท่านละ 135,000 บาท 

เด็กอายุไมเ่กิน 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน แบบไมเ่สริมเตียง ท่านละ 125,000 บาท 

กรณีพกัหอ้งเดี�ยว จา่ยเพิ�ม ท่านละ   19,900 บาท 

กรณีมีวซ่ีาแลว้ หกัคืน ท่านละ     4,500 บาท 

- ขอสงวนสิทธิzในการยกเลิกการเดินทาง กรณีจาํนวนผูเ้ดินทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น  

- ราคาทีFเรียนเสนอเป็นราคาปัจจุบนั ขอสงวนสิทธิzในการปรบัราคาขึ( น  

   กรณีทีFสายการบินปรบัราคาค่าตั |วเครืFองบิน ค่านํ(ามนัเชื( อเพลิง ค่าภาษีตั |ว 



              

 

    

อตัราค่าบริการรวม 

� ค่าตั �วเครื�องบินเดินทางไป-กลบั ชั�นประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบิน ที�ระบุในรายการ  

� ค่าโรงแรมที�พกัหอ้งละ 2 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานที�ต่างๆ 

� ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมท่านละ 1 ใบ เวลาเช็คอิน/เช็คเอาท ์ตลอดทริป 

� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง คุม้ครองท่านละไมเ่กิน 2 ลา้นบาท กรณีรกัษาพยาบาล 1.5 ลา้นบาท 

� ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ นํ�าหนักกระเป๋าไม่เกินทา่นละ 20 กก. 

� ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศองักฤษ (ยื�นแบบปกติ ใชเ้วลาพิจารณา 15-21 วนัทาํการ)  

� ค่าตั |วเขา้ชมฟุตบอลนดัแดงเดือด ระหว่าง ลิเวอรพ์ลู กบั แมนเชสเตอร ์ยูไนเตด็ 

� บริการนํ�าดื�มวนัละ 2 ขวด/คน 

� ค่าทิปคนขบัรถ 

� ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิเช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากในรายการ 

� ค่าบริการยื�นวซ่ีาด่วน (กรณีลูกคา้จองทวัรน์อ้ยกวา่กาํหนดวนัยื�นวซ่ีา) 

� ค่านํ� าหนักกระเป๋าเดินทางที� เกินจากสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจาก        

โรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

 

เงืFอนไขการชาํระเงิน 

� กรุณาชาํระมดัจาํท่านละ 40,000 บาท ภายใน 3 วนัทาํการ หลงัจากที�ส่งหนา้พาสปอรต์ทาํการจอง 

� กรุณาชาํระค่าใชจ้า่ยส่วนที�เหลือทั�งหมด หลงัจากวนัที�ยื�นวซ่ีาแลว้ 3 วนัทาํการ 

� กรณีจองทวัรน์อ้ยกวา่ 45 วนัก่อนเดินทาง กรุณาชาํระค่าทวัรเ์ต็มจาํนวน 

 

เงืFอนไขการยกเลิก 

� ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัทาํการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการหกัค่าใชจ้า่ยตามที�เกิดขึ� นจริง 

� ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนัทาํการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการหกัค่าบริการ 50% ของค่าทวัร ์



              

 

    

� ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัทาํการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ� เก็บค่าใชจ้า่ยทั�งหมด 

� หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื�อนไขใด เงื�อนไขหนึ�ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื�น

ขอวีซ่าไดท้นัตามกาํหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพิ�มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี�ยนชื�อตั �วเท่านั�น และตอ้ง

ไมอ่ยูใ่นเงื�อนไขของตั �วที� NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

� หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื�องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ�งในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพิจารณา   อนุมติั

วซ่ีา ไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ�งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอ้ม

กนัทั�งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื�อนไขของวนัเวลาที�ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที�ท่านไม่แน่ใจว่าจะ

ไดร้บัการพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหท่้านยื�นขอวีซ่าแบบเดี�ยว ซึ�งจะรูผ้ลเร็ว

กวา่การยื�นขอวซ่ีาแบบกรุป๊ 

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผูเ้ดินทาง น้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 20 วนั และขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงการท่องเที�ยว รวมทั�งไม่สามารถ

รบัผิดชอบจากกรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัดังนี�  การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, 

การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั�งนี� จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 

และทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ� น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื�องจากการกระทาํที�

ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินค่าทวัรที์�ท่านชาํระมาแลว้ 

หมายเหต ุ

� กรณีเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั�นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ�ง

อยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไมคื่นเงินทั�งหมดหรือบางส่วน 

