
 

 

รหัสทัวร 2BF1901523 
ทัวรอังกฤษ เวลส ดูบอล ลิเวอร VS แมนซิ 8 วัน 5 คืน (EY) 
 

เสาหินสโตนเฮนจ – พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน – อาคารไครชเชิรทคอลเล็ท –  
หองสมุดบอดเลียน - บิซสเตอร เอาทเลท วิลเลจ – สนามกีฬาทอตนัมฮอตสเปอรสเตเดียม 
สนามสแตมฟอรด บริดจ – เอมิเรตสสเตเดียม - ยานไนซบริดจ – สนามกีฬาเวมบลีย   
สะพานหอคอย ลองเรือ – กระเชาไฟฟ�าลอนดอนอาย – หอนาฬิกาบ๊ิกเบน   
พระราชวังเวสทมินเตอร พระราชวังบ้ัคก้ิงแฮม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
18.00 น. คณะพบเจาหนาท่ีและมัคคุเทศกไดท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบินเอทิฮัด แอรเวย เจาหนาที่ให
การตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนข้ึนเคร่ือง 

20.45 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัด แอรเวย 
เท่ียวบินที่ EY401 (A380) 

 
วันที่ 1 สิงหาคม 2562  
อาบูดาบี – กรุงลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ – พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน - เมืองคารด๊ิฟ 
00.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  
02.50 น.  เหิรฟ�าสูกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินเอทิฮัด แอรเวย เที่ยวบินที่ 

EY11 (A380) 
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว มหานครลอนดอน เมืองหลวง ประเทศอังกฤษ และ 

สหราชอาณาจักร (United Kingdom) (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6-7 
ช่ัวโมง) คณะผานดานตรวจคนเขาเมืองและรับ
สัมภาระเรียบรอย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมือง
ซาลิสบัวร่ี นําทานเชาชมเสาหินสโตนเฮนจ 
(Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก
กองหินหรือแนวแทงหินท่ีเปนความลับดํามืดใน
ชวงหน่ึงของประวัติศาสตร จากน้ันออกเดินทางตอ

สูเมืองบาธ ในหุบเขา เอวอนเมือง
เกาแกที่มีอายุต้ังแตเมื่อคร้ังโรมัน
เรืองอํานาจจากหลักฐานบอน้ําพุรอน 
และซากอาคารเกาแกที่หลงเหลืออยู
ทําใหเมืองบาธไดรับการแตงต้ังเปน
เมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก
ในป ค.ศ. 1987 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเที่ยวชมพิพิธภัณฑน้ําแรรอน



 

 

โรมัน (RomanBath Museum) ซ่ึงมีประวัติการคนพบท่ีนาสนใจ ปจจุบันเปน
กลุมอาคารสําคัญของเมือง คือบริเวณท่ีเปนที่ต้ังของบอน้ําแรรอนคิงส (The 
Sacred Spring)  สวนที่สองคือ บริเวณวัด และสวนที่สามคือ บริเวณท่ีเปด
บริการใหนักทองเที่ยวหรือชาวเมืองใชบริการน้ําแร ซ่ึงมีท้ังสระวายน้ํา, บอน้ําแร
เย็น- รอน, หองอบไอน้ํา และสวนที่เปน Turkish Bath จากน้ันเที่ยวชมเมือง
อาคารบานเรือนถูกสรางข้ึนในยุคจอรเจียนที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวอีกท้ังอาคาร
รอยัล เครสเซน กลุมอาคารรูปคร่ึงวงกลมที่มีสถาปตยกรรมแปลกตา ทํา  ใหเมือง
บาธมีเสนหไมนอย จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองบริสตอล เมืองในอังกฤษที่มี
พรมแดนติดตอกับประเทศเวลส เพียงแคชองแคบก้ันขามสะพานเชเวิรน ผานชอง 
แคบบริสตอลเขาสู เมืองคารด๊ิฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส  หน่ึงใน
เครือจักรภพ กลางใจเมืองเปนที่ต้ังของปราสาทคารด๊ิฟ เดิมเปนท่ีพํานักของขุน
นางผูปกครองเมือง ถูกลอมรอบไวดวยกําแพงโบราณ จากน้ันนําทานผานชม 
ศาลาวาการเมือง อาคารโบราณเกาแก สวนสาธารณะคารด๊ิฟ, สนามกีฬามิลเลน
เนียม, อาคารท่ีทําการของรัฐ   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 
นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก  
Novotel Cardiff Centre หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 2 สิงหาคม 2562   
เมืองคารดิฟฟ� - เบอรตันออนเดอะวอเตอร – เมืองออกฟอรด - บิซสเตอร เอาทเลท วิลเลจ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเบอรตันออนเดอะวอเตอร (Bourton on the 
Water) เมืองที่โดงดังที่สุดในคอตสโวลส ดูเงียบสงบมีลําธารสายเล็กๆ (แมน้ํา
วินดรัช) ไหลผานกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขามน้ําเปนชวงๆ กับตนวิลโลวท่ี
แกวงก่ิงกานใบอยูริมน้ํา เมืองน้ีมี
รานอาหารและโรงแรม รวมทั้งรานคาให
เดินเลนเก็บบรรยากาศอันร่ืนรมย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเขาสู เมืองออกฟอรด 

