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ศึกวนัแดงเดือด แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด พบกบั ลิเวอรพ์ลู 

กรุงลอนดอน พระราชวงับคัก้ิงแฮม ลอนดอนอาย หา้งสรรพสินคา้แฮรร์อดส ์

เมืองแมนเชสเตอร ์สนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ เมืองลิเวอรพู์ล สนามแอนฟิลด ์ 

มหาวิหารแหง่เมืองยอรค์ เมืองเชสเตอร ์ ชอ้ปป้ิง Bicester Outlet Village 

 พิเศษ!!  รวมตัว๋ฟตุบอล LONG LOWER TIER2 

และเมนูเป็ดย่างโฟรซี์ซัน่-Burger&Lobster 

 

องักฤษ ชมฟตุบอลพรีเมียรลี์ก 7 วนั 



  

 

16 ต.ค.62  (1) กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ         (ไทย) 

17.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T             

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 373   

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

17 ต.ค.62  (2) ดไูบ –พระราชวงับคัก้ิงแฮม –จตัุรสัรฐัสภามหาวิหารเวสทมิ์นสเ์ตอร ์–หอนาฬิกาบ๊ิกเบน –ลอนดอนอาย 

ถนนอ็อกซฟ์อรด์         (ดไูบ–องักฤษ) 

00.50 น. ถึงสนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

02.45 น. เดินทางสู่ สนามบินลอนดอน แกตวิค โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 011 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

07.20 น. เดินทางถึงสนามบิน ลอนดอนแกตวิค ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ หลงัจากนั้นน าทา่นชมกรุง 

ลอนดอน อนัย่ิงใหญท่ี่เต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่งเครือจกัรภพ และศูนยร์วมอ านาจการ

ปกครองของ สหราชอาณาจกัรในปัจจุบนั และเป็นศูนยร์วมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแหง่หน่ึงของโลก น าทา่นถา่ยรูป

ดา้นหนา้ พระราชวงับคัก้ิงแฮม (Buckingham palace) เป็นอีกหน่ึงแลนดม์าร์คส าคญัในลอนดอน โดยเป็น

พระราชวงัท่ีมีความเกา่แกม่ากกว่า 300 ปี ท่ีมีความสวยงาม มี

บริเวณเช่ือมตอ่กบัสถานที่ ทอ่งเท่ียวส าคญัอ่ืนๆ ในลอนดอน  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  จากนั้นน าทา่นเก็บภาพ

สวยๆท่ี จตัุรสัรฐัสภามหาวิหารเวสทมิ์นสเ์ตอร ์(Westminster 

Abbey) ท่ีต ัง้ของรัฐสภาองักฤษมาตัง้แตต่น้ศตวรรษท่ี 16 และยงั

เป็นท่ีตัง้ของหอนาฬิกาท่ีรูจ้กักนัดีในนาม หอนาฬิกาบ๊ิกเบน(Big 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 

Ben) ท่ีมีความสูง 320 ฟตุ ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชัว่โมง เป็นนาฬิกาท่ี

มีหนา้ปัดใหญ ่ ท่ีสุดในโลกและฝั่งตรงขา้มท่ีมีแมน่ ้าเทมสก์ ัน้อยูเ่ป็น

ท่ีตัง้ของชิงชา้สวรรค ์ลอนดอนอาย (London Eye) ชิงชา้สวรรค ์

ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป น าทา่นชอ้ปป้ิง ถนนอ็อกซฟ์อรด์ ยา่นชอ้ปป้ิง

ใหญข่องลอนดอนท่ีท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้คุณภาพเย่ียมจาก 

มาร์ค แอนด ์สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ ์และหา้งอ่ืนๆ อีกมากมาย 

อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือส้ินคา้ของฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (พิเศษ Burger & Lobster) น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั  ณ  Novotel London 

Wembley หรือระดบัเดียวกนั 

18 ต.ค.62  (3) แฮรร์อดส–์บิซสเ์ตอรเ์อา้ทเ์ล็ท–เมืองเบอรมิ์งแฮม            (องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  จากนั้นน าทา่นเลือกซ้ือส้ินคา้ในยา่นไนซบ์ริดจ ์(Knights Bridge) ซ่ึง

