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วนัเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ ่

(พกัหอ้ง 2 ทา่น) 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

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

**ราคานี ้รวมภาษนี า้มนั ณ วนัที ่13 ก.ค. 65 และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัภาษนี า้มนัขึน้ หาก

ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบกอ่นการออกต ัว๋เครือ่งบนิ** 
 

 
รายละเอยีดการเดินทาง 

1 ม.ีค. 66 กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ  

21.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู2-3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ
ไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง 

2 ม.ีค. 66 ลอนดอน - เสาหินสโตนเฮน้จ ์- พิพธิภณัฑน์ำ้แรเ่มอืงบาธ - เมอืงบรสิตอล 

00.15 น. นำท่านเดินทางสู่ นครลอนดอน ประเทศองักฤษ โดย การบนิไทย เที่ยวบนิที ่TG 910 (Airbus A380) 

06.20 น. เดินทางถึงสนามบนิฮีทโธรว ์มหานครลอนดอน เมืองหลวง ประเทศอังกฤษ และ สหราชอาณาจักร (United 
Kingdom) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6-7 ชั่วโมง / แล้วแต่ฤดูกาล)    
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นำท่านชม เสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็น
ความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ 
จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เมอืงบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่เมื่อครั้งโรมันเรืองอำนาจจาก
หลักฐานบอ่น้ำพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลก
จากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเที่ยวชม พิพิธภณัฑน์ำ้แรร่อ้นโรมัน (RomanBath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ 
ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) 
ส่วนท่ีสองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการ
น้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath จากนั้นเที่ยวชมเมือง
อาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์เจียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคาร
รูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทำให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย  
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมอืงบรสิตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ 

คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ที่พกั Holiday Inn Hotel Bristol City Centre **** หรือเทียบเท่า 

3 ม.ีค. 66 เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์- เมอืงสแตรทฟอรด์ - เมอืงลเิวอรพ์ลู 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมอืงเบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์(Bourton on the Water) เมืองที่โด่งดังที่สุดใน
คอตส์โวลส์ ดูเงียบสงบมีลำธารสายเล็กๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำ
เป็นช่วงๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บ
บรรยากาศอันรื่นรมย์ 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางต่อยัง เมอืงสแตรทฟอรด์ เมืองเกิดของศิลปินนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของอังกฤษ วิลเลียม
เช็คสเปียร์ ด้วยผลงานที่ท่านรู้จักอาทิ โรมิโอ แอนด ์จูเลียต / เวนิสวานิช ฯลฯ เมืองสแตรทฟอร์ด เป็นเมือง

เล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน ถึงได้ถูกเรียกว่าเมือง Stratford Upon Avonให้เวลาท่านเดินเล่น ถ่ายรูปชม
เมืองหรือช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ บา้นเกดิของเชคสเปยีร์ (Shakespeare’s Birthplace) จินตกวีที่มีชื่อเสียงก้อง
โลกที่ใครทั่วโลกพากันคลั่งไคล้ในบทกวีของเขา อาทิเช่น โรมิโอ แอนด์ จูเลียต (ในกรณีที่มีการเปิดให้เข้าชม) 
ให้เวลาท่านได้เดินเล่นชมทัศนียภาพของร้านค้า, ของที่ระลึกที่ตกแต่งน่ารักๆ ในสไตล์บ้านในเทพนิยายได้เวลา
อันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมอืงลเิวอรพ์ลู ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และ
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ยังเป็นเมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีเทิลส ์ความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็นเมือง
ท่าสำคัญ มีการติดต่อค้าขายกับแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และแผ่นดินใหญ่ยุโรป 
 

คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั Pullman Hotel Liverpool  **** หรือเทียบเท่า 
 

4 ม.ีค. 66 ซติีท้ัวร ์- ชมการแขง่ขันฟตุบอลพรีเมยีรล์กี ทีมลเิวอรพ์ลู พบ ทีมแมนย ู

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอลัเบริต์ (Albert Dock) หนึ่งในสถานท่ีท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลิเวอร์พูล โดย
บริเวณท่าเรือนั้นประกอบไปด้วยอาคารท่าเรือและคลังสินค้า นอกจากนี้แล้วท่าอัลเบิร์ตยังเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย 

