รห ัสโปรแกรม : 17285

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

HI-LIGHT







ชมเสาหิ นสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก
ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีคคู่ ระหว่าง MAN UNITED vs MAN CITY การันตี 2 ที่นัง่ ติ ดกัน
ช้อปปิ้ งจุใจที่ BICESTER OUTLET
ล่องเรือ ณ แม่น้าเทมส์
ขึ้น LONDON EYE รวมวิ วทิ วทัศน์ มหานครลอนดอน
ลิ้ มรสเป็ ดย่าง พร้อมกุ้งมังกร อันโด่งดัง ณ ภัตตาคาร FOUR SEASON

โปรแกรมการเดิ นทาง :

04 มี.ค. 63
21.30 น.

04 - 10 มีนาคม 2563

กรุงเทพฯ - ลอนดอน

พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าทีใ่ ห้
การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
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หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปลื่ยนแปลง ณ วันทีจ่ องกรุ ณาสอบถามก่อนการจองอีกครั้ง
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

05 มี.ค. 63

ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - หมู่บา้ นไบบิวรี่ - เบอร์ตนั
ออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน

00.55 น.
07.15)

ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยเทีย่ วบินที่ TG910 (00.55-

07.15 น.

คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้า
เมือ งแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับท่านอ อกเดินทางสู่เ มือ ง
ซาลส์บวั รี่ นำชมเสำหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็ นความลับดา
มืดในช่วงหนึ่งของประวัตศิ าสตร์
จากนัน้ นาคณะออกเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิ วรี่ (Bibury) จัดว่าเป็ น The Most beautiful village in
England เป็ นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีล กั ษณะเป็ นกระท่อ มเก่ าแก่ เรียกว่าเป็ นแบบฉบับบ้านเมือ งของ
อังกฤษของแท้ยคุ ศตวรรษที่ 17 - 18 ทีย่ งั คงรักษาสภาพในอดีตไว้เป็ นอย่างดีมแี ม่น้ าสายเล็ก ๆ ไหล
ผ่านหมูบ่ า้ น ในช่วงฤดูรอ้ นบ้านแต่ละหลังจะตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษ โดยเฉพาะ
ดอกกุหลาบกาลังบานสะพรังสวยงดงามมาก
่

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

ชมเมืองเบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ (Bourton on the water) เป็ นเมืองชนบททีเ่ ป็ นเอกลักษณ์
ในแถบภูมภิ าค คอตโวลส์ (Cotswold) หมู่บ้านเล็ก ๆ น่ ารัก น้ าใสเปรียบดังกระจก
่
มีสะพานที่เป็ น
เอกลักษณ์ทอดตัวยาวข้ามลาธาร เดินชมบรรยากาศสวยๆ อิสระให้ท่านได้มเี วลาเก็บภาพประทับใจ
แล้ว น าท่ า นเดิน ทางไปยัง สแตรทฟอร์ด (Stratford) ตัง้ อยู่ร ิม แม่น้ า เอวอน เมือ งส าคัญ ด้า น
วรรณกรรมของอังกฤษเนื่องจากเป็ นบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปี ยร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษ
และกวีเอกผูย้ งิ่ ใหญ่ของโลก ให้ท่านได้สมั ผัสชีวติ ความเป็ นอยูข่ องกวีเอกในอดีต

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั CROWNE PLAZA STRATFORD-UPON-AVON หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

