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หนา้แรก   ทัวรต์า่งประเทศ   ทัวรด์บูอล   TE067 : ทัวรด์บูอลอังกฤษ พรีเมยีรล์กี DOUBLE MATCH (ลเิวอรพ์ลู - แมนยู & แมนซติ ี- เอฟเวอรตั์น) 8 วัน 5 คนื (TG)  

TE067  : ทวัรด์บูอลองักฤษ พรเีมยีรล์กี DOUBLE MATCH
(ลเิวอรพ์ลู - แมนย ู& แมนซติ ี- เอฟเวอรต์นั) 8 วนั 5 คนื (TG)

 
HILTON LONDON KENSINGTON 

 
MIDLAND MANCHESTER 

 
NOVOTEL LIVERPOOL CENTRE 

ทวัรด์บูอลองักฤษ พรเีมยีรล์กี  DOUBLE MATCH (8 วนั 5 คนื)
 

"ศกึแดงเดอืด"
ลเิวอรพ์ลู  VS  แมนเชสเตอรย์ไูนเต็ด

" BIG MATCH "
แมนเชสเตอรซ์ติ ี VS  เอฟเวอรต์นั

 
เพยีง  159,900  บาท

พเิศษสุด ... ชําระดว้ยบตัรเครดติ ไมช่ารท์คา่ธรรมเนยีม!!

ลอนดอน - เป็ดยา่งโฟรซ์ซีนั - พระราชวงับคักงิแฮม - ลอ่งเรอืชมสองฟากฝงัของแมน่้าํเทมส ์
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หอนาฬกิาบกิเบน - ขนึกระเชา้ไฟฟ้าลอนดอนอาย - จตัรุสัทราฟลักา้ร ์- หา้งสรรพสนิคา้แฮรร์อด 

ถนนอ็อกฟอรด์ - บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ - เมอืงเบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์

เมอืงสแตรทฟอรด์ - บา้นเกดิของเชคสเปียร ์- เมอืงแมนเชสเตอร ์

สนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์+พพิธิภณัฑ ์- เมอืงลเิวอรพ์ลู 

สนามแอนฟิลด+์พพิธิภณัฑ ์- มหาวหิารลเิวอรพ์ลู 

สนามสแตมฟอรด์บรดิจ+์พพิธิภณัฑ ์ของทมีเชลซ ี

สนามเอมเิรตสส์เตเดยีม+พพิธิภณัฑ ์ของทมีอารเ์ซนอล 

พลาดไมไ่ดก้บั ศกึแดงเดอืด ... หงสแ์ดง ลเิวอรพ์ลู พบ ปีศาจแดง แมนเชสเตอรย์ไูนเต็ด
และ Big Match ... เรอืใบสฟ้ีา แมนเชสเตอร ์ซติ ีพบ ทอฟฟีสนี้าํเงนิ เอฟเวอรต์นั

ประสบการณ์ครงัสําคญัของแฟนพนัธุแ์ท ้... กบัการไดไ้ปเยอืนแอนฟิลด ์สนามฟตุบอลของหงสแ์ดง ลเิวอรพ์ลู

และโอลดแ์ทรฟฟอรด์ สนามฟตุบอลของปีศาจแดง แมนเชสเตอรย์ูไนเต็ด

รว่มบนัทกึประสบการณ์ครงัสําคญัไปกบัเรา !!

 

รายละเอยีดการเดนิทาง

13 ต.ค.59

กรุงเทพมหานคร

21.30 น.

คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้คีณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู2-3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย
เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขนึเครือง

14 ต.ค.59

ลอนดอน – ชมสนามฟตุบอลทมีเชลซ ี- เมอืงเบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์– เมอืงสแตรทฟอรท์ บา้นเชคสเปียร ์– เมอืงแมนเชสเตอร์

01.10 น.

นําทา่นเดนิทางสู ่นครลอนดอน ประเทศองักฤษ โดย การบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 910 

07.15 น.