จากนั้นนำท่านสู่ ยา่นชอ้ปปิง้ Liverpool One เป็น Walking Street ที่มีที่ร้านรวงมากมาย ให้ท่านช้อปปิ้ง
ตามอัธยาศัย   

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ สนามแอนฟลิด์ ของ หงสแ์ดง - ลเิวอรพ์ลู เร็วกว่าเวลาแข่งขันเริ่มประมาณ 2 
ชม. เพ่ือต้อนรับนักเตะ ชมการฝึกซ้อม และเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึก 
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ชม การแขง่ขนัฟตุบอลพรเีมยีรล์กีองักฤษ ฤดกูาล 2022/2023 ระหว่าง หงสแ์ดง - ลเิวอรพ์ลู VS ปศีาจแดง 
- แมนเชสเตอรย์ไูนเตด็  

* ทีน่ัง่ในสนามฟตุบอล Hospitality Seat (Longside) การนัต ี2 ที่นัง่ตดิกนั * 

** จองกอ่นมสีทิธิเ์ลอืกทีน่ัง่ในสนามกอ่น (ตามลำดับ) ** 
 

คำ่ รับประทานอาหารค่ำ บริเวณสนามฟุตบอล 

ที่พกั Pullman Hotel Liverpool  **** หรอืเทยีบเทา่ 
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5 ม.ีค. 66 Liverpool Cathedral - สนามฟตุบอลแอนฟลิด ์- สนามฟตุบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์  

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 
5 ของโลก สร้างเสร็จตั้งแต่ 1978 โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 74 ปี  

นำท่านเข้าเยี่ยมชม สนามฟตุบอลแอนฟลิด ์+ พพิธิภณัฑ์ (Museum) ของสโมสรลิเวอร์พูล อิสระให้ท่าน
เลือกซื้อของที่ระลึกของทีมท่ีท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลาย
ชนิดสำหรับแฟนบอล  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่ เมอืงแมนเชสเตอร์ ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ มีสโมสรโด่ง
ดังในวงการฟุตบอลของโลกคือ “แมนยูไนเต็ด” และ “แมนซิตี้” และมีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
แห่งแรกของโลก ได้การยอมรับจากหลายฝ่ายว่า เป็นเมืองรองของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังเป็น
ศูนย์กลางสิ่งทอ ศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ และเป็นต้นกำเนิดของวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมาย ทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับนานาชาติในเมืองแมนเชสเตอร์ มีโรงละคร ศูนย์แสดงงานศิลปะ และพิพิธภัณฑ์จำนวนมาก 

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สนามฟตุบอลโอลด์แทรฟฟอรด์ และพพิิธภัณฑ์ ของสโมสรแมนยูฯ อิสระให้ท่าน
เลือกซื้อของที่ระลึกของทีมท่ีท่านชื่นชอบที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล 

คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ที่พกั Doubletree by Hilton Piccadilly Hotel Manchester  **** หรอืเทยีบเท่า 

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

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ บซิส์เตอร ์เอา้ท์เลท วิลเลจ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า ที่มีร้านค้ามากกว่า 120 
ร้านค้าแบรนด์เนม ให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิ Bally, Burberrly, Calvin Klein, Clarks, D&G, DKNY, 
Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, Levi’s, MaxMara, Molton 
Brown, Mulberry, Paul Smith, POLO, Samsonite, Timberland, Versace, Yves Saint Laurent 
ฯลฯ 

เทีย่ง ** อสิระอาหารกลางวนั ณ บซิสเ์ตอร ์เอ้าทเ์ลท **** (Cash back 20 ปอนด)์ 
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บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราช
อาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป เป็นเมืองที่มีศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โฟรซ์ซีัน่ ลิ้มรสเปด็ย่างขึน้ชือ่ 

ที่พกั Hilton London Kensington Hotel  **** หรือเทียบเท่า 

7 ม.ีค. 66 ลอนดอนซติีท้ัวร ์- ลอ่งเรอื - ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าลอนดอนอาย - ชอ้ปปิง้ถนนออ็กฟอรด์ - เดินทางกลับ
กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่าน ถ่ายรปูกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่สามารถยกเปิดปิดได้  