06 มี.ค. 63
เช้า

สแตรทฟอร์ด - เลสเตอร์ - น็อตติ้งแฮม - ลิเวอร์พลู

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาคณะออกเดินทางสู่เมืองเลสเตอร์ (Leicester) พาท่านแวะ
ถ่ า ยรูป ด้า นหน้ า คิ ง เพาเว อร์ สเตเดี้ ย ม (King Power
Stadium หรื อ เลสเตอร์ ซิ ตี้ สเตเดี้ ย ม Leicester City
Stadium) เป็ นสนามเหย้าของเลสเตอร์ซติ ้ใี นพรีเมียร์ลคี อังกฤษ
ตัง้ อยู่ในเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษ สนามกีฬาแห่งนี้ตงั ้ ตาม
ชื่อบริษทั คิง เพาเวอร์ ซึ่งเป็ นผู้สนับสนุ นหลักของทีมในปั จจุบนั ที่สนามแห่งนี้ได้ช่อื ว่าเป็ นสนามที่
สวยงาม มีสงิ่ อานวยความสะดวกครบครัน แล้วเดินทางต่อสู่เมืองน็อตติ้งแฮม Nottingham ตัง้ อยู่ใน
เขตมิตแลนด์ตะวันออกของอังกฤษ ซึง่ อยูใ่ จกลางประเทศอังกฤษพอดี เป็ นเมืองสาคัญของการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมในอังกฤษ เติบโตมาเหมือนกับเมืองลิเวอร์พลู และแมนเชสเตอร์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลิ เวอร์พลู (Liverpool) ได้รบั การยกย่องให้เป็ นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี
2008 และยังเป็ นเมืองถิน่ กาเนิดของวงดนตรี สี่เต่าทองหรือ เดอะบีทเทิล (The Beatles) ความ
รุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็ นเมืองท่าสาคัญ มีการติดต่อค้าขายกับแคริบเบียน,ไอร์แลนด์และ
แผ่นดินใหญ่ยโุ รป นาท่านชมบริเวณท่าเรืออัลเบิรต์ (AlbertDock) โดยบริเวณท่าเรือประกอบไปด้วย
อาคารท่าเรือและคลังสินค้าชมตึกรอยัลลิเวอร์ (Royal Liver Building) อีกหนึ่งอาคารที่ถอื ว่าเป็ น
สัญลักษณ์และมีช่อื เสียงของเมือง

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
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โรงแรมที่พกั IBIS LIVERPOOL CENTER ALBERT DOCK HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

07 มี.ค. 63
เช้า

แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ชมการแข่งขัน
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก Manchester United vs Manchester City

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระให้ท่านได้เทีย่ วชมเมืองแมนเชสเตอร์ตามอัธยาศัย เมืองนี้เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับต้นๆ ของอังกฤษ
ที่มปี ระวัตศิ าสตร์ในการเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เคยเป็ นฐานการผลิตผ้าฝ้ ายขนาด
ใหญ่ของโลกในยุควิคตอเรีย จนได้ฉายาว่า Cottonpolis ทีน่ ่ีมรี ่องรอยทางประวัตศิ าสตร์เกี่ยวข้องกับ
ยุคปฏิวตั อิ ุตสาหกรรมมากมาย อาทิ First British Working Canal, Bridgewater Canal เป็ นเส้นทาง
ขนถ่านหินมาทางน้ า Manchester Canal เป็ นเส้นทางสาหรับเรือสินค้าใหญ่มายังท่าเรือในตัวเมือง
ปั จจุบนั ก็ยงั มีการใช้งานอยู่

เที่ยง

อิ สระให้ท่านรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

17.00 น.

ได้เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางสู่ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด ที่สร้างนักเตะเก่ง ฝี เท้ายอดของ
ปี ศาจแดงมาหลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ทีจ่ ดั ว่ารวยทีส่ ุดในโลก เพื่อชมการแข่งขัน
ฟุตบอลพรีเมียร์ลกี นัดพิเศษระหว่างคู่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ท ปะทะ แมนเชสเตอร์ ซิต้ี
นาท่านเข้าสนามก่อนเวลาแข่งขันเริม่ ประมาณ 2.5 ชัวโมงเพื
่
่อให้ท่านได้ต้อนรับนักเตะขวัญใจ ชม
การฝึกซ้อม และเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็ นทีร่ ะลึก
อิ สระอาหารคา่ ณ บริ เวณสนามฟุตบอล เพื่ อให้ ท่านได้ ดื่มดา่ กับบรรยากาศบริ เวณสนาม
ฟุตบอลได้อย่างเต็มที่ก่อนเข้าชมการแข่งขัน

นาคณะเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

08 มี.ค. 63

แมนเชสเตอร์ - อ๊อกฟอร์ด - BICESTER VILLAGE OUTLET ลอนดอน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.