เดนิทางถงึ สนามบนิฮทีโธรว ์มหานครลอนดอน เมอืงหลวง ประเทศอังกฤษ และ สหราชอาณาจักร (United Kingdom)  (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 6-7
ชวัโมง / แลว้แตฤ่ดกูาล)

นําทา่นเขา้เยียมชม สนามฟตุบอลเอมเิรตสส์เตเดยีม + ชมพพิธิภณัฑ ์ของทมีฟตุบอลอารเ์ซนอล ซงึนับวา่เป็นสนามฟตุบอลทใีหญ่ทสีดุเป็นอันดับ 2
ของพรีเมยีรล์กี อสิระใหท้า่นเลอืกซอืของทรีะลกึของทมีททีา่นชนืชอบในรา้น MEGA STORE ทมีากมายไปดว้ยของทรีะลกึหลากหลายชนดิสําหรับแฟนบอล

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์(Bourton on the Water) เมอืงทโีดง่ดังทสีดุในคอตสโ์วลส ์ดเูงยีบสงบมลํีาธารสายเล็กๆ (แม่น ้าํวนิดรั์ช)
ไหลผา่นกลางเมอืง และมสีะพานหนิทอดขา้มน ้าํเป็นชว่งๆ กับตน้วลิโลวท์แีกวง่กงิกา้นใบอยู่รมิน ้าํ เมอืงนีมรีา้นอาหารและโรงแรม
รวมทังรา้นคา้ใหเ้ดนิเลน่เก็บบรรยากาศอันรืนรมย์

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ เมอืงเกดิของศลิปินนักเขยีนทมีชีอืเสยีงโดง่ดังของอังกฤษ วลิเลยีมเช็คสเปียร ์ดว้ยผลงานททีา่นรูจั้กอาท ิโรมโิอแอนดจ์เูลยีส /
เวนสิวานชิ ฯลฯ เมอืงสตราทฟอรด์ เป็นเมอืงเล็กๆ ทตัีงอยู่รมิฝังแม่น ้าํเอวอน ถงึไดถู้กเรียกวา่เมอืง Strattford Upon Avon ใหว้ลาทา่นเดนิเลน่
ถ่ายรูปชมเมอืงหรือชอ้ปปิงสนิคา้ตา่งๆบา้นเกดิของเชคสเปียร ์(Shakespear’s Birthplace)
จนิตกวทีมีชีอืเสยีงกอ้งโลกทใีครทัวโลกพากันคลังไคลใ้นบทกวขีองเขา อาท ิเชน่ โรมโิอ แอนด ์จเูลยีต (ในกรณีทมีกีารเปิดใหเ้ขา้ชม)
ใหเ้วลาทา่นไดเ้ดนิเลน่ชมทัศนียภาพของรา้นคา้, ของทรีะลกึทตีกแตง่น่ารักๆ ในสไตลบ์า้นในเทพนยิาย

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เป็นเมอืงทมีฐีานะเป็นนคร และเป็นเมอืงเมโทรโพลตัินของเมอรซ์ยีไ์ซด์
มหากาพยแ์หง่ประวัตศิาสตรส์โมสรฟตุบอลทยีงิใหญ่ของอังกฤษ

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

MIDLAND MANCHESTER  **** หรือเทยีบเทา่

15 ต.ค.59

ชมสนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (แมนยูฯ) – ชมการแขง่ขนั ฟตุบอลพรเีมยีรล์คี คูแ่มนซติ ี& เอเวอรต์นั

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่โอลดแ์ทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) เขา้เยียมชม สนามฟตุบอล+พพิธิภณัฑ ์(Museum) ของสโมสรแมนยูฯ
อสิระใหท้า่นเลอืกซอืของทรีะลกึของทมีททีา่นชนืชอบใน รา้น MEGA STORE ทมีากมายไปดว้ยของทรีะลกึหลากหลายชนดิสําหรับแฟนบอล

** โอลดแ์ทรฟฟอรด์ ทจีดัวา่รวยทสีดุในโลกเป็นสนามทใีหญเ่ป็นอนัดบั 2 ขององักฤษ รองรบัแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจาก สนามเวมบลยี์
สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทมีชาตอิงักฤษเพยีงแหง่เดยีว และใหญเ่ป็นอนัดบัท ี11 ของยุโรปนอกจากนนัยงัเป็น 1 ใน 2
สนามในองักฤษท ียูฟ่า รบัรองเป็นสนาม 5 ดาว **

