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รหัสโปรแกรม : 23882 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

HILIGHT  
• ชมเมืองลิเวอร์พูล เมืองถ่ินกำเนิดของวงดนตรี สี่เต่าทองหรือ เดอะบีทเทิล 
• ชมมหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะอังกฤษ 
• ชมสนามฟุตบอล 4 สนาม (แอนฟิลด,์ แมนยู, แมนซิตี้, ลีดส์) 
• ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีค ระหว่าง LIVERPOOL VS MANCHESTER CITY (LONGSIDE UPPER) 
• พักใจกลางเมืองลิเวอร์พูล ดื่มด่ำบรรยากาศกับเมืองที่แฟนหงส์รักได้อย่างเต็มที่ 
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โปรแกรมการเดนิทาง : 13 - 19 ตลุาคม 2022 
 
 
 
17.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินการ์ต้า  เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและ

อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน  

20.30 น. ออกเดินทางสู่โดฮา โดยสายการบินการ์ต้า เที่ยวบินที่ QR833 

23.20 น. คณะเดินทางแวะเปลี่ยนเครื่อง (2 ชั่วโมง) 

 
 

 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่แมนเชสเตอร์  โดยเที่ยวบินที่ QR021 (01.25-06.50) 

06.50 น.   ถึงแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนำท่านเดินทางสู่เมือง แมนเชสเตอร์ เที่ยวชมเมืองแมนเชสเตอร์ เมืองนี้เป็นเมือง
ใหญ่อันดับต้นๆ ของอังกฤษ ที่มีประวัติศาสตร์ในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เคยเป็นฐานการผลิต
ผ้าฝ้ายขนาดใหญ่ของโลกในยุควิคตอเรีย จนได้ฉายาว่า Cottonpolis ที่นี่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้อง
กับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมากมาย อาทิ First British Working Canal, Bridgewater Canal เป็นเส้นทางขน
ถ่านหินมาทางน้ำ Manchester Canal เป็นเส้นทางสำหรับเรือสินค้าใหญ่มายังท่าเรือในตัวเมือง ปัจจุบันก็ยังมีการ
ใช้งานอยู่  

นำท่านเดินทางเข้าสู่หนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบัน แมนเชสเตอร์ ซิตี้  “Home of The Champion” ให้
ท่านได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก และเลือกซื้อของฝากเป็นที่ระลึก และ เดินทางไปเยี่ยมชมสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด สโมสรที่
เคยยิ่งใหญ่ที่สุดบนเกาะอังกฤษ ถึงแล้วให้ท่านได้ถ่ายรูปและเลือกซื้อของที่ระลึก 

 

 

 

 

 

12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เข้าสนามนำท่านเข้าเยี่ยมชมสนามแอนฟิลด์ ทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล ที่กลับมายิ่งใหญ่อย่างเต็มภาคภูมิ  และสร้างนัก
เตะระดับตำนานมากมายหลายยุคหลายสมัย รวมไปถึงถ้วยแชมป์ฟุตบอลอังกฤษ และ ถ้วยแชมป์ฟุตบอลยุโรป เข้า
ชมพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติศาสตร์การก่อตั้ง และความสำเร็จ และเดินทางสำรวจภายในสนาม อาทิ ห้องเปลี่ยน
ชุดนักกีฬา ที่นั่งชมฟุตบอล ห้องรวบรวมถ้วยรางวัล ห้องแถลงข่าว ฯลฯ จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก 
เป็นของฝาก 

13 ต.ค. 65 กรงุเทพฯ - แมนเชสเตอร ์

 

14 ต.ค. 65 
แมนเชสเตอร ์–สนามโอลดท์ราฟฟอรด์ –  
สนามเอทิฮดั – เข้าชมสนามแอนฟิลด ์- ลิเวอรพ์ลู 
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18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