นาคณะเดินทางสู่ เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด (Oxford) เมืองทีอ่ ยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ
มีความหลากหลายของเชื้อ ชาติและเติบโตเร็วมากที่สุด รวมถึงเป็ นเมืองที่มสี ถานที่ท่อ งเที่ยวที่ม ี
ประวัตศิ าสตร์ทย่ี าวนาน หากพูดถึงเมือง Oxford คนทัวโลกมั
่
กจะรูจ้ กั เมืองนี้ในฐานะของ “เมืองแห่ง
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การศึกษา” เนื่องจากเป็ นสถานทีต่ งั ้ ของ University of Oxford ซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดใน
โลก และยังเป็ น “เมืองแห่งยอดแหลมชวนฝั น” มียอดโบสถ์ท่งี ดงามและสถาปั ตยกรรมอันกลมกลืน
ของอาคาร มหาวิทยาลัยในเมือง ทิวทัศน์ รมิ แม่น้ า ร้านค้าที่มกี ลิน่ อายพื้นเมือง ดนตรี และ ละคร
สวนสาธารณะ ภัตตาคาร ผับ โรงละคร และสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ เป็ นเมืองประวัตศิ าสตร์ ทีม่ คี วาม
หลากหลายและมีชวี ติ ชีวาน่าหลงใหล
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาคณะเข้าสู่ BICESTER VILLAGE-Outlet ทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดแห่งหนึ่งในอังกฤษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไป
กับ การช้ อ ปปิ้ งสิน ค้ า ภายในเอ๊ า ท์ เ ล็ท กว่ า 120
ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกซือ้ อย่างจุใจ สมควร
แก่เวลาออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็ นเมือง
หลวงของสหราชอาณาจัก รและเป็ น เมือ งที่ใ หญ่
ทีส่ ุดของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน
ลอนดอนเป็ น หนึ่ ง ในศู น ย์ก ลางส าคัญ ทางธุ ร กิจ
การเมือ ง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อ สารการ
บันเทิง แฟชัน่ และศิลปะและเป็ นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัวโลก
่
ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดิน
ทางเข้าสู่มหานครลอนดอน

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซน-ต้
ั ่ นตาหรับเป็ ดย่างอันโด่งดัง
โรงแรมทีพ่ กั COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTONหรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

09 มี.ค. 63
เช้า

เที่ยวชมมหานครลอนดอน - ขึน้ ลอนดอนอาย - ล่องเรือ
แม่น้าเทมส์ อิสระช้อปปิ้ง - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาคณะผ่านชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิน่ มากว่า 800 ปี ,
เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ครัง้ ใหญ่ แล้วเข้าสู่ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารทีท่ าการของรัฐในปั จจุบนั , บ้านเลขที่ 10
ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีองั กฤษ จากนัน้ เดินทางผ่านพิคคาดิลลีเ่ ซอร์คสั เดิมเป็ นวง
เวีย นที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ า พุ และรูป ปั ้น อีร อสตรงกลางเป็ น ที่นิ ย มของหนุ่ ม สาวมานัง่
พลอดรักกัน และเข้าสู่ไชน่ าทาวน์ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน จากนัน้ นาคณะเทีย่ วชม
มหานครลอนดอน โดยขึน้ ชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิรด์ อายวิวบนลอนดอนอาย ชิงช้าสวรรค์ท่ีสูง
ทีส่ ุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความ
นิยมและเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผมู้ าเยือนมากกว่า 3 ล้านคน
ต่ อ ปี จากนั ้น น าคณะล่ อ งเรือ ชมความงดงามสองฝั ง่ ของแม่ น้ า เทมส์
ผ่ า นจัตุ ร ัส รัฐ สภา,
พระราชวังเวสท์มนิ ส์เตอร์ ที่ตงั ้ ของรัฐสภาอังกฤษ, หอนาฬิกาบิก๊ เบน ที่มคี วามสูง 320 ฟุ ต เป็ น
นาฬิกาที่มหี น้ าปั ดใหญ่ท่สี ุดในโลก, มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มยี อดโดมใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก,
ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ าเทมส์แห่งแรก แล้วขึน้ ฝั ง่ ทีท่ าวเวอร์ บริดจ์ สัญลักษณ์อกี แห่งหนึ่ง
ของเมือง
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เที่ยง

อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัยในย่าน Knightsbridge และถนน Brompton ทีน่ ่ีเป็ นแหล่ง
รวมร้านค้าแบรนด์เนมหรูหรา และห้างสรรพสินค้าชัน้ นา อาทิ ห้างสรรพสินค้า Harrods และ Harvey
Nichols ที่มสี นิ ค้าเทรนด์ใหม่ล่าสุดจากทุกเวทีแฟชัน่ นอกจากนี้คุณจะได้พบกับดีไซเนอร์เจ้าของ
แฟชันดั
่ งบนถนน Sloane และยังมีสาขาของ Topshop อยูฝ่ ั ง่ ตรงข้ามของห้าง Harrods อีกด้วย

16.30 น.

นาคณะเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทา Tax Refund และ
ช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

21.25 น.

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG917 (21.25-15.00)

10 มี.ค. 63
15.00 น.

ลอนดอน - กรุงเทพฯ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…


กาหนดการ
เดิ นทาง
04 - 10 มีนาคม
2563

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิ น
12 ปี
(เสริ มเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิ น
12 ปี (ไม่เสริ ม
เตียง)
ท่านละ

92,900.-

90,900.-

88,900.-

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั ๋ว
เครื่องบิ น
ลดท่านละ

12,900.- -28,000.-

หมายเหตุ : ไม่รวมค่า UK VISA 5,500 บาท หากผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน เพิม่ ค่าบริการท่านละ 3,500 บาท
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การชาระค่าบริ การ

การชาระค่าบริการ แบ่งเป็ น 2 งวด
 งวดแรก กรุณาชาระมัดจาหลังจอง 1 วัน ท่านละ 30,000.- บาท
 งวดทีส่ อง ก่อนออกเดินทาง 30 วัน ชาระส่วนทีเ่ หลือเต็มจานวน
หมายเหตุ : กรณีทผ่ี เู้ ดินทางทางถูกปฏิเสธวีซ่า ทางบริษทั ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่าธรรมเนียม
วีซ่า, ตั ๋วเครือ่ งบิน, ตั ๋วฟุตบอล โดยหักออกจากค่ามัดจา

อัตราค่าบริ การนี้ รวม

ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับชัน้ ประหยัด รวมค่าภาษี และส่วนเพิม่ ของน้ ามันเชือ้ เพลิง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ค่าพาหนะท่องเทีย่ วตามโปรแกรมทีร่ ะบุ
ค่าตั ๋วชมฟุตบอลพรีเมียร์ลกี Long Side Upper การันตีทน่ี งคู
ั ่ ่ตดิ กัน
ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามระบุในรายการ
โรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิน่ ในแต่ละเมือง
ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ ว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1
ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการ
สูญเสียชีวติ /อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง จากอุบตั เิ หตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี
จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลังจากกลับถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้ นี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพทีไ่ ม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว
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 น้ าหนักกระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7

กิโลกรัม

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต), ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และ







ค่าอาหารที่สงมาในห้
ั่
องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงพิ
ั ่ เศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทั ฯจัดให้
ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิม่
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า 95 ปอนด์รวมค่าบริการ
VFS ประมาณท่านละ 5,500 บาท ในกรณี ทีย่ ืน่ วีซ่าเร่งด่วน ชาระเพิ ม่ ท่านละ 10,120 บาท
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินกว่าสายการบินกาหนด
ค่าบริการยกกระเป๋ าส่งห้องพักในโรงแรม
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ (ท่านละประมาณ 50GBP / คน)

เงื่อนไขเพิ่ มเติ ม

 กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทีบ
่ ริษทั ฯ

ระบุในรายการเดินทาง บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ
 เมื่อตกลงชาระเงิน ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษท
ั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้ทงั ้ หมดนี้แล้ว
 เทีย่ วบินชัน้ ประหยัดในรายการ อาจะมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ในกรณีท่ฝี ่ ายจัดการแข่งขันฟุ ตบอลพรีเมียร์ลคี มีมติให้เลื่อนการแข่งขัน หรือ ยกเลิกการแข่ง ที่ทางบริษท
ั ฯไม่
สามารถนาท่านชมการแข่งขันได้ในทุกกรณี ทางบริษัทฯ ยินดีคนื ค่าเข้าชมการแข่งขันให้ตามราคาหน้ าตั ๋วที่
บริษทั ได้จดั ซือ้ มา

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั จองทัวร์

ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั จองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
1. เด็กทีม่ อี ายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูส้ งู อายุทม่ี คี วามจาเป็ นต้องใช้วลี แชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ ดินทางทีบ่ ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
4. ท่านทีม่ คี วามประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลทีม่ คี วามประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผูท้ ด่ี ่มื สุราบนรถ, ไม่รกั ษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้างความราคาญให้แก่ผูร้ ว่ มคณะ, ผูท้ ไ่ี ม่ยอมรับเงือ่ นไขระหว่างทัวร์ ทีม่ รี ะบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้
ทีก่ ่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผรู้ ว่ มเดินทางบังคับให้หวั หน้าทัวร์ตอ้ งทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้
อาจจะมีผลกระทบกับผูร้ ว่ มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเทีย่ วได้