เป็น ท่ีตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัอยา่ง ฮาร์วียนิ์โคล (Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ท่ีทา่นสามารถ

เลือกซ้ือสินคา้แฟชั่นชัน้น าจากทั่วทุกมุม โลก รวมทัง้กระเป๋าแฮร์

รอดส์ท่ีนิยมกนัอยา่งมาก รวมทัง้มีรา้นคา้แฟชั่นมากมาย ตัง้อยู ่

บริเวณ High Street เชน่ Accessorize, H&M, Zara, Kipling, 

Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยงัมีถนนสโลน 

(Sloane Street) ท่ีเป็นท่ีตัง้ของรา้น Super Brands    อาทิ เชน่ 

Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore 

Ferragamo, MCM, ErmenegildoZegna, Alberta Ferretti, 

Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษเป็ดย่างโฟรซี์ซัน่) น าทา่นช๊อปป้ิง บิซสเ์ตอรเ์อา้ทเ์ล็ต วิลเลจ 

(Bicester Outlet Village) น าทา่นชมสินคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ ทัง้ขององักฤษเชน่ Fontaine, Armani, Bally, Bodum, 

Bose, Burberry, CalvinKlein, D&G, DKNY, Diesel, Dior, Dunhill ErmenegildoZegna, Fendi, Gucci, Guess, 

Hugo,Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling,L'Occitane, Levi's, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul 

Smith  เป็นตน้ จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองเบอรมิ์งแฮม (Birmingham)เป็นเมืองท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัสองในสหราช

อาณาจกัร ตัง้อยูบ่ริเวณตอนกลางของประเทศองักฤษและเป็นอีกหน่ึงเมืองใหญ ่และเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของ

องักฤษ  

ค า่      บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ  Holiday Inn  Birmingham หรือระดบัเดียวกนั 

19 ต.ค.62  (4)  แมนเชสเตอร ์–ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร–์ชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียรลี์กองักฤษระหว่าง     

                        ทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอรย์ูไนเต็ด VS ทีมหงสแ์ดง ลิเวอรพ์ลู                                    (องักฤษ) 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  น าทา่นเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมือง

อุตสาหกรรมท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแหง่แรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ ่

อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีสโมสรท่ีมีช่ือเสียงโด่งด ังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก ่

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิต้ี และสโมสร คริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ต้ี จากนั้นน าทา่นถา่ยรูป ศาลาว่า

การเมืองแมนเชสเตอร ์เป็นท่ีตัง้ของสภาเมืองและยงัคงเป็นส่วนส าคญัของชีวิตในเมืองตอ่ไป ส่วนใหญข่องอาคาร        



  

 

เป็นส านักงานและหอ้งจดัเล้ียง เชน่ เดอะเกรทฮอลล ์บริเวณภายนอกโดดเดน่ดว้ยหอระฆงัความสูง 285 ฟตุ (87 เมตร) 

ซ่ึงมีระฆงัเกรทเอเบิลท่ีเมืองแมนเชสเตอร์สรา้งแขง่กบัหอนาฬิกาบ๊ิกเบนของลอนดอน ชม จตัุรสัอลัเบิรต์ สถานท่ีแหง่น้ี

ใชเ้ป็นจุดนัดพบเม่ือมีการเดินขบวนพาเหรดฉลองชยัชนะ การแขง่ฟตุบอล จดังานเทศกาล และตลาดคริสตม์าสสไตล์

ยุโรปท่ีลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมวิคตอเรียน ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศของเมืองแมนเชสเตอร์เม่ือมาเยือน

จตุัรัสอลัเบิร์ต จตุัรัสท่ีตัง้อยูใ่จกลางเมืองแหง่น้ีมีความส าคญัอยา่งย่ิงตอ่ชาวเมืองแมนเชสเตอร์ และมีช่ือเสียงในเร่ือง

สถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์ และการจดังานทางวฒันธรรม อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพ่ือจะไดมี้เวลา