เทยีง



** อสิระอาหารกลางวนั **

บา่ย

นําทา่นเขา้สู ่สนามกฬีาอลัตฮิดั ของแมนเชสเตอรซ์ติ ีเพอื ชมการแขง่ขันฟตุบอลพรีเมยีรล์กีอังกฤษ ฤดกูาล 2016/2017  ระหวา่ง  ทมีเรอืใบสฟ้ีา แมนเชสเตอร์
ซติ ีVS ทอฟฟีสนี้าํเงนิ เอฟเวอรต์นั

** เวลาการแขง่ขนั ประมาณ 15.00 น. (ตามเวลาทอ้งถนิ) **

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

MIDLAND MANCHESTER  **** หรือเทยีบเทา่ 

16 ต.ค.59

เมอืงลเิวอรพ์ลู - ชมสนามแอนดฟิ์ลด ์(ลเิวอรพ์ลู) - ชมสนามคงิ เพาเวอร ์สเตเดยีม (เลสเตอรซ์ติ)ี

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงลเิวอรพ์ลู  เขา้เยียมชม สนามฟตุบอล+พพิธิภณัฑ ์(Museum) ของสโมสรลเิวอรพ์ลู
อสิระใหท้า่นเลอืกซอืของทรีะลกึของทมีททีา่นชนืชอบในรา้น MEGA STORE ทมีากมายไปดว้ยของทรีะลกึหลากหลายชนดิสําหรับแฟนบอล

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

นําทา่น เดนิทางสู ่สนามฟตุบอลทมีจงิจอกสยาม นําทา่นเยียม ชมสนามฟตุบอลคงิเพาเวอร ์+พพิธิภณัฑ ์(Museum) ของสโมสรเลสเตอรซ์ติ ี
อสิระใหท้า่นเลอืกซอืของทรีะลกึของทมีททีา่นชนืชอบในรา้น MEGA STORE ทมีากมายไปดว้ยของทรีะลกึหลากหลายชนดิสําหรับแฟนบอล

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

NOVOTEL LIVERPOOL CENTRE  **** หรือเทยีบเทา่  

17 ต.ค.59

Liverpool Cathedral - ทา่เรอือลัเบริต์ – ชมการแขง่ขนัฟตุบอลพรเีมยีรล์กีองักฤษ สนามแอนดฟิ์ลด ์ลเิวอรพ์ลู & แมนยู ฯ

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นชมเมอืงลเิวอรพ์ลู  แวะชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถท์ใีหญ่ทสีดุในลเิวอรพ์ลู ใหญ่ทสีดุในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก สรา้งเสร็จตังแต่
1978 โดยใชเ้วลาสรา้งทังหมด 74 ปี

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อลัเบริต์ (Albert Dock) หนงึในสถานททีอ่งเทยีวทใีหญ่ทสีดุในเมอืงลเิวอรพ์ลู โดยบรเิวณทา่เรือนันประกอบไปดว้ยอาคารทา่เรือและคลังสนิคา้
นอกจากนีแลว้ทา่อัลเบริต์ยังเป็น สถานททีอ่งเทยีวทมีคีนเขา้ชมมากทสีดุในสหราชอาณาจักรอกีดว้ย

จากนันนําทา่นสูย่่านคา้ขายและช็อปปิงมอลลก์ลางเมอืง  Liverpool ONE  ทนีีทา่นจะไดพ้บกับรา้นเสอืผา้แบรนดดั์งตา่งๆ เชน่ H&M, Zara และอนืๆอกีมากมาย
อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงกันตามอัธยาศัย  ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามฟตุบอลแอนฟิลด์

17.30 น.

นําทา่นเขา้สู ่สนามแอนฟิลด ์ของหงสแ์ดง - ลเิวอรพ์ลู เพอื ชมการแขง่ขันฟตุบอลพรีเมยีรล์กีอังกฤษ ฤดกูาล 2016/2017 "ศกึแดงเดอืด" ระหวา่ง ทมีหงสแ์ดง -
ลเิวอรพ์ลู VS ทมีปีศาจแดง – แมนเชสเตอรย์ูไนเต็ด

** เวลาการแขง่ขนั ประมาณ 20.00 น. (ตามเวลาทอ้งถนิ) **

ค่าํ

** อสิระอาหารค่าํ ** 

ทพีกั

NOVOTEL LIVERPOOL CENTRE  **** หรือเทยีบเทา่ 

18 ต.ค.59

บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ - ลอนดอน - ชอ้ปปิงหา้งแฮรร์อด