 พักค้างคืน ณ โรงแรม  MARRIOTT HOTEL LIVERPOOL CITY CENTER  หรือระดับเทียบเท่า 

 
 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

08.30 น. อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย                                                                                                            

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นำคณะเดินทางสู่ สนามแอนฟิลด ์(Anfield) อันเป็นสนามของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล เพื่อชมการแข่งขันฟุตบอล
พรีเมียร์ลีก ระหว่างคู่ ลิเวอร์พูล ปะทะ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 

ที่นัง่ชมนดันี ้MAIN STAND  U3 - U7 
***** โปรดสอบถามขอ้สงสยักอ่นจอง ***** 

นำท่านเข้าสนามก่อนเวลาแข่งขันเริ่มประมาณ 2 ชั่วโมงเพื่อให้ท่านได้ต้อนรับนักเตะขวัญใจ ชมการฝึกซ้อม และเก็บ
ภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

อิสระอาหารค่ำ ณ บริเวณสนามฟุตบอล เพื่อให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศบริเวณสนามฟุตบอลได้อย่างเต็มที่
ก่อนเข้าชมการแข่งขัน 

คำ่ นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก MARRIOTT HOTEL LIVERPOOL CITY CENTER  หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

15 ต.ค. 65 ชมฟตุบอลพรีเมียรลี์ค  Liverpool vs Manchester City 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

08.00 น. นำคณะเดินทางสู่ เมืองลีดส์ เมืองแห่งศูนย์กลางทางกฎหมาย การเงิน การศึกษา และเป็นเมืองแห่งสโมสรฟุตบอล 
Leeds United ที่โด่งดังประจำเมือง  ถึงแล้วนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาวุธ The Royal Armouries Museum 
เป็นที่ตั้งแสดงชุดอาวุธและชุดเกราะแห่งชาติของสหราชอาณาจักร เป็นศูนย์รวมอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายหลาย
ยุคสมัยจากทั่วโลก   และที่มีวัตถุมากกว่า 8,500 ชิ้นท่ีจัดแสดงใน 6 แกลเลอรี่ จากนั้นนำท่านเดินเล่นเยี่ยมชมตลาด
ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองลีดส์ Leeds Kirkgate Market ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของชำมากมาย จากนั้นนำท่าน
เดินทางสู่เมืองยอร์ค 

 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเยี่ยมชมเมืองยอร์ค ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ ที่ตั้งอยู่บนเนินดินที่สูงเด่น เป็นส่วนหนึ่งของ
ปราสาทยอร์ค ที่หลงเหลืออยู่ สร้างโดยพระเจ้าวิลเลี่ยม ผู้พิชิต จากนั้นนำท่านเดินทางตัวเมือง โดยการเดินเท้าเข้า
ไปยังเมืองเก่า ผ่านถนนโบราณ ซอกแซกลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย มุ่งหน้าสู่มหาวิหารยอร์ก วิหารที่ใหญ่ที่สุด
ในอังกฤษ ที่ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 250 ปี  

 
  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับเมืองลิเวอร์พูล 

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก MARRIOTT HOTEL LIVERPOOL CITY CENTER  หรือระดับเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

16 ต.ค. 64  สโมสรลีดด ์ยูไนเตด็ – เมืองยอรค์ – ลิเวอรพ์ลู 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

08.00 น. นำท่านถ่ายรูปกับงานศิลปะของเหล่านักเตะและผู้จัดการทีมระดับตำนานของลิเวอร์พูล ที่อยู่ตามถนนตรอกซอก
ซอยต่างๆของเมืองลิเวอร์พูล เพื่อให้สาวกหงส์แดงได้ถ่ายรูปและดื่มด่ำกับงานศิลป์อย่างมีความสุข 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นำคณะเข้าสู่ Designer Outlet Cheshire ที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการ 
ช้อปปิ้งสินค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 100 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่
เมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย 
พัก MARRIOTT VICTORIA & ALBERT MANCHESTER หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน   
  