เดินทางสู่สนามและเก็บภาพบรรยากาศก่อนการแข่งขนัและสะดวกในการเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอล จากนัน้

น าท่านเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2019-2020 ซ่ึงเป็นการแข่งขันระหว่าง                                                  

ทีมสโมสรแมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด  พบกบั ทีมสโมสรลิเวอรพ์ลู 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ  AC Hotel Manchester Salford Quays หรือระดบั

เดียวกนั 

20 ต.ค.62  (5) เชสเตอร ์–ลิเวอรพ์ลู –สนามฟุตบอลแอนฟิลด ์–เดอะทรีเกรซ –แมนเชสเตอร ์         (องักฤษ) 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเชสเตอร ์(Chester) เมืองเกา่ท่ีคน้พบโดย   

ชาวโรมนัเม่ือประมาณ 2,000 ปีมาแลว้ น าทา่นผา่นชมตวัเมืองอนัสวยงาม ทางตอนเหนือของแควน้เวลส ์ลกัษณะของ

สถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรือนเป็นแบบทิวดอร์ อนัเป็นเอกลกัษณะเฉพาะของท่ีน่ีโครงสรา้งตึกและบา้นเรือนท่ีจะท า

จากไมแ้ละทาสีขาวด าซ่ึงจะเห็นไดท้ ัว่ๆ ไปแทบจะทุกถนน ซ่ึงเสริมใหบ้รรยากาศของเมืองน้ีมีเสน่ห ์และแฝงความน่ารัก

เอาไว ้นอกจากนั้นตึกบางแหง่ ยงัเป็นตึกเกา่แกต่ ัง้แตส่มยัปี ค.ศ.1488 อีกดว้ย   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองลิเวอรพ์ลู (Liverpool) เมืองทา่เกา่เเกข่ององักฤษ

ท่ีมีความสวยงาม ตัง้อยูท่างตอนเหนือขององักฤษ เต็มไปดว้ยพิพิธภณัฑม์ากมายเเละเป็นเเหลง่จุดก าเนิดทางดา้น

วฒันธรรมขององักฤษ หลายตอ่หลายอยา่งดว้ยกนั โดยท่ีเมืองเเห่งน้ีนั้นเป็นเเหลง่ก าเนิดของวงดนตรีช่ือดงัอยา่ง       

เดอะ บีทเทิลส ์หรือเเมเ้เตเ่ป็นหน่ึงในการกอ่สรา้งเรือระดบัต านานอยา่ง ไททานิค รวมทัง้เป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย     

เเละชาวเมืองลิเวอร์พูลนั้นยงัคลั่งไคลใ้นเกมสกี์ฬาฟุตบอลไมเ่เพเ้มืองอ่ืนๆ ขององักฤษ เพราะพวกเขามีท ัง้ทีมดงัอยา่ง   

หงสเ์เดง ลิเวอร์พูล เเละท็อฟฟ่ีสีน ้าเงิน เอฟเวอร์ตนั  ผา่นชม เดอะ ทรี เกรซ (The Three Graces) คือ อาคารเกา่แก ่

3 หลงัสญัลกัษณข์องเมืองลิเวอร์พูล ซา้ยมือสุด คือ Port of Liverpool Building เป็นท่ีท าการของการทา่เรือลิเวอร์พูล 

อาคารกลางคือ Cunard Building อาคารของบริษัทเดินเรือคูนาร์ด ส่วนขวามือสุด คือ Royal Liver Building          

เป็นอาคารคอนกรีตแบบหลายชั้นแห่งแรกท่ีสร้าง          

ในองักฤษ น าทา่นเขา้ชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด ์

(Anfield Stadium) คือสนามฟุตบอลท่ีมีขนาดใหญ ่  

เป็นอนัดบัท่ี 6 ของประเทศ และเป็นถ่ินของสโมสร         

ลิเวอร์พูล ตัง้แตปี่ 1892 สนามฟตุบอลน้ีไดเ้ปิดตวัเม่ือปี 

1884 และเป็นบา้นของสโมสรแอฟเวอร์ตนั ในชว่งปี 

1884-1891 สามารถจุผูช้มไดม้ากกว่า 54,076 คน    

และเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัแขง่ขนัฟตุบอลนัดส าคญัมากมาย ฟตุบอลนัดใหญท่ี่เคยดวลกนัท่ีน่ี ไดแ้ก ่ฟตุบอลยูโรปี 1996 