(Oxford) เมืองแหงการเรียนรู และเมือง
สถานที่ถายทําภาพยนตรเร่ือง Harry 



 

 

Potter ภาพยนตรท่ีมีช่ือเสียงโดงดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองอ
อกซฟอรด เปนเมืองท่ีคอนขางเล็ก  กะทัดรัด ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงใตของ
ประเทศอังกฤษ ใกลกับแมน้ําเทมส นําทานชม อาคารไครชเชิรทคอลเล็ท 
(Christchurch College) เปนสถานที่ถายทําหน่ึงในฉากหองอาหารของ
ภาพยนตร แฮร่ี พ็อตเตอร จากน้ันนําทานตามรอย Harry Potter กันตอท่ี 
หองสมุดบอดเลียน (Bodleian Library)  เปนหองสมุดสําหรับการวิจัยหลักของ
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด เปนหน่ึ  งในหองสมุดที่มีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศ
อังกฤษและเปนหน่ึงในหองสมุดทีเ่กาแกท่ีสุดในโลก กอต้ังข้ึนในป ค.ศ.1602 ท่ีน่ี
ถูกใชเปนสถานท่ีถายทําภาพยนตรแฮรร่ี พอตเตอรอยูหลายฉาก คือ ฉากหอง
พยาบาลในภาค 1 ฉากช้ันเรียนเตนรําในภาค 4 และฉากหองสมุดฮอกวอตสใน
ภาค 1 และ 2 โซนหองสมุดบางสวนไมสามารถถายภาพหรืออัดวิดีโอไดเน่ืองจาก
เจาหนาท่ีเกรงวาแสงแฟลชจะสรางความเสียหายใหกับหนังสือเกาแกในหองสมุด 
จากน้ันนําทานเดินทางสู บิซสเตอร เอาทเลท วิลเลจ ใหทานเพลิดเพลินกับการช
อปปم�งสินคา ท่ีมีรานคามากกวา 120 รานคาแบรนดเนม ใหทานเลือกซ้ืออยางจุใจ 
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 

 ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ณ บิซสเตอร เอาทเลท วิลเลจ 
 
นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก  
Premier Inn Bicester hotel หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 3 สิงหาคม 2562   
บิซสเตอร – ถายภาพ 3 สนาม (สนามกีฬาทอตนัมฮอตสเปอร - เอมิเรตส สเตเดียม - สนาม
กีฬาสแตมฟอรดบริดจ) - ชอปปم�งไนซบริดจ (Knights Bridge) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสูมหานครลอนดอน ซ่ึงเปนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ 
และสหราชอาณาจักร และเปนเมืองที่ใหญท่ีสุดของสหภาพยุโรป เปนเมืองท่ีมี
ศูนยกลางทางธุรกิจท่ีใหญที่สุดในโลก  

เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทานถายภาพบริเวณหนาสนาม พรอมซ้ือสินคาสโมสรเปนที่ระลึก 
สนามกีฬาทอตนัมฮอตสเปอรสเตเดียม เปนสนามเหยาของทอตนัมฮอตสเปอร 
ต้ังอยูในลอนดอนเหนือ ประเทศอังกฤษ สรางในพ้ืนที่เดิมของสนามไวทฮารทเลน 
โดยมีความจุ 62,062 ท่ีน่ัง เปนสนามฟุตบอลท่ีใหญที่สุดในกรุงลอนดอน โดยถูก
ออกแบบใหเปนสนามกีฬาอเนกประสงค ท่ีนอกจากจะใชเปนสนามฟุตบอลแลวยัง
สามารถใชจัดการแขงขันกีฬาอเมริกันฟุตบอล กีฬาประเภทอ่ืน ๆ รวมถึงกิจกรรม
ตาง ๆ ไดอีกดวย 

 
สนามสแตมฟอรด บริดจ เปนสนามฟุตบอลท่ีต้ังอยูในเขตฟูแลม กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ เปนสนามเหยาของทีมเชลซี เอฟซี สนามน้ีต้ังอยูภายใน
อสังหาริมทรัพย มัวร ปารค หรือที่รูจักดันดีในช่ือ วอแฮม กรีนและเรียกส้ันๆ วา 
เดอะ บิดจ  เดอะ บริดจ มีความจุ 41,798 ที่น่ังเปนสนามฟุตบอลท่ีใหญเปน
อันดับที ่8 ของพรีเมียรลีก อังกฤษ  

 
เอมิเรตสสเตเดียม (Emirates Stadium) หรือ สนามกีฬาเอมิเรตส คือ สนาม
ฟุตบอลที่มีท่ีต้ังอยูที่แอชเบอรตันโกรฟในฮอลโลเวย (Holloway) ลอนดอนเหนือ 
และเปนสนามเหยาของสโมสรฟุตบอลอารเซนอล ต้ังแตเปดใชงานเมื่อเดือน
กรกฎาคม ป ค.ศ. 2006 สนามแหงน้ีอัฒจรรยจะเปนเกาอ้ีท้ังหมด 60,355 ท่ีน่ัง
[2] ซ่ึงนับวาเปนสนามฟุตบอลท่ีใหญที่สุดเปนอันดับ 2 ของพรีเมียรลีกตามหลัง
เพียงสนามโอลดแทรฟฟอรด และเปนสนามกีฬาท่ีใหญเปนอันดับ 3 ในลอนดอน
รองจากสนามเวมบลียและสนามทวิกเคนแฮม ในชวงวางแผนและกําลังกอสรางอยู
น้ัน เดิมสนามน้ีเปนท่ีรูจักในช่ือ แอชเบอรตันโกรฟ กอนท่ีจะมีการใชช่ือตาม
ขอตกลงของสายการบินเอมิเรตส ผูสนับสนุนการกอสรางสนามน้ี เม่ือเดือน
ตุลาคม ป 2004 มูลคาการกอสรางสนามอยูที่ 430 ลานปอนด 
 
จากน้ันนําทานเลือกซ้ือส้ินคาในยานไนซบริดจ (Knights Bridge)  ซ่ึงเปนท่ีต้ัง
ของหางสรรพสินคาช่ือดังอยาง ฮารวีย นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮรรอดส 
(Harrods) ที่ทานสามารถเลือกซื้อสินคาแฟช่ันช้ันนําจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้ง
กระเป�าแฮรรอดสที่นิยมกันอยางมาก รวมท้ังมีรานคาแฟช่ันมากมายต้ังอยูบริเวณ 
High Street เชน Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo 
Boss, Porsche Deign, Bally  และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เปน
ท่ีต้ังของราน Super Brands อาทิ เชน Louis Vuitton, Chanel, Hermes, 



 

 

Gucci, Valentino, Sal-vatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo 
Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, 
Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

ค่ํา **เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารได
ตามอัธยาศัย** 

 
นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก  
Hilton London Euston หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 4 สิงหาคม 2562   
สนามกีฬาเวมบลีย - FA Community Shield 2019 ระหวาง ทีมเวอรพูล VS 
แมนเชสเตอร ซิต้ี 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ชวงเชา พักผอนตามอัธยาศัย 
11.00 น. พรอมกัน ณ Lobby นําทานเดินทางสูภัตตาคาร  
เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. นําทานเดินทางสู สนามกีฬาเวมบลีย (Wembley Stadium) ซ่ึงเปนสนามเจา

บานของฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ สามารถจุคนดูได 90,000 คน ไดกลับมาเปด
ใหมอีกครั้งต้ังแตป 2007 หลังจากท่ีตัวโครงสรางเดิมไดถูกร้ือถอนท้ิงทั้งหมด 
โดยสนามใหมในปจจุบันถือวาเปนสนามฟุตบอลท่ีตองใชเงินสรางมากที่สุดสนาม
หน่ึง ซ่ึงส่ืออังกฤษประมาณตัวเลขวาอยูที่แถวๆ 798 ลานปอนด 

15.00 น.     ชมการแขงขันฟุตบอล FA Community Shield 2019 ระหวาง ทีมเวอรพูล 
VS แมนเชสเตอร ซิต้ี 

ท่ีน่ังในสนาม : Long Side Lower การันตี 2 ท่ีน่ังติดกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร โฟรซีซ่ัน ล้ิมรสเปดยางข้ึนช่ือ 
 
นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก  
Hilton London Euston หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 5 สิงหาคม 2562   
ลอนดอนซิต้ีทัวร – ลองเรือ - ข้ึนกระเชาไฟฟ�าลอนดอนอาย - ชอปปم�งถนนอ็อกฟอรด 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

นําทานถายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพาน
ขามแมน้ําเทมสที่สามารถยกเปดปดได จากน้ันถายรูปคูกับ
หอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานท่ีที่เกิดเหตุแหง
ประวัติศาสตรอันเกรียงไกร ย่ิงใหญนองเลือด หรือแมแต
ซับซอนซอนเง่ือน มีอดีต
ที่ยาวนาน เคยเปนป�อม

ปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดน
ประหาร นําทานเท่ียงชมเมืองลอนดอน 
ลองเรือชมสองฟากฝم�งของแมน้ําเทมส ผาน
หอนาฬิกาบ๊ิกเบน อาคารรัฐสภาอังกฤษ มหา
วิหารเซ็นตปอล มีโดมใหญเปนอันดับที่สอง
ของโลก สะพานหอคอยลอนดอน ข้ึนฝم�งท่ี
ลอนดอนบริจดหอนาฬิกาบ๊ิกเบน อาคารหอนาฬิกา ท่ีมีความสูง 320 ฟุต ตีบอก
เวลาทุกๆ หน่ึงช่ัวโมง เปนนาฬิกาท่ี  มีหนาปดใหญที่สุดในโลก จากน้ันนําทุกทาน
ข้ึน กระเชาไฟฟ�าลอนดอนอาย ไฮไลทของเมืองลอนดอนวงลออันประกอบไปดวย
แคปซูลกระจก จํานวน 32 หอง ณ ระดับความสูงที่ 137 เมตร จุดสูงสุดที่
สามารถมองเห็นกรุงลอนดอน ไดอยางไกลสุดตา ทานแวะถายรูปหอนาฬิกา
บ๊ิกเบน, พระราชวังเวสทมินเตอร ที่ต้ังของรัฐสภาอังกฤษมาต้ังแตตนศตวรรษท่ี 
16  นําทานถายรูปดานหนา พระราชวังบ้ัคก้ิงแฮม ซึ่งสรางข้ึนในสมัยตนทศวรรษ
ท่ี 18 เพ่ือเปนตําหนักของดยุกแหงบัคกิ้งแฮม พระราชวังบ้ัคก้ิงแฮม ผูที่เขาพํานัก
อยางเปนทางการคือเจาหญิงวิคตอเรีย ผูซ่ึงข้ึนครองราชยเปนราชินีในป ค.ศ. 
1837 และต้ังแตน้ันพระราชวังแหงน้ีจึงเปนที่ประทับของกษัตริยในกรุงลอนดอน 
เปนตน  

เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Burger & Lobster ยานดังของลอนดอน 
จากน้ันนําทานชอปปم�ง ถนนอ็อกฟอรด (Oxford Street) แหลงชอปปم�งอีกแหงที่
ไมควรพลาด มีความยาวถึง 1 ไมล (1.6 กม.) ท้ังสองฟากฝم�งถนน ประกอบไปดวย
รานคานานาชนิด มีหางเซลฟริดเสจ (Selfridges) ซ่ึงถือวาใหญโตมโหฬารที่สุด
ในยานน้ี นอกจากน้ียังมี พลาซา อ็อกซฟอรดสตรีท (Plaza Oxford Street), 
หางสรรพสินคาจอหนหลุยส (John Lewis), หางสรรพสินคาเฮาส ออฟ เฟรเซอร 
(House of Frazer) ฯลฯ  