การยกเลิ ก








ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท สาหรับการประสานงานของเจ้าหน้าที่
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 90% ของค่าทัวร์
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือ่ นไขใด เงือ่ นไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืน่
ขอวีซ่าได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษทั ฯ จะคิดค่าใช้จา่ ยเพิม่ คือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ นชื่อตั ๋วเท่านัน้
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หากท่านยกเลิกการเดินทาง กรณีทต่ี ั ๋วมีเงือ่ นไข NON-REFUND ท่านจะไม่สามารถ รับคืนเงินค่าตั ๋วได้ทุกกรณี
หากท่านเปลีย่ นผูเ้ ดินทาง กรณีทต่ี ั ๋วมีเงือ่ นไข NON-CHANGE NAME ท่านจะไม่สามารถเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้
ทุกกรณี
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รบั การพิจารณาอนุ มตั วิ ซี ่า
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกัน
ทัง้ หมด ให้ถอื เป็ นการยกเลิกตามเงือ่ นไขของวันเวลาทีย่ กเลิกดังกล่าวข้างต้น
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทาง ต่ ากว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผเู้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเทีย่ ว รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบจาก
กรณีทเ่ี กิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล,
อุบตั เิ หตุ ฯลฯ ทัง้ นี้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด และทางบริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบ
 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระมาแล้ว



ประกาศ เนื่ องจากสภาวะน้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีน้ามันขึน้ ในอนาคต
ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษีน้ามันเพิ่ มตามความเป็ นจริ ง
หมายเหตุ

 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนรายละเอียดบางประการทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวสิน้ สุดลง ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่าบริการทีท่ ่านได้ชาระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
 รายการนี้เป็ นเพียงการเสนอราคา ทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึ่งหลังจากได้สารองทีน่ งกั
ั ่ บสาย
การบิน และโรงแรมทีพ่ กั อย่างไรก็ตาม รายการนี้อาจจะเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
 สตรีมคี รรภ์ ควรแจ้งเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ เพื่อการตรวจสอบขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง กระเป๋ าใบเล็ก หรือ
ของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
 กรณีทท่ี ่านไม่ได้จองตั ๋วกรุป๊ กับทางบริษทั โดยทีท่ ่านได้ทาการจัดหาตั ๋วเอง จาเป็ นต้องได้รบั การ (แยกตัว)
ยืนยันคอนเฟิ รม์ ออกกรุป๊ จากบริษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ ก่อนทาการออกตั ๋วหรือจองบริการต่างๆด้วย
ตัวเอง หากไม่มกี ารยืนยันเป็ นลากลักษณ์อกั ษร เรือ่ งการคอนเฟิ ร์มออกกรุป๊ บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ใดๆทัง้ สิน้ หากกรุ๊ปมีการยกเลิกการเดินทาง

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอังกฤษ
ใช้เวลายืน่ ประมาณ 20-30 วันทาการไม่นบั วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด

 พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าต้องนาไป





แสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า และต้องแจ้งการเดินทางเข้า-ออกประเทศต่างๆ 10 ครัง้ ล่าสุดด้วย
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ -สกุล / สาเนาทะเบียน
สมรส, หย่า / สาเนาสูตบิ ตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์
หนังสือรับรองการทางานจากบริษทั / สังกัดทีท่ ่านทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง ,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้และช่วงเวลาทีข่ อลางานเพื่อเดินทางไปท่องเทีย่ ว
หลังจากนัน้ จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษทั ทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 6
เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงิน
สม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้
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อย่างไม่เดือดร้อนเมือ่ กลับสู่ภมู ลิ าเนา ในกรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า
ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จา่ ยในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวัน***
กรณีทบ่ี ริษทั ของท่าน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ
1 –6แล้ว ทางบริษทั จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ย และการกลับมา
ทางานของท่าน โดยระบุช่อื ผูเ้ ดินทางและเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง พร้อมสาเนาบัตรนักเรียน/
นักศึกษา
กรณีทเ่ี ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่
บิดา, มารดา จะต้องไปยืน่ เรือ่ งแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ ่าการ
อาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอ หรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่าง
ถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวี
ซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
ทางสถานทูตไม่มนี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ อ้ งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะ
เป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
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ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 20 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยน่ื วีซ่า ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยืน่ วีซ่าประเทศอังกฤษ
** กรุณากรอกให้ครบเพราะข้อมูลมีผลกับการพิจารณาการอนุมตั ิ วีซ่า **