และยงัใชจ้ดัการแขง่ขนักีฬาอ่ืนๆ อีกดว้ย เชน่ แขง่ขนัอเมริกนัฟตุบอล รักบ้ี และคอนเสิร์ตครั้งใหญ ่เขา้ชม LFC Story 

พิพิธภณัฑท่ี์เก็บรักษาประวติัศาสตร์อนัยาวนานกวา่ 120 ปี ของสโมสรลิเวอร์พูลเอาไว ้พรอ้มดว้ยลูกเลน่กิจกรรมตา่งๆ 



  

 

ใหส้นุกกนั ชม คอลเลกชัน่ของ สตีเฟ่น เจอรร์าด (The Steven Gerrard Collection) เรียกไดว้า่เป็นหอ้งสว่นตวั

ของ สตีเฟ่น เจอร์ราด อดีตกปัตนัทีมลิเวอร์พูลก็วา่ได ้เพราะภายในนั้นจะเต็มไปดว้ยของใชท่ี้ สตีเฟ่น เจอร์ราด ไดอุ้ทิศให ้

ทางสโมสรน ามาจดัแสดงใหแ้ฟนๆ ลิเวอร์พูลไดช้มกนั เชน่ เส้ือท่ีเคยใชแ้ขง่ เส้ือพรอ้มลายเซ็นของทีมคูแ่ขง่ ถว้ยรางวลั

ตา่งๆ ท่ีไดม้าลว้นจดัแสดงใหไ้ดช้มกนัภายในหอ้งแหง่น้ี  น าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองแมนเชสเตอร ์เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง

จากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแหง่แรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ  ่ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ  AC Hotel Manchester Salford Quays หรือระดบั

เดียวกนั 

21 ต.ค.62  (6) สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์ –ยอรค์ –มหาวิหารยอรค์           (องักฤษ) 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเขา้ชมภายใน สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์  ของทีม

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลช่ือกอ้งโลกท่ีมีสมาชิกแฟนคลบัมากท่ีสุดในโลก เจา้ของสมญานาม “ปิศาจแดง” 

สนามเร่ิมกอ่สรา้งในปี 1909 และเร่ิมใชต้ ัง้แตปี่ 1910 ปัจจุบนัมี

ความจุ 76,212 คน มีเวลาใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกนานาชนิด 

ท่ี MEGA STORE เชน่ เส้ือ ผา้พนัคอ หมวก เป็นตน้น าทา่นเดินทาง

สูเ่มืองยอรค์ (YORK) เมืองโรมนัโบราณท่ียงัมีก าแพงเมืองโบราณ

ลอ้มรอบ ตั้งอยู ่บริเวณแม่น ้าอูสและแม่น ้าฟอสส์ เป็นเมืองท่ีมี

ความส าคญัทางประวติัศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี  

กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้มหา

วิหารยอรค์ หรือ ยอรค์ มินสเตอร ์(YORK MINSTER) มหาวิหาร 

แหง่หน่ึงท่ีย่ิงใหญท่ี่สุดในองักฤษ เมืองแหง่น้ีมีบิชอ้ปประจ าเมืองในราว

ปี 314 ท าใหเ้ป็นสถานท่ีท่ีมีความส าคญัตอ่คริสตศ์าสนาแห่งแรก ๆ 

ขององักฤษ อีกทัง้ยงัเป็นโบถส์แบบกอธิคท่ีใหญท่ี่สุดในองักฤษเหนือ 

งดงามดว้ยกระจกสีตกแตง่อยูภ่ายในวิหาร    และยงัเป็นมหาวิหารแบบ

กอธิคท่ีใหญเ่ป็นท่ีสองรองจากมหาวิหารโคโลญจน์ในประเทศเยอรมนี หนา้ตา่งใหญช่ื่อ “GREAT EAST WINDOW” 

