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อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
ราคาทัวร์ผูใ้ หญ่
วันเดินทาง

พักเดีย่ วจ่ ายเพิม่
(พักห้อง 2 ท่าน)

12-19 ตุลาคม 2565

179,000 บาท / ท่าน

15,000 บาท / ท่าน

**ราคานี้ รวมภาษีน้ าํ มัน ณ วันที่ 20 มิ.ย. 65 และทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับภาษีน้ าํ มันขึ้ น
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ เติม โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตัว๋ เครือ่ งบิน**
รายละเอียดการเดินทาง
12 ต.ค. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
65
22.00 น. คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์
D สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
13 ต.ค. ลอนดอน - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - พิพธิ ภัณฑ์น้ าํ แร่เมืองบาธ - เมืองบริสตอล
65
00.55 น. นําท่านเดินทางสู่ นครลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910 (Airbus
A380)
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07.15 น. เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น ฮี ท โธรว์ มหานครลอนดอน เมื อ งหลวง ประเทศอัง กฤษ และ สหราช
อาณาจักร (United Kingdom) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6-7 ชัว่ โมง / แล้วแต่ฤดูกาล)

นําท่านชม เสาหิ นสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกองหินหรือแนวแท่ง
หินที่เป็ นความลับดํามืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์
จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เมืองบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ท่มี ีอายุต้ังแต่เมื่อครั้งโรมันเรือง
อํานาจจากหลักฐานบ่ อนํา้ พุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ท่ีหลงเหลืออยู่ ทาํ ให้ เมืองบาธได้ รับการ
แต่งตั้งเป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านเที่ยวชม พิพธิ ภัณฑ์น้ าํ แร่รอ้ นโรมัน (RomanBath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้ นพบที่
น่าสนใจ ปัจจุบันเป็ นกลุ่มอาคารสําคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็ นที่ต้งั ของบ่อนํา้ แร่ร้อนคิงส์ (The
Sacred Spring) ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิ ดบริการให้ นักท่องเที่ยว
หรือชาวเมืองใช้ บริการนํา้ แร่ ซึ่งมีท้งั สระว่ายนํา้ , บ่อนํา้ แร่เย็น-ร้ อน, ห้ องอบไอนํา้ และส่วนที่เป็ น
Turkish Bath จากนั้นเที่ยวชมเมืองอาคารบ้ านเรือนถูกสร้ างขึ้นในยุคจอร์เจียนที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทําให้
เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย
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จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองบริสตอล เมืองในอังกฤษที่มพี รมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์
คํา่

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

Holiday Inn Hotel Bristol City Centre **** หรือเทียบเท่า

14 ต.ค. เบอร์ตนั ออนเดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด - เมืองลิเวอร์พูล
65
เช้า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตนั ออนเดอะวอเตอร์ (Bourton on the Water) เมืองที่โด่ง
ดังที่สุดในคอตส์โวลส์ ดูเงียบสงบมีลาํ ธารสายเล็กๆ (แม่นาํ้ วินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมี
สะพานหินทอดข้ ามนํา้ เป็ นช่วงๆ กับต้ นวิลโลว์ท่แี กว่งกิ่งก้ านใบอยู่ริมนํา้ เมืองนี้มีร้านอาหารและ
โรงแรม รวมทั้งร้ านค้ าให้ เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์

เทีย่ ง

UTR201308

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านเดินทางต่ อยัง เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองเกิดของศิลปิ นนักเขียนที่มีช่ ือเสียงโด่ งดังของ
อังกฤษ วิลเลียมเช็คสเปี ยร์ ด้ วยผลงานที่ท่านรู้จักอาทิ โรมิโอ แอนด์ จู เลียต / เวนิสวานิช ฯลฯ
เมืองสแตรทฟอร์ด เป็ นเมืองเล็กๆ ที่ต้ังอยู่ ริมฝั่งแม่ นํ้าเอวอน ถึงได้ ถูกเรียกว่ าเมือง Stratford
Upon Avon
ให้ เวลาท่ า นเดิ น เล่ น ถ่ า ยรู ป ชมเมื อ งหรื อ ช้ อปปิ้ งสิ น ค้ าต่ า งๆ บ้า นเกิ ด ของเชคสเปี ยร์
(Shakespeare’s Birthplace) จินตกวีท่มี ีช่ือเสียงก้ องโลกที่ใครทั่วโลกพากันคลั่งไคล้ ในบทกวีของ
เขา อาทิเช่ น โรมิโอ แอนด์ จู เลียต (ในกรณีท่ีมีการเปิ ดให้ เข้ าชม) ให้ เวลาท่านได้ เดินเล่ นชม
ทัศนียภาพของร้ านค้ า, ของที่ระลึกที่ตกแต่งน่ารักๆ ในสไตล์บ้านในเทพนิยาย
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นเมืองวัฒนธรรมแห่ ง
ยุโรปในปี 2008 และยังเป็ นเมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรีส่เี ต่าทองหรือเดอะบีเทิลส์ ความรุ่งเรือง
ของลิเวอร์พูลมาจากการเป็ นเมืองท่าสําคัญ มีการติดต่อค้ าขายกับแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และ
แผ่นดินใหญ่ยุโรป

