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CDT EK023 
อังกฤษ ชมฟุตบอลพรีเมยีร์ลีก 7 วัน 

ศึกวันแดงเดือด แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด็ พบกบั ลิเวอร์พูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุงลอนดอน พระราชวังบัคกิ้งแฮม ลอนดอนอาย ห้างสรรพสนิค้าแฮร์รอดส์ 
เมืองแมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด เมืองลิเวอร์พูล สนามแอนฟิลด์ 
มหาวิหารแห่งเมืองยอร์ค เมืองเชสเตอร์  ช้อปปิ้ง Bicester Outlet Village 

พิเศษ!!  รวมตั๋วฟุตบอล LONG LOWER TIER2 
และเมนูเป็ดย่างโฟร์ซีซัน่-Burger&Lobster 
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16 ต.ค.62  (1) กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ         (ไทย) 
17.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T             

สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก 
21.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373   

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
17 ต.ค.62  (2) ดูไบ –พระราชวังบัคกิ้งแฮม –จัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ –หอนาฬิกาบ๊ิกเบน –ลอนดอนอาย 

ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด         (ดูไบ–อังกฤษ) 
00.50 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง   
02.45 น. เดินทางสู่ สนามบินลอนดอน แกตวิค โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 011 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
07.20 น. เดินทางถึงสนามบิน ลอนดอนแกตวิค ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นนําท่านชมกรุง 

ลอนดอน อันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอํานาจการ
ปกครองของ สหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก นําท่านถ่ายรูป
ด้านหน้า พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham palace) เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสําคัญในลอนดอน โดยเป็น
พระราชวังที่มีความเก่าแก่มากกว่า 300 ปี ที่มีความสวยงาม มีบริเวณเช่ือมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอื่นๆ ใน
ลอนดอน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนําท่านเก็บ
ภาพสวยๆที่  จัตุ รั ส รั ฐสภามหา วิหารเวส ท์มินส์ เ ตอร์ 
(Westminster Abbey) ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้น
ศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู้จักกันดีในนาม 
หอนาฬิกาบ๊ิกเบน(Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลา
ทุกหนึ่งช่ัวโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่  ที่สุดในโลกและฝั่ง
ตรงข้ามที่ มีแม่น้ํ า เทมส์กั้ นอยู่ เป็นที่ ตั้ งของ ชิง ช้าสวรร ค์ 
ลอนดอนอาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ ที่สูงที่สุดในยุโรป 
นําท่านช้อปปิ้ง ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของลอนดอน
ที่ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก มาร์ค แอนด์ สเปน
เซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้างอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านเลือก
ซื้อสิ้นค้าของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

ค่่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (พิเศษ Burger & Lobster) 
นําท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ  Novotel London Wembley หรือ
ระดับเดียวกัน 

18 ต.ค.62  (3) แฮร์รอดส์–บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ท–เมืองเบอร์มิงแฮม            (อังกฤษ) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนําท่านเลือกซื้อสิ้นค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) 

ซึ่งเป็น ที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าช่ือดังอย่าง ฮาร์วีย์นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่าน
สามารถเลือกซื้อสินค้าแฟช่ันช้ันนําจากทั่วทุกมุม โลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทั้งมีร้านค้า
แฟช่ันมากมาย ตั้งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche 
Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นที่ตั้งของร้าน Super Brands    อาทิ เช่น Louis Vuitton, 
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Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, 
MCM, ErmenegildoZegna, Alberta Ferretti, Shanghai 
Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega 
Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเป็ดย่างโฟร์ซีซั่น) 
นําท่านช๊อปปิ้ง บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ (Bicester Outlet 
Village) นําท่านชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษเช่น Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, 
Burberry, CalvinKlein, D&G, DKNY, Diesel, Dior, Dunhill ErmenegildoZegna, Fendi, Gucci, Guess, 
Hugo,Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling,L'Occitane, Levi's, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, 
Paul Smith  เป็นต้น จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์มิงแฮม (Birmingham)เป็นเมืองที่ใหญ่เปน็อันดับสองในส
หราชอาณาจักร ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศอังกฤษและเป็นอีกหนึ่งเมืองใหญ่ และเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่
สําคัญของอังกฤษ  

ค่่า      บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ  Holiday Inn  Birmingham หรือระดับเดียวกัน 
19 ต.ค.62  (4)  แมนเชสเตอร์ –ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์–ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 