สรา้งเสร็จเม่ือปี 1408 เป็นหนา้ตา่งประดบักระจกสีท่ีใหญท่ี่สุดในโลก  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

21.15 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เ ท่ียวบินท่ี  EK 020         

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

22 ต.ค.62  (7) ดไูบ –กรุงเทพฯ                     (ยูเออี-ไทย) 

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

*************************** 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 



  

 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

ตุลาคม  16-22  ตุลาคม  2019 89,900 



  

 



  

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ี

 เมืองนั้นๆ ได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ 

 คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่ UNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าตัว๋ชมฟุตบอล LONG LOWER TIER2 

 

 

 



  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 2 GBP x 5 วนั = 10 GBP/คน   

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย 100 บาท x 7 วนั = 700 บาท/คน 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 40,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง)  

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั)  เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

 เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบ  

 คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

 คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

 คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็น

 ตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่

 กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 



  

 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ 

 ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ

 อ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  ( TRIPPLE 

 ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าระยะเวลาในการย่ืน 30 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตาม

วนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้

โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. พาสปอร์ต ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน กลุม่เชง

เกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

(ถา้มี) 

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนในปัจจุบนั,วนั

เดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด 

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษี

และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 

หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่

เดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมียอดอพัเดตไมเ่กิน 15 กอ่น

วนันัดหมายย่ืนวีซา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนัย่ืน  สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบญัชี

กระแสรายวนั 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบริษัท

ฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท างานของทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง 

และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น 

9. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมเป็นภาษาองักฤษ โดยท่ี

บิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก ทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอ 

หรือส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะ

ถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง 

หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด

แตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม

ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูตฯ 

เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  



  

 

12. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13. การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 40,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพ่ิมเติม (ส าคญัมาก) 

ขอ้มูลน้ีใชเ้พื่อนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น 

เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ค าถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเขา้ใจง่าย 
*** กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 

โปรแกรม ....................................................................... วนัท่ีเดนิทาง ......................................................................... 
ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  .......................................................................................................................................... 
 
 

 

 

วนั / เดือน / ปี เกิด ............................................. เชือ้ชาติ .................................. สญัชาต ิ........................................... 

สญัชาตโิดยก าเนิด  .......................................... สถานท่ีเกิด ............................ ประเทศ  .......................................... 

หมายเลขบตัรประชาชน .......................................................................... หมายเลขพาสปอร์ต ..................................... 

ท่ีอยู ่( ถ้าท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน กบัท่ีอยู่ปัจจบุนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจ้งรายละเอียด )   

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

................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ...................... 

ทา่นอาศยัอยูใ่นบ้านหลงันีม้าเป็นเวลา ................ปี ................เดือน 

โทรศพัท์ (มือถือ) ....................................................................... E-mail................................................................... 

ในกรณีเป็นผู้ เยาว์ กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ท่ีอยู่ (หากตา่งจากผู้ขอ) และสญัชาตขิองผู้ มีอ านาจปกครอง / ดแูลผู้ เยาว์ 

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

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

สถานท่ีท างานหรือสถานศกึษา (ภาษาองักฤษ)  ............................................................................................................. 

ท่ีอยูท่ี่ท างานหรือสถานศกึษา ....................................................................................................................................... 

* ในกรณีเปล่ียนช่ือ * 

ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  .................................................................................................................................... 

ช่ือ (ภาษาองักฤษ)  ...........................................  นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) .............................................................   



  

 

...................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ...................... 

ต าแหนง่งาน ............................................................................ โทรศพัท์ท่ีท างาน ...................................................... 

วนัท่ีเร่ิมการท างาน ...........................  รายได้ตอ่เดือน .......................... บาท  รายได้อ่ืน ..................... จ านวน .............. 

ทา่นมีรายได้มาจากแหลง่อ่ืนๆ หรือไม ่รวมทัง้เพ่ือนๆ และครอบครัว             มี            ไมมี่ 

ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด ............................................................................................................................................ 