 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
08.30 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองเชสเตอร์ เมืองที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยโรมัน  ความโดดเด่นของเมืองเชสเตอร์ ต้องยกให้กับ 

“สถาปัตยกรรมสไตล์ทิวดอร์” ที่ตกแต่งบ้านเรือนเป็นโทนสีขาวดำได้อย่างสวยงามตลอดพื้นที่ในย่านใจกลางเมือง
ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่และสภาปัตยกรรมสวยๆมากมาย โดยไฮไลต์ของจุดท่องเที่ยวภายในเมืองนั้น
ผมขอยกให้กับมหาวิหาร Chester Cathedral โบสถ์โบราณขนาดใหญ่ยักษ์ที ่ภายในตกแต่งได้อย่างสวยงาม
อลังการมากๆกับนาฬิกา Eastgate Clock ที่เป็นนาฬิกาที่ว่ากันว่าสวยที่สุดเป็นอันดับสองของอังกฤษรองจากหอ
นาฬิกาบิ๊กเบน 

 
 
 
 
 
 

17 ต.ค. 65  สตรีทอาร์ท เมืองลเิวอร์พูล - ช้อปป้ิงเอ้าเลท - แมนเชสเตอร์ 
อาร์ต 
 

18 พ.ค. 65  เมืองเชสเตอร ์- สนามบินแมนเชสเตอร ์
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11.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองแมนเชสเตอร์ 
14.55 น.  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า เที่ยวบินท่ี QR028 

23.45 น.     เดินทางถึงสนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง 
 
 
 
02.20 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินการ์ต้า เที่ยวบินที่ QR836 
13.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

 
 

 

กำหนดการเดนิทาง 
13 - 19 ต.ค. 65 

ผู้ใหญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ทา่นละ 

ไมร่วมตั๋วเครือ่งบนิ 
ลดทา่นละ 

ผู้เดินทาง 10 ท่าน+ 139,900.- 15,900.- -37,000.-  

 
 

รายละเอยีดที่นัง่ในสนามฟตุบอล 
 
       MAIN STAND   
       Longside Upper  U3 – U7  
 
       Optional (อพัเกรดทีน่ัง่) 
       Longside Lower L4 – L7  เพิ่มเงนิ 5,000 บาท 
       HOSPITALITY  โปรดสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 ต.ค. 65 กรงุเทพฯ 
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เตรยีมตวักอ่นเดินทางไปสหราชอาณาจกัร 

 จะเดนิทางไปสหราชอาณาจกัร ตอ้งฉดีวคัซนีกอ่นหรอืไม่ 
ตอบ ไมม่คีวามจำเปน็ เพราะรัฐบาลสหราชอาณาจักรไม่ได้กำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นเงื่อนไขในการเข้าประเทศ แต่ทาง

บริษัทฯ จะรับจองทัวร์ ท่านต้องได้รับวัคซีนครบโด๊สก่อนเดินทาง 14 วันตามกำหนด วัคซีน ดังนี้ Astra Zeneca, 
Johnson&Johnson, Pfizer และ Moderna และสามารถฉีดไขว้ตามยี่ห้อที่ระบุได้    

 
การชำระคา่บรกิาร 
การวางเงนิมัดจำ ตามรายละเอยีดดา้นล่าง 

การชำระคา่บรกิาร แบง่เปน็ 2 งวด 
• งวดแรก   กรณุาชำระมัดจํา ท่านละ 50,000.- บาท  
• งวดทีส่อง ก่อนออกเดินทาง 30 วัน  ชำระส่วนที่เหลือเต็มจำนวน 

หมายเหต ุ: กรณีที่ผู้เดินทางทางถูกปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตั๋ว
เครื่องบิน, ตั๋วฟุตบอล โดยหักออกจากค่ามัดจำ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเช้ือเพลิง ณ วันท่ี 1 กรกฏาคม 2565 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า 95 ปอนด์และรวมค่าบริการ VFS 