      ระหว่างทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด VS ทีมหงส์แดง ลิเวอร์พูล                  (อังกฤษ) 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นําท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมือง

อุตสาหกรรมที่มช่ืีอเสยีงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ 
อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีช่ือเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่ 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และสโมสร คริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี้ จากนั้นนําท่านถ่ายรูป ศาลา
ว่าการเมืองแมนเชสเตอร์ เป็นที่ตั้งของสภาเมืองและยังคงเป็นส่วนสําคัญของชีวิตในเมืองต่อไป ส่วนใหญ่ของอาคาร        
เป็นสํานักงานและห้องจัดเลี้ยง เช่น เดอะเกรทฮอลล์ บริเวณภายนอกโดดเด่นด้วยหอระฆังความสูง 285 ฟุต (87 
เมตร) ซึ่งมีระฆังเกรทเอเบิลที่เมืองแมนเชสเตอร์สร้างแข่งกับหอนาฬิกาบิ๊ก เบนของลอนดอน ชม จัตุรัสอัลเบิร์ต 
สถานที่แห่งนี้ใช้เป็นจุดนัดพบเมื่อมีการเดินขบวนพาเหรดฉลองชัยชนะ การแข่งฟุตบอล จัดงานเทศกาล และตลาด
คริสต์มาสสไตล์ยุโรปที่ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมวิคตอเรียน ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองแมนเชสเตอร์เมื่อ
มาเยือนจัตุรัสอัลเบิร์ต จัตุรัสที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแห่งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อชาวเมืองแมนเชสเตอร์ และมีช่ือเสียง
ในเรื่องสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และการจัดงานทางวัฒนธรรม อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือจะได้มี
เวลาเดินทางสู่สนามและเก็บภาพบรรยากาศก่อนการแข่งขันและสะดวกในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล จากน้ัน
น่า ท่านเข้ าชมการแข่ งขันฟุตบอลพรี เมี ยร์ลี กฤดู กาล 2019-2020 ซึ่ ง เ ป็นการแข่ งขันระหว่า ง                                                  
ทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด  พบกับ ทีมสโมสรลิเวอร์พูล 

ค่่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ  AC Hotel Manchester Salford Quays หรือระดับ
เดียวกัน 

 
20 ต.ค.62  (5) เชสเตอร์ –ลิเวอร์พูล –สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ –เดอะทรีเกรซ –แมนเชสเตอร์         (อังกฤษ) 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเตอร์ (Chester) เมืองเก่าที่ค้นพบโดย   

ชาวโรมันเมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว นําท่านผ่านชมตัวเมืองอันสวยงาม ทางตอนเหนือของแคว้นเวลส์ ลักษณะ
ของสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเป็นแบบทิวดอร์ อันเป็นเอกลักษณะเฉพาะของที่นี่โครงสร้างตึกและบ้านเรือน
ที่จะทําจากไม้และทาสีขาวดําซึ่งจะเห็นได้ทั่วๆ ไปแทบจะทุกถนน ซึ่งเสริมให้บรรยากาศของเมืองนี้มีเสน่ห์ และแฝง
ความน่ารักเอาไว้ นอกจากนั้นตึกบางแห่ง ยังเป็นตึกเก่าแก่ตั้งแต่สมัยปี ค.ศ.1488 อีกด้วย   
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) เมืองท่าเก่าเเก่ของ
อังกฤษที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอังกฤษ เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์มากมายเเละเป็นเเหล่งจุดกําเนิด
ทางด้านวัฒนธรรมของอังกฤษ หลายต่อหลายอย่างด้วยกัน โดยที่เมืองเเห่งนี้นั้นเป็นเเหล่งกําเนิดของวงดนตรีช่ือดัง
อย่าง       เดอะ บีทเทิลส์ หรือเเม้เเต่เป็นหนึ่งในการก่อสร้างเรือระดับตํานานอย่าง ไททานิค รวมทั้งเป็นเมืองมรดก
โลกอีกด้วย     เเละชาวเมืองลิเวอร์พูลนั้นยังคลั่งไคล้ในเกมส์กีฬาฟุตบอลไม่เเพ้เมืองอื่นๆ ของอังกฤษ เพราะพวกเขา
มีทั้งทีมดังอย่าง   หงส์เเดง ลิเวอร์พูล เเละท็อฟฟี่สีน้ําเงิน เอฟเวอร์ตัน  ผ่านชม เดอะ ทรี เกรซ (The Three 
Graces) คือ อาคารเก่าแก่ 3 หลังสัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล ซ้ายมือสุด คือ Port of Liverpool Building เป็นที่
ทําการของการท่าเรือลิเวอร์พูล อาคารกลางคือ Cunard Building อาคารของบริษัทเดินเรือคูนาร์ด ส่วนขวามือสุด 
คือ Royal Liver Building          เป็นอาคารคอนกรีตแบบหลายช้ันแห่งแรกที่สร้าง          ในอังกฤษ นําท่านเข้าชม 
สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ (Anfield Stadium) คือ
สนามฟุตบอลที่มีขนาดใหญ่   เป็นอันดับที่ 6 ของ
ประเทศ และเป็นถ่ินของสโมสร         ลิเวอร์พูล 
ตั้งแต่ปี 1892 สนามฟุตบอลนี้ได้เปิดตัวเมื่อปี 1884 
และเป็นบ้านของสโมสรแอฟเวอร์ตัน ในช่วงปี 1884-
1891 สามารถจุผู้ชมได้มากกว่า 54,076 คน    และ
เคยใช้เป็นสถานที่จัดแข่งขันฟุตบอลนัดสําคัญมากมาย 
ฟุตบอลนัดใหญ่ที่เคยดวลกันที่นี่ ได้แก่ ฟุตบอลยูโรปี 
1996 และยังใช้จัดการแข่งขันกีฬาอื่นๆ อีกด้วย เช่น แข่งขันอเมริกันฟุตบอล รักบี้ และคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ เข้าชม  
LFC Story พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาประวัติศาสตร์อนัยาวนานกว่า 120 ปี ของสโมสรลิเวอร์พูลเอาไว้ พร้อมด้วยลูกเล่น
กิจกรรมต่างๆ ให้สนุกกัน ชม คอลเลกชั่นของ สตีเฟ่น เจอร์ราด (The Steven Gerrard Collection) เรียกได้ว่า
เป็นห้องส่วนตัวของ สตีเฟ่น เจอร์ราด อดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลก็ว่าได้ เพราะภายในน้ันจะเต็มไปด้วยของใช้ที่ สตีเฟ่น 
เจอร์ราด ได้อุทิศให้ทางสโมสรนํามาจดัแสดงให้แฟนๆ ลิเวอร์พลูได้ชมกัน เช่น เสื้อที่เคยใช้แข่ง เสื้อพร้อมลายเซ็นของ
ทีมคู่แข่ง ถ้วยรางวัลต่างๆ ที่ได้มาล้วนจัดแสดงให้ได้ชมกันภายในห้องแห่งนี้   นําท่านเดินทางกลับสู่  เมือง
แมนเชสเตอร์ เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และ
ธุรกิจขนาดใหญ่  

ค่่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ  AC Hotel Manchester Salford Quays หรือระดับ
เดียวกัน 

 
21 ต.ค.62  (6) สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด –ยอร์ค –มหาวิหารยอร์ค           (อังกฤษ) 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเข้าชมภายใน สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด ของทีม

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลช่ือก้องโลกที่มีสมาชิกแฟนคลับมากที่สุดในโลก เจ้าของสมญานาม “ปิศาจแดง” 
สนามเริ่มก่อสร้างในปี 1909 และเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 1910 ปัจจุบันมี
ความจุ 76,212 คน มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกนานาชนิด 
ที่ MEGA STORE เช่น เสื้อ ผ้าพันคอ หมวก เป็นต้นนําท่าน
เดินทางสู่เมืองยอร์ค (YORK) เมืองโรมันโบราณที่ยังมีกําแพง
เมืองโบราณล้อมรอบ ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ําอูสและแม่น้ําฟอสส์ เป็น
เมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบ
ตลอด 2,000 ปี  

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นําท่านถ่ายรูปด้านหน้า
มหาวิหารยอร์ค หรือ ยอร์ค มินสเตอร์ (YORK MINSTER) มหาวิหาร แห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ เมืองแห่งนี้มี
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บิช้อปประจําเมืองในราวปี 314 ทําให้เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญต่อ
คริสต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นโบถส์แบบกอธิคที่
ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเหนือ งดงามด้วยกระจกสีตกแต่งอยู่ภายในวิหาร    
และยังเป็นมหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นที่สองรองจากมหาวิหาร
โคโลญจน์ในประเทศเยอรมนี หน้าต่างใหญ่ช่ือ “GREAT EAST 
WINDOW” สร้างเสร็จเมื่อปี 1408 เป็นหน้าต่างประดับกระจกสีที่
ใหญ่ที่สุดในโลก  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.15 น. ออกเดินทางสู่ดู ไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์  โดยสายการบิน เอมิ เรตส์  เที่ยวบินที่  EK 020         
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