ชื่อ-นามสกุล ผูเ้ ดิ นทาง ภาษาไทย
.............................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล ผูเ้ ดิ นทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดิ นทาง
..........................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิ ด ค.ศ
......................................................................................................................................................................
เชื้อชาติ .............................. สัญชาติ ..............................สถานที่เกิ ด.....................................ประเทศ
............................................
ที่อยู่ ที่สามารถติ ดต่อได้ในกรณี สถานทูตติ ดต่อในช่วงระยะเวลาที่มีการยื่นขออนุมตั ิ วีซ่า
( ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กับที่อยู่ปัจจุบนั คนละที่อยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด )
................................................................................................................................................................................
.....................
...........................................................................................................................................รหัสไปรษณี ย์
.....................................
ท่านอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ มาเป็ นเวลา ................. ปี ................ เดือน

หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน

...................................................
ที่ทางาน .................................................มือถือ................................................หมายเลขโทรสาร Fax
…………………….......…........
E-Mail
................................................................................................................................................................................
........
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มีหนังสือเดิ นทางมาแล้วทัง้ หมด ........................เล่ม หมายเลขหนังสือเดิ นทางเล่มเก่า
................................................................
หนังสือเดิ นทางปัจจุบนั เลขที่ ................................. วันที่ออก.....................................หมดอายุ
..................................................... (**ทัง้ พาสปอร์ตเล่มเก่าและเล่มใหม่ระบุวนั ออก,วันหมดอายุด้วย**)
ประเทศที่เคยเดิ นทางไปต่างประเทศ(ในรอบ10 ปี ) วันเดือนปี ที่ไป กี่วนั และวัตถุประสงค์ในการไป (โปรด
ระบุวนั เดิ นทางไป-กลับ)
................................................................................................................................................................................
.....................
................................................................................................................................................................................
.....................
................................................................................................................................................................................
.....................
ท่านเคยเดิ นทางเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่
......................................................................................................................................
เคยเข้าประเทศอังกฤษเมื่อ
.............................................................................................................................................................
วันเดือนปี ที่เคยเข้าครัง้ ล่าสุด ......................................................................................รวมทัง้ หมดกี่วนั
........................................
วัตถุประสงค์ในการไป
.....................................................................................................................................................................
ท่านเคยเดิ นทางเข้าประเทศ อเมริ กา / แคนาดา / ออสเตรเลีย / นิ วซีแลนด์ / ประเทศในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่
................................................................................................................................................................................
.....................
................................................................................................................................................................................
.....................
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................................................................................................................................................................................
.....................
ท่านเคยได้รบั การปฏิ เสธวีซ่าอังกฤษ หรือ ประเทศอื่นๆหรือไม่
......................................................................................................
สถานภาพ .......... โสด
แสดงด้วย)

...........หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้องนามา

.......... แต่งงานแล้ว (ไม่ได้จดทะเบียน) ระบุวนั ................... .........แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส
(ต้องนามาแสดงด้วย)
ข้อมูลส่วนตัวของผูเ้ ดิ นทางเกี่ยวกับด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ
กรณีรบั ราชการอาทิ ทหาร ตารวจ และอื่น ๆ กรุณาระบุยศและสังกัดทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(ถ้าทราบ)
งานปัจจุบนั ทาอาชีพ , ตาแหน่ ง ( โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
.........................................................................................................
ชื่อบริ ษทั ที่ทางาน ............................................................................................โปรดระบุวนั ที่เริ่ มทางาน
........................................
ที่อยู่ของบริ ษทั ที่ทางาน
................................................................................................................................................................
โปรดระบุโทรศัพท์ ...............................................................อีเมล์
................................................................................................
ท่านมีรายได้นอกเหนื อจากงานประจาหรือไม่ ............... มี เงิ นเดือน.............................บาท
..............ไม่มี
ถ้ามีโปรดกรอกรายละเอียด
..........................................................................................................................................................
รายได้รวมต่ อเดือนจากทุกงานที่ท่านทา
.........................................................................................................................................
ท่านมีรายรับจากแหล่งอื่นๆหรือไม่ รวมทัง้ เพื่อนๆและ ครอบครัว ............ มี รายได้.................บาท
..............ไม่มี
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ถ้ามีโปรดกรอกรายละเอียด
..........................................................................................................................................................
ท่านได้มีการออมเงิ น เช่น ได้ซื้อบ้าน , ที่ดิน , อสังหาริ มทรัพย์ , ซื้อหุ้นเล่นแชร์หรือไม่