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่บซิสเ์ตอร ์เอา้เลท วลิเลจ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้ทมีรีา้นคา้มากกวา่ 120 รา้นคา้แบรนดเ์นม ใหท้า่นเลอืกซอือย่างจใุจ อาท ิ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

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่มหานครลอนดอน

เทยีง

** อสิระอาหารกลางวนั ทบีซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท **



** อสิระอาหารกลางวนั ทบีซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท **

บา่ย

นําทา่น ชอ้ปปิงหา้งสรรพสนิคา้แฮรร์อด หา้งสรรพสนิคา้หรูหรา บนถนนบรอมพตั์นในเขตไนทส์บรดิจ ์ลอนดอน สหราชอาณาจักร หา้งสรรพสนิคา้แฮรร์อดกอ่
ตังขนึโดย ชารล์ส ์เฮนรี แฮรร์อด เมอื พ.ศ. 2377 โดยตังเป็นรา้นขายสง่ในเขตสเตปนีย ์ย่านอสีตเ์อนด ์ตอ่มาไดข้ยายกจิการใหญ่โต จนเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฮรรอดส์
ทหีรูหรา มรีา้นคา้ 330 รา้นในหา้งมผีลติภัณฑแ์ละบรกิารหลากหลายประเภท เชน่ เครืองแตง่กายสําหรับลกูคา้ทกุประเภท (สตรี บรุุษ เด็ก และทารก)
อุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์เครืองเพชรพลอย อุปกรณ์กฬีา เครืองแตง่กายสําหรับแตง่งาน สตัวเ์ลยีงและอุปกรณ์สําหรับสตัวเ์ลยีง

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร โฟรซ์ซีนั ลมิรสเป็ดยา่งขนึชอื 

ทพีกั

HILTON LONDON  KENSINGTON  **** หรือเทยีบเทา่  

19 ต.ค.59

ชมสนามฟตุบอลทมีอารเ์ซนอล  – BURGER & LOBSTER - ลอ่งเรอืแมน่้าํเทมส ์– ขนึกระเชา้ไฟฟ้าลอนดอนอาย – เดนิทางกลบักรุงเทพฯ

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเขา้เยียมชม สนามฟตุบอลสแตมฟอรด์บรดิจ ์+ ชมพพิธิภณัฑ ์ของทมีฟตุบอลเชลซ ี อสิระใหท้า่นเลอืกซอืของทรีะลกึของทมีททีา่นชนืชอบในรา้น
MEGA STORE ทมีากมายไปดว้ยของทรีะลกึหลากหลายชนดิสําหรับแฟนบอล

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน

บา่ย

นําทา่น ลอ่งเรอืชมสองฟากฝงัของแมน่้าํเทมส ์ผา่น หอนาฬกิาบกิเบน อาคารรฐัสภาองักฤษ มหาวหิารเซ็นตป์อล มโีดมใหญ่เป็นอันดับทสีองของโลก
สะพานหอคอยลอนดอน ขนึฝังทลีอนดอนบรจิดห์อนาฬกิาบกิเบน oนําทา่นแวะถ่ายรูป หอนาฬกิาบกิเบน หอนาฬกิา ทมีคีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุๆ หนงึชวัโมง
เป็นนาฬกิาทมีหีนา้ปัดใหญ่ทสีดุในโลก 

นําทา่นขนึกระเชา้ไฟฟ้าลอนดอนอาย ไฮไลทข์องเมอืงลอนดอน วงลอ้อันประกอบไปดว้ยแคปซลูกระจก จํานวน 32 หอ้ง 

นําทา่น ผา่นชม จตัรุสัทราฟลักา้ร ์เป็นสว่นหนงึของ ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารททํีาการของรัฐในปัจจบัุน, บา้นเลขท ี10 ถนนดาวนน์งิ บา้นพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
จนถงึบรเิวณ จัตรัุสรัฐสภา ซงึเป็นจัตรัุสทตัีงของอาคารสําคัญๆ อาทเิชน่ พระราชวังเวสทม์นิสเ์ตอร ์ทตัีงของรัฐสภาอังกฤษมาตังแตต่น้ศตวรรษท ี16

ไดเ้วลาอันสมควรนําคณะเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธร ์และมเีวลาใหท้า่นไดทํ้า Tax Refund

ค่าํ

 *** อสิระอาหารค่าํ ณ สนามบนิ **

21.25 น.

ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยการบนิไทย  เทยีวบนิท ีTG917

20 ต.ค.59

เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ

15.00 น.

เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

ดาวนโ์หลดใบจอง
    

                   

เงอืนไขในการจอง

อตัราคา่บรกิารนรีวม

คา่ตัวเครืองบนิ ชนัประหยัด (Economy Class) ทรีะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวัน
และอยู่ภายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ
คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ
คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรือเทยีบเทา่
คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ
คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ
คา่ตวัเขา้ชมฟตุบอล ลเิวอรพ์ลู-แมนยูฯ และ แมนฯซติ-ีเอฟเวอรต์นั (ยงัระบุทนีงัไมไ่ด)้
คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี กรณีเสยีชวีติและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขนึอยู่กับชว่งอายุคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ทา่นละไม่เกนิ 1,500,000 บาท
มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง
คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศสหราชอาณาจกัร
คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ
บรกิารน้าํดมื วนัละ 1 ขวด

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม

คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง
คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครืองดมืทสีงัพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30
ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.doc
http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.pdf


คา่ภาษีมูลคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3%
คา่ธรรมเนียมน ้าํมันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา
คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มัคคเุทศก ์ซงึโดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วัน)

เงอืนไขการสํารองทนีงั

ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทนัีงจะยืนยันเมอืไดรั้บเงนิมัดจําแลว้เทา่นัน
สง่ สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยืนวซีา่ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดย อัตโนมัติ
เมอืไดรั้บการยืนยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นที
หาก ทา่นทตีอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทกีอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ
การยืนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรียม เอกสาร และมขัีนตอนการยืนวซีา่ไม่เหมอืนกัน ทังแบบหมู่คณะและยืน รายบคุคล (แสดงตน)
ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้ หนา้ที
หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว
หรือไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง
เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์งหมด

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 60 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไม่ผา่นการอนุมัตวิซีา่หรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ

ขอ้มูลเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่

ทางสถานทตูมกีารแจง้เงอืนไขการเตรียมเอกสารในการขอยืนวซีา่ ดังนันควรเตรียมเอกสารตามทสีถานทตูแจง้เงอืนไขมา
หากทา่นเตรียมเอกสารไม่ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนทําใหไ้ม่สามารถยืนวซีา่ไดห้รือถูกปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่
ทางบรษัิทสงวนสทิธไิม่คนืเงนิมัดจําหรือคา่ทัวรทั์งหมด
การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไม่มสีว่นเกยีวขอ้งใดๆทังสนิ
ทังนีบรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน อัตราคา่ธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บ
หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมัตวิซีา่ ทางสถานทตูไม่คนือัตราคา่ธรรมเนียมในการยืนวซีา่ และมสีทิธไิม่แจง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่

ขอ้มูลเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิ

ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตัวเครืองบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรียกเก็บคา่มัดจําตัวเครืองบนิ ซงึมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง
หาก ตัวเครืองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท ีเกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย

กรณียกเลกิการเดนิทาง

แจง้ยกเลกิภายใน 60 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 30,000 บาท
แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80% จากราคาทัวร์
แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด
บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทาง และมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจํานวนทบีรษัิทฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป)
เนืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป
แตทั่งนีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทไีม่สามารถเรียกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรียกเก็บ
กรณียืนวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รือมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืนวซีา่ / คา่มัดจําตัวเครืองบนิ หรือคา่ตัวเครืองบนิ (กรณีออกตัวเครืองบนิแลว้) /
คา่สว่นตา่งในกรณีทกีรุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรือหลังออกตัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไม่คนืคา่ทัวรทั์งหมด
กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอนืในกลุม่โดนปฏเิสธ วซีา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป
กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท ีไม่วา่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไม่คนืคา่ทัวรทั์งหมด