คํา่

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

Pullman Hotel Liverpool **** หรือเทียบเท่า
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15 ต.ค. ซิ ตี้ทัวร์ - ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ทีมลิเวอร์พูล พบ ทีมแมน ซิตี้
65
เช้า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอัลเบิรต์ (Albert Dock) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ท่สี ดุ ในเมืองลิเวอร์
พูล โดยบริเวณท่าเรือนั้นประกอบไปด้ วยอาคารท่าเรือและคลังสินค้ า นอกจากนี้แล้ วท่าอัลเบิร์ตยัง

เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนเข้ าชมมากที่สดุ ในสหราชอาณาจักรอีกด้ วย

จากนั้นนําท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ ง Liverpool One เป็ น Walking Street ที่มีท่รี ้ านรวงมากมาย ให้ ท่านช้
อปปิ้ งตามอัธยาศัย
เทีย่ ง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเข้ าสู่ สนามแอนฟิ ลด์ ของ หงส์แดง - ลิเวอร์พูล เร็วกว่าเวลาแข่งขัน
เริ่มประมาณ 2 ชม. เพื่อต้ อนรับนักเตะ ชมการฝึ กซ้ อม และเก็บภาพบรรยากาศไว้ เป็ นที่ระลึก
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ชม การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดู กาล 2022/2023 ระหว่าง หงส์แดง - ลิเวอร์
พูล VS แมนซิตี้
* ทีน่ งในสนามฟุ
ั่
ตบอล Hospitality Seat (Longside) การันตี 2 ทีน่ งติ
ั ่ ดกัน *
** จองก่อนมีสิทธิ์เลือกทีน่ งในสนามก่
ั่
อน (ตามลําดับ) **
คํา่

รับประทานอาหารคํ่า บริเวณสนามฟุตบอล

ทีพ่ กั

Pullman Hotel Liverpool **** หรือเทียบเท่า

16 ต.ค. Liverpool Cathedral - สนามฟุตบอลแอนฟิ ลด์ - สนามฟุตบอลเอดิฮดั สเตเดียม (ซิตีออฟ
65
แมนเชสเตอร์) - พิพธิ ภัณฑ์ของสโมสรแมนยูซิตี้
เช้า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชม Liverpool Cathedral เป็ นโบสถ์ท่ใี หญ่ท่สี ดุ ในลิเวอร์พูล ใหญ่ท่สี ดุ ในอังกฤษ และใหญ่

เป็ นอันดับ 5 ของโลก สร้ างเสร็จตั้งแต่ 1978 โดยใช้ เวลาสร้ างทั้งหมด 74 ปี
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นํา ท่ า นเข้ าเยี่ยมชม สนามฟุ ต บอลแอนฟิ ลด์ + พิ พิธ ภัณฑ์ (Museum) ของสโมสรลิ เวอร์ พูล
อิสระให้ ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้ าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้ วย
ของที่ระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ได้ เวลาอันสมควรนําคณะเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ
มีสโมสรโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลกคือ “แมนยูไนเต็ด” และ “แมนซิต้ ี” และมีช่ ือเสียงจาก
การเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่ งแรกของโลก ได้ การยอมรับจากหลายฝ่ ายว่ า เป็ นเมืองรองของส
หราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังเป็ นศูนย์กลางสิ่งทอ ศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ และเป็ นต้ น

กําเนิดของวงดนตรีท่มี ีช่ ือเสียงมากมาย ทั้งระดับท้ องถิ่นและระดับนานาชาติในเมืองแมนเชสเตอร์
มีโรงละคร ศูนย์แสดงงานศิลปะ และพิพิธภัณฑ์จาํ นวนมาก