........ มี .......ไม่มี

ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียดพร้อมระบุมลู ค่ารวม
................................................................................................................................
ท่านแบ่งรายได้ของท่านให้กบั สมาชิ กครอบครัวเดือนละเท่าไหร่
.......................................................................................................
ท่านได้ใช้เงิ นส่วนตัวต่ อเดือนเท่าไหร่
...............................................................................................................................................
ในการเดิ นทางครัง้ นี้ ใครเป็ นคนออกค่าใช้จ่ายให้ท่าน
......................................................................................................................
ใครเป็ นคนจ่ายค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่ น ค่าโรงแรม ค่าอาหาร
..............................................................................................................
ถ้ามีคนจ่ายให้ท่าน ไม่ว่าจะเป็ นบางส่วน หรือ ทัง้ หมด เขาได้จ่ายให้ เป็ นจานวนเงิ นเท่าไหร่
..................................................................
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของท่านในการไปอังกฤษเป็ นจานวนเงิ นเท่าไหร่
.....................................................................................................
ท่านมีเงิ นออมที่ให้ แสดงใน วันยื่นวีซ่าเท่ าไหร่
..................................................................................................................................
ในกรณี สมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิ่ มเติ มหรือกรณี หย่ากรุณากรอกข้อมูลของคู่สมรสเก่าด้วย
ชื่อ นามสกุล ของ คู่สมรส ................................................................................................มือถือ
.................................................
วัน เดือน ปี เกิ ด ของคู่สมรส .......................................................หมายเลขหนังสือเดิ นทาง
.........................................................
เชื้อชาติ ..................................................................................... สัญชาติ
....................................................................................
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ที่อยู่ปัจจุบนั ของคู่สมรส
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................โทรศัพท์ที่บ้าน
...................................................
ในกรณี ที่มีบตุ ร ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่ มเติ มทุกคน ( ระบุจานวน

คน )

ชื่อ นามสกุล ของบุตร
.................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิ ดของบุตร ......................................................................... หมายเลขหนังสือเดิ นทาง
............................................
ปัจจุบนั บุตรอาศัยอยู่ที่
................................................................................................................................................................
ชื่อ นามสกุล ของบุตร
.................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิ ดของบุตร ......................................................................... หมายเลขหนังสือเดิ นทาง
............................................
ปัจจุบนั บุตรอาศัยอยู่ที่
................................................................................................................................................................
ชื่อ นามสกุล ของบุตร
.................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิ ดของบุตร ......................................................................... หมายเลขหนังสือเดิ นทาง
............................................
ปัจจุบนั บุตรอาศัยอยู่ที่
................................................................................................................................................................
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ประวัติของบิ ดา
ชื่อของบิ ดา ............................................................................. นามสกุลของบิ ดา
.......................................................................
วัน เดือน ปี เกิ ด ของบิ ดา ........................................................ สถานที่เกิ ดของบิ ดา
....................................................................
ประเทศที่เกิ ด ................................................................ เชื้อชาติ ...................................... สัญชาติ
............................................
ประวัติของมารดา
ชื่อของมารดา .......................................................................... นามสกุลของมารดา
....................................................................
วัน เดือน ปี เกิ ดของมารดา .......................................................
.................................................................

สถานที่เกิ ดของมารดา

ประเทศที่เกิ ด ................................................................ เชื้อชาติ ...................................... สัญชาติ
............................................

Premier League | Manchester United vs Manchester City | 7 March 2020

หน้า | 18

Premier League | Manchester United vs Manchester City | 7 March 2020

หน้า | 19

Premier League | Manchester United vs Manchester City | 7 March 2020

หน้า | 20