22 ต.ค.62  (7) ดูไบ –กรุงเทพฯ                     (ยูเออี-ไทย) 
07.25 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  

*************************** 
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    ทั้งนี้ข้ึนอยู่

กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 

 

อัตราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต่่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ           2,000 บาท 

  พักเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดตา่งๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเมื่อท่านท่าการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน 

รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัท 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)  
 ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้า

พักที่ เมืองนั้นๆ ได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่า UNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ก่าหนดการเดินทาง ราคา 

ตุลาคม  16-22  ตุลาคม  2019 89,900 
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 ค่าตั๋วชมฟุตบอล LONG LOWER TIER2 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า 
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 GBP x 5 วัน = 10 GBP/คน   
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 บาท x 7 วัน = 700 บาท/คน 
เง่ือนไขในการจองทัวร์ 
1. สําหรับการจอง กรุณาช่าระเงินมัดจ่าท่านละ 40,000 บาท พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  
2. ชําระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน   
3. หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมาย่ืนวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อ
 เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบ   ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันข้ึนไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
 ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง  
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและ
 ค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบินหรือค่าต๋ัวเครื่องบิน เป็นต้น   
หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 
 เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ  
 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 
เป็น ต้น 
3. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เปน็แบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บรกิารใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่า
 กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
4. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  
 จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด เช่น 
 ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
และ อํานาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
6. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญไ่ม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากเปน็ภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  (TRIPPLE 
 ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม  
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เอกสารเบ้ืองต้นในการขอยื่นวีซ่าระยะเวลาในการยื่น 30 วันท่าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวัน
และเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรด
สอบถามกับเจ้าหน้าท่ีอีกครั้งเพ่ือความถูกต้องในการเตรียมตัวเพ่ือยื่นวีซ่า) 
1. พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน กลุ่ม

เชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) 
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

(ถ้ามี) 
4. ใบรับรองการท่างานจากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน โดยระบุตําแหน่งและอัตราเงินเดือนในปัจจุบัน

,วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลัง
ครบกําหนด 

5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองท่ีคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน  พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษี
และหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

6. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 6 
หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องมียอดอัพเดตไม่เกิน 15 
ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่น  สถานฑูตไม่รับพิจารณา
บัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ มาทํางานของท่าน โดยระบุ
รายช่ือผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น 
9. กรณีที่เด็กอายุต่่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอมเป็นภาษาอังกฤษ โดยที่

บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอ 
หรือสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง 

10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต
ฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด 

13. การยื่นวีซ่าน้ัน ผู้เดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 40,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดําเนินการข้ันตอนการยื่นวีซ่าได้ 
 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 
หากท่านต้องการให้ทางเราดา่เนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จา่ยเพ่ิมเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 
แบบฟอร์มรายละเอียดเพ่ิมเตมิ (ส่าคัญมาก) 

ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุณาระบรุายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน 
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง คําถามเป็นภาษาไทย เพื่อใหท้่านเข้าใจง่าย 

*** กรุณาตอบคําถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น *** 
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โปรแกรม ....................................................................... วันที่เดินทาง ......................................................................... 
ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)  ..........................................................................................................................................  
 
 

 

 

วัน / เดือน / ปี เกิด ............................................. เช้ือชาติ .................................. สัญชาติ ........................................... 

สัญชาติโดยกําเนิด  .......................................... สถานที่เกิด ............................ ประเทศ  .......................................... 

หมายเลขบัตรประชาชน .......................................................................... หมายเลขพาสปอร์ต ..................................... 

ที่อยู่ ( ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กับที่อยูป่ัจจุบันคนละทีอ่ยูก่รุณาแจ้งรายละเอียด )   

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

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

ท่านอาศัยอยู่ในบ้านหลังนีม้าเป็นเวลา ................ปี ................เดือน 

โทรศัพท์ (มือถือ) ....................................................................... E-mail................................................................... 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู่ (หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอํานาจปกครอง / ดูแลผู้เยาว์ 

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

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

สถานที่ทํางานหรอืสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)  ............................................................................................................. 