ค่ํา **เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารได
ตามอัธยาศัย** 



 

 

 
นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก  
Hilton London Euston หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 6 สิงหาคม 2562   
เมืองวินดเซอร - ลองเรือทานอาหารเที่ยง - พระราชวังวินดเซอร - สนามบินฮีทโธร ลอนดอน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองวินดเซอร (Windsor)  
พิเศษ  นําทานลองเรือชมความสวยงามของเมืองวินดเซอรพรอมรับประทานอาหาร
กลางวันบนเรือ  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ  
บาย นําทานเขาชมพระราชวังวินดเซอร 

(Windsor Castle) เปนพระราชวังต้ังอยู
ท่ีวินดเซอร สรางโดยสมเด็จพระเจาวิ
ลเลียมที่ 1 แหงอังกฤษเมื่อป ค.ศ . 1070
สถาปตยกรรมเปนแบบโรมาเนสก 
พระราชวังวินดเซอรเปนพระราชฐานท่ียังมี
ผูอยูอาศัยที่ใหญที่  สุดในโลกและเปน
พระราชฐานท่ีเกาท่ีสุดที่มีผูอยูอาศัยที่
ตอเน่ืองกันมาต้ังแตเร่ิมสราง ใหทานไดเขา
ชม พิพิธภัณฑตางๆ อ  าทิ พิพิธภัณฑ
อาวุธ ชุดอัศวินนักรบ โลห ตราประจํา
ตระกูลขุนนาง ภาพวาดฝพระหัตถปรินซพิลลิป พระฉายาลักษณสวนพระองค ของ
ใชสวนพระองค ในวาระเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษา  

16.00 น. ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินฮีทโธร และมีเวลาใหทานไดทํา Tax 
Refund 
ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา บริเวณสนามบิน 
20.45 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเอทิฮัด แอรเวย  เท่ียวบินที่ 
EY18 (A380) 
 
 
 



 

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562   
 สนามบินนานาชาติอาบูดาบี - กรุงเทพ 
06.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.45 น. เหิรฟ�าสูประเทศไทย โดยสายการบินเอทิฮัด แอรเวย เที่ยวบินท่ี EY408 
(A380) 
18.25 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   
 
** หมายเหตุ   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดย
มิไดแจงลวงหนา  
ในกรณีที่เกิดภัยทางธรรมชาติ,  การยกเลิกเท่ียวบิน หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชนที่นักทองเท่ียวไดรับเปนหลักฯ ** 
 
อัตราคาบริการ 
 

รายละเอียด ราคา/บาท  
ผูใหญพัก (หองคู) ทานละ 120,000 
เด็กอายุ ต่ํากวา 12 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน (เสริม
เตียง) ทานละ 

110,000 

เด็กอายุ ต่ํากวา 12 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมเสริม
เตียง) ทานละ 

99,000 

พักเด่ียวเพ่ิมทานละ 10,000 
กรณีไมเอาต๋ัวเครื่องบิน ผูใหญ หักออกทานละ  25,000 
กรณีไมเอาต๋ัวเครื่องบิน เด็กอายุต่ํากวา 12 ป หักออกทานละ 19,000 
กรณีมีวีซา หักออกทานละ  5,000 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับเด็กที่มอีายุ 5 ขวบ ข้ึนไป ในการเดินทาง 
เน่ืองจากทางเราคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็ก และ เพ่ือความเปนสวนตัวของผู
รวมทริปทุกทาน ** 

 
** หากมีผูเดินทางต่ํากวา 10 ทาน ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม*** 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการดังกลาวรวม  

 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 
(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

 คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 
 คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา 
 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
 คาต๋ัวเขาชมฟุตบอล (บริเวณ Long Side Lower และการันตี 2 ท่ีน่ังติดกัน) 
 คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ข้ึนอยูกับชวงอายุ
คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ทานละไมเกิน 1,500,000 บาท 

 หัวหนาทัวรของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศสหราชอาณาจักร ใชเวลาดําเนินการประมาณ 15 วันทํา