 
จากนั้น ถา่ยรปูคูก่บัหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ท่ีเกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์อันเกรียง
ไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก 
และแดนประหาร  
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นำท่านเที่ยวชม เมอืงลอนดอน ลอ่งเรอืชมสองฟากฝัง่ของแมน่ำ้เทมส์ ผ่าน หอนาฬกิาบิก๊เบน อาคารรฐัสภา
องักฤษ มหาวหิารเซนต์พอล มีโดมใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก สะพานหอคอยลอนดอน ขึ้นฝั่งที่
ลอนดอนบริจด์หอนาฬิกาบิ๊กเบน อาคารหอนาฬิกา ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกๆ หนึ่งชั่วโมง เป็น
นาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก 

จากนั้นนำทุกท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้าลอนดอนอาย ไฮไลท์ของเมืองลอนดอนวงล้ออันประกอบไปด้วยแคปซูล
กระจก จำนวน 32 ห้อง ณ ระดับความสูงที่ 137 เมตร จุดสูงสุดที่สามารถมองเห็นกรุงลอนดอน ได้อย่างไกล
สุดตา ท่านแวะถ่ายรูปหอนาฬิกาบิ๊กเบน, พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้น
ศตวรรษที่ 16   
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นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวงับคัคงิแฮม ซึง่สร้างขึ้นในสมัยต้นทศวรรษที่ 18 เพื่อเป็นตำหนักของดยุก
แห่งบัคคิงแฮม พระราชวังบัคคิงแฮม ผู้ที่เข้าพำนักอย่างเป็นทางการคือเจ้าหญิงวิกตอเรีย ผู้ซึ่งขึ้นครองราชย์
เป็นราชินีในปี ค.ศ. 1837 และตั้งแต่นั้นพระราชวังแห่งนี้จึงเป็นท่ีประทับของกษัตริย์ในกรุงลอนดอน เป็นต้น  
 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน 

บ่าย นำท่านชอ้ปปิง้ ถนนออ็กฟอรด์ (Oxford Street) แหล่งช้อปปิง้อีกแห่งที่ไม่ควรพลาด มีความยาวถึง 1 ไมล์ 
(1.6 กม.) ทั้งสองฟากฝ่ังถนน ประกอบไปด้วยร้านค้านานาชนิด มีห้างเซลฟริดเสจ (Selfridges) ซึ่งถือว่า
ใหญ่โตมโหฬารที่สุดในย่านนี้ นอกจากนี้ยังมี พลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท (Plaza Oxford Street), 
ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลุยส์ (John Lewis), ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ (House of Frazer) 
ฯลฯ 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบนิฮทีโธร์ และมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund 

คำ่  อสิระอาหารคำ่บรเิวณสนามบนิ 

21.25 น. ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG917 

8 ม.ีค. 66 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ 

15.00 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
** หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้ง
ล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดภัยทางธรรมชาติ,  การยกเลิกเที่ยวบิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ โดยจะคำนึงถึง
ผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ ** 



SHTGLHR2 ทัวรด์ูบอลอังกฤษ พรเีมยีรล์กี 8 วัน 5 คนื (TG) 1-8 ม.ีค. 66 (150722)                                          12 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

• คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

• คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

• คา่ต ัว๋เขา้ชมฟุตบอล (บรเิวณ Hospitality Seat และการนัต ี2 ทีน่ ัง่ตดิกนั) 

• คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ กรณีเสยีชวีติและอวัยวะ 1,000,000 

- 2,000,000 บาท ขึน้อยูกั่บชว่งอายคุา่รักษาพยาบาลในต่างประเทศ ทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท 

• หัวหนา้ทัวรข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศสหราชอาณาจักร ใชเ้วลาด าเนนิการ 30 วันท าการ โดยประมาณ ทัง้นี้การอนุมัตวิซีา่จะขึน้อยู่กับการ