ขอ้มูลเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั

เนืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 เตยีงเดยีวแตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ
โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอีุณหภมูติ่าํ
กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรือยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้าํ
ซงึขนึอยู่กับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน

ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิงึรว่มเดนิทาง

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพัีก อาหาร ยานพาหนะ
และสถานททีอ่งเทยีวพรอ้มทังการสมัมนา ดงูาน เพอืความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทังนีทางบรษัิทฯ
ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตหุรือความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพัีก ยานพาหนะ, อันเนืองจากอุบัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม,
อัคคภัีย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ,
สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ, ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานทเีกยีวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทตู
รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตผุล เนืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซงึอยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ
หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทยีวทังใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหต ุตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ
ทรัีบประกันในกรณีทผีูร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ
เนืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพนืทมีกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง
รวมถงึมสีงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรือเพอืความเหมาะสมทังปวง
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนีการขอสงวนสทิธดัิงกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรติ
ซงึร่วมเดนิทางเป็นสําคัญ

เอกสารยนืวซีา่องักฤษใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 15 วนัทําการ 

** การขอวซีา่ประเทศองักฤษผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนวิมอื ดว้ยตนเอง ณ ศนูยร์บัคํารอ้งขอวซีา่ประเทศองักฤษ ตงัอยูท่ ีอาคารเดอะ เทรนดี
ซอยสขุมุวทิ 13 แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 **



หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ ตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน
นับจากวันเดนิทาง (สําหรับทา่นทมีหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยืนวซีา่ดว้ย เพอืความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)
รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (ใชรู้ปสพีนืหลังขาว ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน , สตกิเกอรใ์ชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเครืองประดับ)
และกรุณาเขยีนชอื-นามสกลุตัวบรรจงไวด้า้นหลังรูป
สําเนาทะเบยีนบา้น/บัตรประชาชน/สตูบัิตร หรือ สําเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ (ถา้เคยเปลยีน)
หลักฐานการเงนิ สําเนาสมุดเงนิฝากสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาปรับสมุดเงนิฝากแสดงยอดลา่สดุถงึ ณ
เดอืนปัจจบัุนใหเ้รียบรอ้ยกอ่นถ่ายสําเนา) สถานทตูไม่รับพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน หนังสอืรับรองการเงนิจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE)
กรุณายืนขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน (สถานทตูอาจขอดสูมุดเงนิฝากเลม่จรงิของทา่นในบางกรณี)
หลักฐานการทํางาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจบัุนเทา่นัน) กรณีเป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน,
วันเรมิทํางานและชว่งเวลาทอีนุมัตใิหล้าหยุด กรณีเจา้ของกจิการ
สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่นพรอ้มทัง เซ็นชอืรับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ
(อายุสําเนาไม่เกนิ 3 เดอืน) กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู่
กรณีทเีด็กอายุต่าํกวา่ 20 ปี ขอสําเนาสตูบัิตรและถา้ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิามารดาหรือคนใดคนหนงึ
จะตอ้งไปทําหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากอําเภอ หรือเขตททีา่นอยู่ โดยระบชุอืผูท้เีด็กเดนิทางไปดว้ย
พรอ้มแนบบัตรประชาชนของบดิาร/มารดา กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบดิาหรือมารดาเพยีงคนเดยีว
จะตอ้งมหีลักฐานรับรองวา่เด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูนั้น เชน่ สําเนาใบหย่า
พรอ้มทังบันทกึการหย่าซงึแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผูอ้นื จะตอ้งมหีลักฐานรับรองวา่เด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูนั้น เชน่
หนังสอืรับรองบตุร บญุธรรม เป็นตน้
กรณีสมรสแลว้ สําเนาทะเบยีนสมรส, สําเนาใบหย่า หรือ สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)
กรณีเป็นผูส้งูอายุ อายุ 70 ปีขนึไป ตอ้งมใีบรับรองแพทย ์จากโรงพยาบาล (คา่ใชจ้า่ยในขอใบรับรองแพทย ์สําหรับผูส้งูอายุ ไม่ไดร้วมอยู่ในคา่บรกิาร)
เอกสารทเีป็นสําเนาตอ้งเซ็นชอืรับรองสําเนาถูกตอ้งทกุฉบับ