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิก หรือล่าชา้ของ

สายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่างๆ ที�

เหนืออาํนาจควบคุมของบริษัทฯ 

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีที�มีการขึ� นลงของเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการปรบัขึ� นค่านํ�ามนัของสายการบิน 

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี� จะยึดถือผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั และบริษัทฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม 

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�เมื�อท่านเดินทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้ริการใด หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า

ท่านสละสิทธิ� ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั�งสิ� น 

 
** หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้  

ทางบริษทัฯ ถือว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 



              

 

    

และเงืFอนไขทีFบริษทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ ** 
เอกสารประกอบการยืFนขอวีซ่าเขา้ประเทศองักฤษ พาสปอรต์ธรรมดา (สีนํ(าตาล) 

1. หนังสือเดินทางตวัจริง (ตอ้งมีอายุเหลือไมน่อ้ยกวา่ � เดือน) และมีหนา้ประทบัตราวซ่ีาเกิน � หนา้ 

2. สาํเนาทะเบียนบา้น และ สาํเนาบตัรประชาชน (พรอ้มเขียนเบอรโ์ทรศพัทที์Fสามารถตดิตอ่ได)้ 

3. สาํเนาใบจดทะเบียนสมรส (ในกรณีแต่งงาน) หรือใบหยา่ (ในกรณีหยา่รา้ง) 

4. จดหมายรบัรองการทาํงานจากหน่วยงานที�สงักดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ โดยระบุวนัที�เริ�มทาํงาน จนถึง

ปัจจุบนั ระบุรายไดต่้อเดือน, ตาํแหน่งงาน และวนัที�เดินทางไป – กลบั ในการท่องเที�ยว โดยจะตอ้งมีการลง

นามโดยผูมี้อาํนาจจากหน่วยงาน หรือบริษัทนั�นๆ 

5. หากท่านเป็นเจา้ของกิจการ / บริษัท / หา้งรา้น จะตอ้งมีหนังสือรบัรองบริษัท หรือหลกัฐานการจดทะเบียน

ที�สามารถพิสูจน์ไดว้า่ท่านเป็นเจา้ของกิจการ (ตอ้งมีอายุไม่เกิน } เดือน นบัจากวนัทีFยืFนวีซ่า) 

6. หลกัฐานการเงิน ประเภทออมทรพัย ์เทา่นั(น สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั � เดือน ควรเลือกบญัชีที�มี

การเขา้ออกของเงินสมํ �าเสมอ และมียอดเงินไม่ตํ �ากว่า � หลัก (อัพเดทบัญชีใหต้รงกับเดือนที�ยื�นวีซ่า) 

เพื�อใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอที�จะครอบคลุมกบัค่าใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเมื�อกลบัสู่ภูมิลาํเนา ใน

กรณีที�เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ�งในการยื�นขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสือรบัรองค่าใชจ้่ายใน

ครอบครวัดว้ย ***สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** หากสมุดบญัชีไม่ไดอ้พัเดททุกเดือน จะตอ้งไปขอ 
STATEMENT ตวัจริง กบัทางธนาคารเทา่นั(น                                                                                       

7. กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมีจดหมายรบัรองจากสถานศึกษาที�ระบุระดบัชั�นการศึกษาอย่างชดัเจน 

และตอ้งไดร้บัการลงนามโดยผูมี้อาํนาจจากโรงเรียน และสถานศึกษานั�นๆ (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ 

8. ใบเปลี�ยนชื�อ หรือ ใบเปลี�ยนนามสกุล 

9. กรณีที�เด็กอายุตํ �ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะตอ้งทําจดหมายยินยอม 

โดยที�บิดา, มารดา จะตอ้งไปยื�นเรื�องแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ�งได ้ณ 

ที�วา่การอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอ หรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือชื�อ และประทบัตรารบัรองจากทาง

ราชการอยา่งถูกตอ้ง 



              

 

    

10.  การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื�นคาํรอ้งใหม่ ก็

ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครั�ง 

11.  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์

ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั�งนี� บริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าที�ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงาน

ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ�มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าว

เช่นกนั 

12.  กรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการแจง้สถานทูต 

ยกเลิกวซ่ีาของท่าน เนื�องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซ่ีา ไมว่า่
จะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรียกรอ้งคืนค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี 

 
*** ทุกทา่นตอ้งมาแสดงตวัทีFสถานทูตเพืFอสแกนลายนิ( วมือ ณ ศนูยร์บัคาํรอ้งขอวีซ่าประเทศองักฤษ  

อาคารเทรนดี�  ชั�น 28 ซอยสุขุมวทิ 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110  
ใชเ้วลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 - 21 วนัทาํการ (ไม่นบัวนัเสาร ์- อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ 

 

 