จากนั้ น นํา ท่ า นเยี่ ย มชม สนามฟุ ต บอลเอดิ ฮ ัด สเตเดี ย ม (ซิ ตี อ อฟแมนเชสเตอร์) และ
พิพิธภัณฑ์ ของสโมสรแมนยูซิตี้ อิสระให้ ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบใน ร้ าน
Manchester City Shop จําหน่ายสินค้ าแบรนด์สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิต้ ี รวมถึงเสื้อทีม แจ็ค
เก็ต และของที่ระลึกมากมาย
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คํา่

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

Doubletree by Hilton Piccadilly Hotel Manchester **** หรือเทียบเท่า

17 ต.ค. แมนเชสเตอร์ - ช้อปปิ้ งบิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท - ลอนดอน
65
เช้า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ ให้ ท่านเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งสินค้ า ที่มีร้านค้ า
มากกว่า 120 ร้ านค้ าแบรนด์เนม ให้ ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ 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

เทีย่ ง

** อิสระอาหารกลางวัน ณ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท **** (Cash back 20 ปอนด์)

บ่าย

ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ
และสหราชอาณาจักร และเป็ นเมืองที่ใหญ่ท่สี ดุ ของสหภาพยุโรป เป็ นเมืองที่มีศูนย์กลางทางธุรกิจ
ที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก

คํา่

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร โฟร์ซีซนั ่ ลิ้ มรสเป็ ดย่างขึ้ นชื่อ

ทีพ่ กั

Hilton London Kensington Hotel **** หรือเทียบเท่า

18 ต.ค. ลอนดอนซิตี้ทัวร์ - ล่องเรือ - ขึ้ นกระเช้าไฟฟ้ าลอนดอนอาย - ช้อปปิ้ งถนนอ็อกฟอร์ด 65
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้า

UTR201308

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

นําท่าน ถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ ามแม่นาํ้ เทมส์ท่สี ามารถยกเปิ ดปิ ด
ได้

จากนั้น ถ่ายรูปคู่กบั หอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ท่เี กิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์
อันเกรี ยงไกร ยิ่งใหญ่ นองเลือด หรื อแม้ แต่ ซั บซ้ อนซ่ อนเงื่อน มีอดีต ที่ยาวนาน เคยเป็ นป้ อม
ปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดนประหาร
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นํา ท่ า นเที่ย วชม เมื อ งลอนดอน ล่ อ งเรื อ ชมสองฟากฝั ่ง ของแม่ น้ ํ าเทมส์ ผ่ า น หอนาฬิ ก า
บิ๊กเบน อาคารรัฐสภาอังกฤษ มหาวิหารเซนต์พอล มีโดมใหญ่เป็ นอันดับที่สองของโลก สะพาน
หอคอยลอนดอน ขึ้นฝั่งที่ลอนดอนบริจด์หอนาฬิกาบิ๊กเบน อาคารหอนาฬิกา ที่มีความสูง 320
ฟุต ตีบอกเวลาทุกๆ หนึ่งชั่วโมง เป็ นนาฬิกาที่มีหน้ าปัดใหญ่ท่สี ดุ ในโลก
จากนั้นนําทุกท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้ าลอนดอนอาย ไฮไลท์ของเมืองลอนดอนวงล้ ออันประกอบไป
ด้ วยแคปซูลกระจก จํานวน 32 ห้ อง ณ ระดับความสูงที่ 137 เมตร จุ ดสูงสุดที่สามารถมองเห็น
กรุงลอนดอน ได้ อย่ างไกลสุดตา ท่านแวะถ่ายรูปหอนาฬิกาบิ๊กเบน, พระราชวังเวสต์มินสเตอร์
ที่ต้งั ของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16

นําท่านถ่ ายรูปด้ านหน้ า พระราชวังบัคคิ งแฮม ซึ่งสร้ างขึ้นในสมัยต้ นทศวรรษที่ 18 เพื่ อเป็ น
ตําหนักของดยุกแห่ งบัคคิงแฮม พระราชวังบัคคิงแฮม ผู้ท่เี ข้ าพํานักอย่างเป็ นทางการคือเจ้ าหญิง
วิกตอเรีย ผู้ซ่ึงขึ้นครองราชย์เป็ นราชินีในปี ค.ศ. 1837 และตั้งแต่ น้ันพระราชวังแห่ งนี้จึงเป็ นที่
ประทับของกษัตริย์ในกรุงลอนดอน เป็ นต้ น
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เทีย่ ง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน

บ่าย

นําท่านช้ อปปิ้ ง ถนนอ็อกฟอร์ด (Oxford Street) แหล่งช้ อปปิ้ งอีกแห่งที่ไม่ควรพลาด มีความยาว
ถึง 1 ไมล์ (1.6 กม.) ทั้งสองฟากฝั่งถนน ประกอบไปด้ วยร้ านค้ านานาชนิด มีห้างเซลฟริดเสจ
(Selfridges) ซึ่งถือว่ าใหญ่ โตมโหฬารที่สุดในย่ านนี้ นอกจากนี้ยังมี พลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท
(Plaza Oxford Street), ห้ างสรรพสินค้ าจอห์นหลุยส์ (John Lewis), ห้ างสรรพสินค้ าเฮาส์ ออฟ
เฟรเซอร์ (House of Frazer) ฯลฯ
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธร์ และมีเวลาให้ ท่านได้ ทาํ Tax Refund

คํา่

อิสระอาหารคํา่ บริเวณสนามบิน

21.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG917
19 ต.ค. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
65
15.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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** หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้
แจ้ งล่ วงหน้ า ในกรณีท่เี กิดภัยทางธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ท่นี ักท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ **

อัตราค่าบริการนี้ รวม
















ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ
จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าตัว๋ เข้าชมฟุตบอล (บริเวณ Hospitality Seat และการันตี 2 ทีน่ งติ
ั ่ ดกัน)
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ
1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กบั ช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
หัวหน้ าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศสหราชอาณาจักร ใช้ เวลาดําเนินการ 30 วันทําการ โดยประมาณ ทั้งนี้การอนุมตั ิวีซ่าจะ
ขึ้นอยู่กบั การพิจารณาของสถานทูตเท่านั้น
ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ ท้องถิ่น
บริการนํา้ ดื่ม ทุกวัน วันละ 1 ขวด

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม





ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํา้ หนักเกิน
จากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
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ค่าวีซ่าด่วน (กรณีลูกค้ าจองทัวร์น้อยกว่ากําหนดวันยื่นวีซ่า)
ค่าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ / คน / วัน)

การชําระเงิน


กรณีทําการจองก่อนการเดินทาง 45 วัน
งวดที่ 1 : ชําระมัดจํ า 50,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการจอง
งวดที่ 2 : ชําระส่วนที่เหลือ หลังทําการยื่นวีซ่า 2 วัน



กรณีทําการจองน้อยกว่าการเดินทาง 45 วัน : ชําระเต็มจํ านวน

หมายเหตุ : หากกรณีลูกค้ าถูกปฏิเสธการได้ รับวีซ่า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางทัวร์จะขอทําการคืนเงินที่ชาํ ระมาแล้ ว หลังจากหักค่าใช้ จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าตัว๋ เครื่องบิน, ค่าตัว๋ ฟุตบอล เป็ นต้ น
กรณียกเลิกการจอง








กรณีแจ้ งยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ชาํ ระมัดจําเข้ ามาแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่ได้
เกิดขึ้นจริง
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านั้น และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของ
ตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า ไม่ว่าด้ วย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้ วกับท่านเป็ นกรณีไป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทาง ตํ่ากว่า 10 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่เี กิดเหตุ
จําเป็ นสุดวิสยั ดังนี้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะ
คํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ
และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแล้ ว
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เอกสารในการยืน่ วีซ่าประเทศอังกฤษ
ใช้เวลายืน่ ประมาณ 15-20 วันทําการ ไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุด (การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้ อง
มา สแกนลายนิ้วมือ ด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคําร้ องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ)




















ใช้เวลายืน่ ประมาณ 15-20 วันทําการไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุด (การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุก
ท่านต้ องมา สแกนลายนิ้วมือ ด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคําร้ องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ)
พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน
กลุ่มประเทศเชงเก้ นหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
สําเนาทะเบียนบ้ าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้ าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า
/ สําเนาสูตบิ ตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบูรณ์
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตาํ แหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปี ที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
กรณีท่เี ป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และ หนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ ไม่เกิน 3 เดือน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ
และมีจาํ นวนไม่ต่าํ กว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อ
กลับสู่ภมู ิลาํ เนา ในกรณีท่เี ดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
กรณีท่บี ริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 - 6
แล้ ว ทางบริษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน
โดยระบุช่ ือผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้ วย
กรณีท่เี ป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
กรณีท่เี ด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือเขต
โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อาํ นวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาํ ระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
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ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้ องคืนค่าวีซ่าได้
** หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจํ าแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงือ่ นไข ทีบ่ ริษทั ฯ
ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ **
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สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมหรือจองทัวร์ ติดต่อแผนกทัวร์บริษทั ยูทวั ร์ทราเวลได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ : 091-125-1111

Facebook

: https://www.facebook.com/utourtravelthailand

E-Mail

: paripatchr@utourtravel.com

Line

: @utourtravel
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