ที่อยู่ที่ทํางานหรือสถานศึกษา ....................................................................................................................................... 

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

ตําแหน่งงาน ............................................................................ โทรศัพทท์ี่ทํางาน ...................................................... 

วันที่เริ่มการทํางาน ...........................  รายได้ต่อเดือน .......................... บาท  รายได้อื่น ..................... จํานวน .............. 

ท่านมีรายได้มาจากแหล่งอื่นๆ หรือไม่ รวมทัง้เพือ่นๆ และครอบครัว             มี            ไม่มี 

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

ท่านได้มีการรออมเงิน เช่น ได้ซื้อบ้าน , ที่ดิน , อสงัหาริมทรพัย์ , ซื้อหุ้นเล่นแชร์หรือไม่           มี             ไม่มี 

ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด และระบุจํานวนเงิน ................................................ จํานวนเงิน ............................................. 

ท่านแบ่งรายได้ของท่านใหก้ับสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ ...................................................................................... 

ท่านไดใ้ช้เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร ่.............................................................................................................................  

ช่ือ - นามสกุล บิดา  ..................................................................................................................................................... 

วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เช้ือชาติ ............................................. สัญชาติ ... ........................................ 

สัญชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

* ในกรณีเปล่ียนช่ือ * 

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

ช่ือ (ภาษาองักฤษ)  ...........................................  นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) .............................................................   
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หมายเลขพาสปอร์ตของบิดา ................................................... วันที่ออก .......................... วันหมดอายุ ........................ 

ช่ือ - นามสกุล มารดา  ............................................................................................................................. .................... 

วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เช้ือชาติ ............................................. สัญชาติ ........................................... 

สัญชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ . ............................... 

หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ วันที่ออก .......................... วันหมดอายุ ........................ 

สถานภาพ           โสด            แต่งงาน           แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)         หม้าย          หย่า 

 

 

     

    

 

 

ในกรณีท่ีมีบุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมทุกคน 

ช่ือ - นามสกุล ของบุตร คนที่ 1 ............................................................................................................................. ........ 

วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เช้ือชาติ ............................................. สัญชาติ ........................................... 

สัญชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ . ............................... 

หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ วันที่ออก .......................... วันหมดอายุ ........................ 

ที่อยู่ ( ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กับที่อยูป่ัจจุบันคนละทีอ่ยูก่รุณาแจ้งรายละเอียด )   

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

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

ช่ือ - นามสกุล ของบุตร คนที่ 2 ........................................................................................................................... .......... 

วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เช้ือชาติ ............................................. สัญชาติ ........................................... 

สัญชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ . ............................... 

หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ วันที่ออก .......................... วันหมดอายุ ........... ............. 

ที่อยู่ ( ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กับที่อยูป่ัจจุบันคนละทีอ่ยูก่รุณาแจ้งรายละเอียด )   

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

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

ท่านเคยเดินทางเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่            เคย              ไม่เคย 

ประเทศทีเ่คยเดินทางไป (ในรอบ 10 ปี ) วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วัน และวัตถุประสงค์ในการไป 

* ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเตมิ * 

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

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

สญัชาติ คูส่มรส .................. เชือ้ชาติ คูส่มรส .................. วนัท่ีในการจดทะเบียนสมรส............................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของคูส่มรส ......................................... วนัท่ีออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 
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1. ประเทศ ...................... วันที่เดินทางเข้า (ตามหน้าวีซ่า) ....................... วันทีเ่ดินทางออก (ตามหน้าวีซ่า) .................... 

2. ประเทศ ...................... วันที่เดินทางเข้า (ตามหน้าวีซ่า) ....................... วันทีเ่ดินทางออก (ตามหน้าวีซ่า) .................... 

3. ประเทศ ...................... วันที่เดินทางเข้า (ตามหน้าวีซ่า) ....................... วันทีเ่ดินทางออก (ตามหน้าวีซ่า) .................... 

ท่านเคยได้รับการปฏิเสธวีซ่า หรือ ประเทศอื่น ๆ หรือไม่          เคย              ไม่เคย 

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานกัของผู้ร้องขอ 

       ออกค่าใช้จ่ายเอง                         มีผู้อื่นออกให้ ความสมัพันธ์ ....................................... 

        ช่ือ - นามสกุล .......................................................... 

        ที่อยู่ ......................................................................... 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