ประมาณท่านละ 6,500 บาท  ในกรณทีีย่ื่นวซี่าเรง่ดว่น ชำระเพิม่ทา่นละ 10,700 บาท 
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าตั๋วชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก LIVERPOOL vs MANCESTER CITY  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามระบุในรายการ  
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง 
 ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันการเดินทางต่างประเทศของบริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ Easy 3 คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 15-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 3,000,000 
บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 100,000 
บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพท่ีไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว และโรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน 

 น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ตลอดรายการ (ประมาณ 40 ปอนด์) 
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินกว่าสายการบินกำหนด 
 ค่าบริการยกกระเป๋าส่งห้องพักในโรงแรม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต), ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาใน

ห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

 



 
 

Premier League |  LIVERPOOL VS MANCHESTER CITY |  15 Oct 2022  หนา้ | 8  

 

เงือ่นไขเพิม่เติม 
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ที่บริษัทฯระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ 
 เมื่อตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 เที่ยวบินช้ันประหยัดในรายการ อาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 ในกรณีที่ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีค มีมติให้เลื่อนการแข่งขัน หรือ ยกเลิกการแข่ง ที่ทางบริษัทฯไม่สามารถนำท่านชม

การแข่งขันได้ในทุกกรณี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าเข้าชมการแข่งขันให้ตามราคาหน้าตั๋วที่บริษัทได้จัดซื้อมา 
บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับจองทัวร์ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้ 
1. เด็กท่ีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ท่ีดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความ

รำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์,  
ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบ
กับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิ 
▪ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน  หักค่าบริการ 1,000 บาท สำหรับการประสานงานของเจ้าหน้าที่  
▪ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน  หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน 
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน  หักมัดจำ 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 
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตาม

กำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น  
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง กรณีที่ตั๋วมีเงื่อนไข NON-REFUND ท่านจะไม่สามารถ รับคืนเงินค่าตั๋วได้ทุกกรณี 
▪ หากท่านเปลี่ยนผู้เดินทาง กรณีที่ตั๋วมีเงื่อนไข NON-CHANGE NAME ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี 
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วย

เหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการ
ยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 
15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ 
การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ 

▪ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง 
ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว 
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ประกาศ เนือ่งจากสภาวะนํา้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ทาํใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนีํา้มนัขึน้ในอนาคต 
ซึง่ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ภาษนีํ้ามนัเพิม่ตามความเปน็จรงิ 

หมายเหต ุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนรายละเอียดบางประการทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้โดยจะคำนึงถึง

ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้

ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
• รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคา ที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน และ

โรงแรมที่พัก  อย่างไรก็ตาม รายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
• สตรีมีครรภ์ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง  
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัว

ของท่านระหว่างการเดินทาง 
• กรณีที่ท่านไม่ได้จองตั๋วกรุ๊ป )แยกตัว (ษัท โดยที่ท่านได้ทำการจัดหาตั๋วเอง จำเป็นต้องได้รับการยืนยันคอนเฟิร์มออกกับทางบริ

กรุ๊ปจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่าน้ัน ก่อนทำการออกตั๋วหรือจองบริการต่างๆด้วยตัวเอง หากไม่มีการยืนยันเป็นลาก
ลักษณ์อักษร เรื่องการคอนเฟิร์มออกกรุ๊ป บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากกรุ๊ปมีการยกเลิกการเดินทาง 

 
 
 

เอกสารในการยื่นวซี่าของประเทศองักฤษ 
ใช้เวลายื่นประมาณ 50 วันทำการไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด 

 พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าต้องนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็น
การง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า และต้องแจ้งการเดินทางเข้า-ออกประเทศต่างๆ 10 ครั้งล่าสุดด้วย 

 สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนา
สูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  

 หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงาน
ตามปกติหลังครบกำหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน 

 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมี
จำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่
ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวด้วย  ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้
เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา   
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 กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 
จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมี
นายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็
ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