ทา่นได้มีการรออมเงิน เชน่ ได้ซือ้บ้าน , ท่ีดนิ , อสงัหาริมทรัพย์ , ซือ้หุ้นเลน่แชร์หรือไม่           มี             ไมมี่ 

ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด และระบจุ านวนเงิน ................................................ จ านวนเงิน ............................................. 

ทา่นแบง่รายได้ของทา่นให้กบัสมาชิกครอบครัวเดือนละเทา่ไหร่ ...................................................................................... 

ทา่นได้ใช้เงินสว่นตวัตอ่เดือนเทา่ไหร่ ............................................................................................................................. 

ช่ือ - นามสกลุ บดิา  ..................................................................................................................................................... 

วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาต ิ............................................. สญัชาต ิ........................................... 

สญัชาตโิดยก าเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของบิดา ................................................... วนัท่ีออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 

ช่ือ - นามสกลุ มารดา  ................................................................................................................................................. 

วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาต ิ............................................. สญัชาต ิ........................................... 

สญัชาตโิดยก าเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ วนัท่ีออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 

สถานภาพ           โสด            แตง่งาน           แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)         หม้าย          หยา่ 

 

 

     

    

 

 

ในกรณีที่มีบุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเตมิทุกคน 

ช่ือ - นามสกลุ ของบตุร คนท่ี 1 ..................................................................................................................................... 

* ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเตมิ * 

ช่ือ - นามสกลุ คูส่มรส  .......................................................................................................................................... 

วนั / เดือน / ปี เกิด คูส่มรส  ................................... สถานท่ีเกิด คูส่มรส ......................... ประเทศ ............................ 

สญัชาต ิคูส่มรส .................. เชือ้ชาต ิคูส่มรส .................. วนัท่ีในการจดทะเบียนสมรส............................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของคูส่มรส ......................................... วนัท่ีออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 



  

 

วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาต ิ............................................. สญัชาต ิ........................................... 

สญัชาตโิดยก าเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ วนัท่ีออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 

ท่ีอยู ่( ถ้าท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน กบัท่ีอยู่ปัจจบุนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจ้งรายละเอียด )   

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

................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ...................... 

ช่ือ - นามสกลุ ของบตุร คนท่ี 2 ..................................................................................................................................... 

วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาต ิ............................................. สญัชาต ิ........................................... 

สญัชาตโิดยก าเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ วนัท่ีออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 

ท่ีอยู ่( ถ้าท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน กบัท่ีอยู่ปัจจบุนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจ้งรายละเอียด )   

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

................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ...................... 

ทา่นเคยเดนิทางเข้ากลุม่ประเทศเชงเก้นหรือไม่            เคย              ไมเ่คย 

ประเทศท่ีเคยเดนิทางไป (ในรอบ 10 ปี ) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และวตัถปุระสงค์ในการไป 

1. ประเทศ ...................... วนัท่ีเดนิทางเข้า (ตามหน้าวีซ่า) ....................... วนัท่ีเดนิทางออก (ตามหน้าวีซา่) .................... 

2. ประเทศ ...................... วนัท่ีเดนิทางเข้า (ตามหน้าวีซ่า) ....................... วนัท่ีเดนิทางออก (ตามหน้าวีซา่) .................... 

3. ประเทศ ...................... วนัท่ีเดนิทางเข้า (ตามหน้าวีซ่า) ....................... วนัท่ีเดนิทางออก (ตามหน้าวีซา่) .................... 

ทา่นเคยได้รับการปฏิเสธวีซา่ หรือ ประเทศอ่ืน ๆ หรือไม่          เคย              ไมเ่คย 

ความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดนิทางและพ านกัของผู้ ร้องขอ 

       ออกคา่ใช้จ่ายเอง                         มีผู้ อ่ืนออกให้ ความสมัพนัธ์ ....................................... 

        ช่ือ - นามสกลุ .......................................................... 

        ท่ีอยู ่......................................................................... 

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

 



  

 

 