พจิารณาของสถานทตูเทา่นัน้ 

• คา่ทปิคนขับรถ และ ไกด ์ทอ้งถิน่ 

• บรกิารน ้าดืม่ ทุกวัน วันละ 1 ขวด 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

• คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่ ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทาง

สายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก. และมากกวา่ 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

• คา่ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่วซีา่ด่วน (กรณีลูกคา้จองทัวรน์อ้ยกวา่ก าหนดวันยืน่วซีา่) 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิาร ซึง่โดยมาตรฐาน 2 ปอนด ์/ คน / วนั)  

การช าระเงนิ  

• กรณีท าการจองกอ่นการเดนิทาง 45 วนั 

งวดที ่1 : ช าระมดัจ า 50,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัการจอง 

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื หลังท าการยืน่วซีา่ 1 วัน  

• กรณีท าการจองนอ้ยกวา่การเดนิทาง 45 วนั  : ช าระเต็มจ านวน  

หมายเหต ุ: หากกรณีลูกคา้ถูกปฏเิสธการไดร้ับวซีา่ (วซีา่ไม่ผา่น) ทางทัวรจ์ะขอท าการคนืเงนิทีช่ าระมาแลว้ หลังจากหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้

จรงิ เชน่ คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่, ค่าตั๋วเครือ่งบนิ, คา่ตั๋วฟตุบอล เป็นตน้ 

 

 

 

  

กรณียกเลกิการจอง 
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• กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลังจากทีช่ าระมัดจ าเขา้มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่้ายบางสว่นทีไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ  

• หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหนึง่ แตท่่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวซีา่ไดทั้นตาม

ก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ่้ายเพิม่คอืคา่วซีา่ และคา่เปลีย่นชือ่ต๋ัวเท่านัน้ และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขของต๋ัวที ่NON-

CHANGE NAME & NON-REFUND 

• หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดร้ับการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไม่วา่ดว้ยเหตผุล

ใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้กอ่น 

15 วัน และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการท่องเทีย่ว รวมทัง้ไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยดังนี้ การ

ลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อุบัตเิหต ุฯลฯ ทัง้นี้จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษา

ผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ และทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อัน

เนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 

เอกสารในการยืน่วซี่าประเทศองักฤษ 

ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15-20 วนัท าการ ไมนั่บวันเสาร ์- อาทติยแ์ละวันหยดุ (การขอวซีา่ประเทศอังกฤษผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกน

ลายนิว้มอื ดว้ยตนเอง ณ ศนูยร์ับค ารอ้งขอวซีา่ประเทศอังกฤษ) 

• ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15-20 วนัท าการไมนั่บวันเสาร ์- อาทติยแ์ละวันหยดุ (การขอวซีา่ประเทศอังกฤษผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา 

สแกนลายนิว้มอื ดว้ยตนเอง ณ ศนูยร์ับค ารอ้งขอวซีา่ประเทศอังกฤษ) 

• พาสปอรต์ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไม่วา่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศ

เชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายต่อการอนุมัตวิซีา่ 

• ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน หรอื บัตรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ / ส าเนา

สตูบัิตร ในกรณีอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ 

• หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท / สงักัดทีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน

ปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมาท างาน

ตามปกตหิลังครบก าหนดลา 

• กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และ หนังสอืรับรองบรษัิททีคั่ดไวไ้มเ่กนิ 3  เดอืน 

• ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืนตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมี

จ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ่้ายไดอ้ย่างไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา 

ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบั้ญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองค่าใชจ่้ายในครอบครัวดว้ย ***

สถานทูตไมร่ับบัญชกีระแสรายวัน*** 

• กรณีทีบ่รษัิทของท่าน เป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางใหกั้บผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 - 6 แลว้ ทาง

บรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ่้าย และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบชุือ่ผู ้

เดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

• กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษา ตัวจรงิ 

• กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกับบดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, มารดา จะตอ้ง

ไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอื

ผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ 

สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด

แตง่กายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน 

• ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวซีา่ใหกั้บผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 

ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

** หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ได้

ระบไุวข้า้งตน้ทุกประการ **                                 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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