การ ท้ังน้ีการอนุมัติวีซาจะข้ึนอยูกับการพิจารณาของสถานทูตเทาน้ัน 
 คาทิปคนขับรถ และ ไกด ทองถ่ิน 
 บริการน้ําด่ืม ทุกวัน วันละ 1 ขวด 

อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 

 คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
 คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาวีซาดวน (กรณีลูกคาจองทัวรนอยกวากําหนดวันย่ืนวีซา) 
 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการ ซ่ึงโดยมาตรฐาน 2 

ปอนด /คน /วัน)  

 



 

 

การชําระเงิน  
 

1. กรณีทําการจองกอนการเดินทาง 35 วัน 
งวดที่ 1 : ชําระมัดจํา 30,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง 
งวดที่ 2 : ชําระสวนที่เหลือ หลังทําการย่ืนวีซา 3 วัน  

 
2. กรณีทําการจองนอยกวาการเดินทาง  วัน  : ชําระเต็มจํานวน  

 
หมายเหตุ : หากกรณีลูกคาถูกปฏิเสธการไดรับวีซา (วีซาไมผาน) ทางทัวรจะขอทําการคืนเงินที่
ชําระมาแลว หลังจากหักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชน คาธรรมเนียมการย่ืนวีซา , คาต๋ัว
เคร่ืองบิน , คาต๋ัวฟุตบอล เปนตน 
 
กรณียกเลิกการจอง 
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 35 วัน  หักคาบริการ 1,000 บาท สําหรับการประสานงานของ

พนักงาน 
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 34 - 25 วัน  หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง นอยกวา 25 วัน  หักคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหน่ึง แตทานสามารถหาผูเดินทางมา

แทนได โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพ่ิมคือ
คาวีซา และคาเปล่ียนช่ือต๋ัวเทาน้ัน และตองไมอยูในเง่ือนไขของต๋ัวท่ี NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 

 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับ
การพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต  
ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเง่ือนไข
ของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดย
ท่ีจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการ
ทองเที่ยว รวมท้ังไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังน้ี การลาชา
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะ
คํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการ



 

 

กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวร
ท่ีทานชําระมาแลว 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 เตียงเด่ียวแต
อาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

 โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
 กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

 ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา
โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเท่ียวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อัน
เน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, 
การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, 
การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน, 
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเก่ียวของกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความ
คุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทาง
ถูกปฏิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสาร



 

 

เพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียด
ดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้ง
ปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและ
คํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปน
สําคัญ 

เอกสารในการย่ืนวีซาประเทศอังกฤษเอกสารในการย่ืนวีซาประเทศอังกฤษ  
ใชเวลาย่ืนประมาณ ใชเวลาย่ืนประมาณ 1155--2200  วันทําการไมนับวันเสาร วันทําการไมนับวันเสาร ––  อาทิตยและวันหยุดอาทิตยและวันหยุด  
(การขอวีซาประเทศอังกฤษผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายน้ิวมือสแกนลายน้ิวมือ ดวยตนเอง ณ ศูนยรับคํารอง
ขอวซีาประเทศอังกฤษ) 

 
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลม

เกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการ
งายตอการอนุมัติวีซา 
 

 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /
สําเนาทะเบียนสมรส , หยา / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  

 
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ันโดย

ระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาท่ีขอลา
งานเพ่ือเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
   

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่
คัดไวไมเกิน 1  เดือน พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ 
ยอนหลัง 6 เดือน 

 
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมท่ีมีการ

เขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพ่ือใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียง
พอท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปน



 

 

ครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการย่ืนขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใน
ครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** 
 

 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุช่ือผูเดินทางและเหตุผล
ที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

 
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง 

   
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหน่ึง จะตองทํา

จดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไปยื่นเร่ืองแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตร
เดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได ณ ท่ีวาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขต
ลงลายมือช่ือ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 
 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร 
และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหาก
ตองการขอย่ืนคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 
 

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความ
สะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอ
รบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ  

 



 

 

 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการ
พิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา 
ทานไดยอมรับในขอตกลงและเง่ือนไข ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