 เอกสารการรับรองการฉีดวัคซีนโควิดทั้ง 2 เข็ม 
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ระยะเวลาในการยืน่วซีา่ประมาณ 50 วนัทําการ 
ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่า ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 
**  กรณุากรอกใหค้รบ เนือ่งจากขอ้มลูมีผลกบัการพจิารณาการอนมุตัิวซีา่ ** 
 
ชือ่-นามสกลุ  ผูเ้ดินทาง  ภาษาไทย  

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

ชือ่-นามสกลุ  ผูเ้ดินทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนงัสอืเดนิทาง

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

วัน เดอืน ปเีกิด ค.ศ

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

........ 

เชือ้ชาต ิ............................... สญัชาต ิ................................จงัหวดัทีเ่กดิ........................................ประเทศ

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

ทีอ่ยู ่ทีส่ามารถติดตอ่ได้ในกรณสีถานทตูตดิตอ่ในช่วงระยะเวลาทีม่กีารยื่นขออนุมตัวิซี่า  
( ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กับที่อยู่ปัจจุบันคนละที่อยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด ) 

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

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

...........................................................................................................................................รหสัไปรษณยี์

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

ท่านอาศยัอยู่ในบา้นหลงันีม้าเปน็เวลา .................. ป ี.................. เดอืน หมายเลขโทรศพัท ์บ้าน

....................................................... 
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ที่ทำงาน .................................................มอืถอื..........................................................หมายเลขโทรสาร Fax 

…………………….......…........ 

E-Mail 

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

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

มหีนงัสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด ...........................เลม่ หมายเลขหนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ 

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

หนงัสอืเดินทางปจัจบุันเลขที ่........................................ วันทีอ่อก........................................หมดอายุ
......................................................... (**ทัง้พาสปอรต์เลม่เกา่และเลม่ใหมร่ะบวุันออก, วนัหมดอายดุ้วย**) 

ประเทศทีเ่คยเดนิทางไปตา่งประเทศ(ในรอบ10 ป)ี วนัเดอืนป ีทีไ่ป กี่วนั และวตัถุประสงคใ์นการไป (โปรดระบวุันเดินทางไป-กลบั) 

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

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

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

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

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

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

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม ่

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

เคยเขา้ประเทศองักฤษเมือ่ 

........................................................................................................................................................................... 
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วันเดอืนปทีี่เคยเขา้ครัง้ลา่สดุ ......................................................................................รวมทัง้หมดกี่วนั

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

วัตถปุระสงคใ์นการไป

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

.... 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศ อเมรกิา / แคนาดา / ออสเตรเลยี / นิวซแีลนด ์/ ประเทศในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่ 

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

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

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

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

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

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

ท่านเคยไดร้บัการปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆหรอืไม ่
................................................................................................................. 
ถ้าเคยถูกปฏิเสธวีซ่าอังกฤษ หรือ ประเทศอื่นๆ ต้องแจ้งสาเหตุ และแนบเอกสารการถูกปฏิเสธด้วย  

สถานภาพ ........... โสด      ...........หย่า และมีทะเบยีนหยา่ (ตอ้งนำมาแสดงดว้ย) 

   ........... แตง่งานแล้ว (ไม่ไดจ้ดทะเบยีน) ระบวุนั........................... .........แตง่งาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งนำมา

แสดงดว้ย) 

ขอ้มลูสว่นตวัของผูเ้ดินทางเกีย่วกบัด้านอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจา่ยต่างๆ 
กรณีรับราชการอาทิ ทหาร ตำรวจ และอื่น ๆ กรุณาระบุยศและสังกัดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(ถ้าทราบ) 

งานปจัจบุนัทำอาชีพ, ตำแหนง่ ( โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

..................................................................................................................... 
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ชือ่บรษิทัที่ทำงาน .............................................................................................โปรดระบุวนัที่เริม่ทำงาน 

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

ทีอ่ยู่ของบรษิทัที่ทำงาน 

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

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

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

ท่านมรีายไดน้อกเหนอืจากงานประจำหรอืไม ่ ................ ม ี  เงนิเดอืน.................................บาท ................ไมม่ ี

ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด 

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

รายไดร้วมตอ่เดอืนจากทกุงานที่ทา่นทำ 

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

ท่านมรีายรับจากแหลง่อืน่ๆหรอืไม ่รวมทัง้เพือ่นๆและ ครอบครวั    .............. ม ี   รายได.้...................บาท ..............ไมม่ ี

ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด 

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

ท่านไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ือ้บ้าน , ทีด่ิน , อสงัหารมิทรพัย ์, ซือ้หุน้เล่นแชรห์รอืไม ่ ........ ม ี .......ไมม่ ี

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดพรอ้มระบมุลูคา่รวม

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

ท่านแบง่รายได้ของทา่นใหก้บัสมาชกิครอบครวัเดอืนละเท่าไหร ่

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

ท่านไดใ้ชเ้งนิส่วนตัวตอ่เดอืนเทา่ไหร่

........................................................................................................................................................... 
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ในการเดินทางครัง้นี ้ใครเปน็คนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้่าน 

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

ถา้มคีนจา่ยให้ทา่น ไมว่่าจะเปน็บางส่วน หรอื ทัง้หมด เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจำนวนเงนิเทา่ไหร ่

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

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของทา่นในการไปองักฤษเป็นจำนวนเงนิเทา่ไหร ่

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

ท่านมีเงนิออมทีใ่ห้แสดงใน วนัยืน่วซีา่เทา่ไหร่
............................................................................................................................................. 

ในกรณสีมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิม่เติมหรอืกรณหียา่กรณุากรอกขอ้มลูของคูส่มรสเกา่ดว้ย 

ชือ่ นามสกลุ ของ คูส่มรส ................................................................................................มอืถอื

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

วัน เดอืน ปเีกิด ของคูส่มรส .......................................................หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง 

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

เชือ้ชาต ิ..................................................................................... สญัชาต ิ

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

ทีอ่ยู่ปจัจบุนัของคูส่มรส 

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

...........................................................................................................................โทรศพัท์ทีบ่้าน

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

ในกรณทีีม่บีตุร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิ่มเตมิทกุคน ( ระบจุำนวน   คน ) 
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ชือ่ นามสกลุ ของบุตร 
................................................................................................................................................................................
... 

วัน เดอืน ปเีกิดของบตุร ......................................................................... หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง 
...........................................................  

ปจัจบุันบตุรอาศยัอยู่ที ่

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

.. 

ชือ่ นามสกลุ ของบุตร 
................................................................................................................................................................................
... 

วัน เดอืน ปเีกิดของบตุร ......................................................................... หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง 
...........................................................  

ปจัจบุันบตุรอาศยัอยู่ที ่

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

.. 

ชือ่ นามสกลุ ของบุตร 
................................................................................................................................................................................
... 

วนั เดอืน ปเีกิดของบตุร ......................................................................... หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง 
...........................................................  

ปจัจบุันบตุรอาศยัอยู่ที ่

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

.. 

ประวตัขิองบดิา  
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ชือ่ของบดิา .................................................................................. นามสกลุของบิดา 
............................................................................... 

วัน เดอืน ปเีกิด ของบดิา ............................................................. สถานทีเ่กิดของบดิา 
........................................................................... 

ประเทศทีเ่กิด ................................................................ เชือ้ชาต ิ......................................... สญัชาต ิ
.......................................................... 

ประวตัขิองมารดา  

ชือ่ของมารดา ............................................................................... นามสกลุของมารดา 
........................................................................... 

วัน เดอืน ปเีกิดของมารดา ........................................................... สถานทีเ่กิดของมารดา 
....................................................................... 

ประเทศทีเ่กิด ................................................................ เชือ้ชาต ิ......................................... สญัชาต ิ
.......................................................... 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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