
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดับ 3-4 ดาวหรือเทียบเท่า เช้า กลางวัน ค ่า 

1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – ดูไบ     - 

2 
ดูไบ – แมนเชสเตอร์ – ลิเวอร์พูล – สนามแอนฟิลด ์– วิหารลิเวอร์พูล – ท่า
เรืออลัเบิร์ต – แมนเชสเตอร์ 

 ✓ ✓ 
AC Manchester Salford Quays 

Hotel 

3 เมืองยอร์ค – แมนเชสเตอร์ – โบสถแ์มนเชสเตอร์ ✓ ✓ ✓ 
AC Manchester Salford Quays 

Hotel 

4 สนามโอลดแ์ทรฟฟอร์ด – ลิเวอร์พูล – ชมการแข่งขนัฟุตบอลแดงเดือด ✓  ✓ 
AC Manchester Salford Quays 

Hotel 

5 
สแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน – บา้นเกิดเชคสเปียร์ส – เบอร์ตนัออนเดอะ
วอเตอร์ – ไบบิวร่ี – ออ็กซ์ฟอร์ด 

✓ ✓ ✓ Ramada Oxford Hotel 

6 Bicester Village Outlet – ลอนดอน – ล่องเรือแม่น ้าเทมส์       ✓  ✓ Hilton London Olympia Hotel 

7 พระราชวงับกัก้ิงแฮม – ถนนออ็กซ์ฟอร์ด – สนามบิน ✓ ✓  - 

8 สนามบินดูไบ – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)    - 

ก าหนดการเดินทาง : 01-08 มีนาคม 2566 

 

WONDERFUL EUROPE 
ENGLAND FOOTBALL MATCH 
ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลกี 8 วนั 5 คืน 

 

 ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

139,000.- 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – ดูไบ 

17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 10 แถว U       
สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 ( บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
00.50 น. เดินทางถึง ดูไบ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
วันที่สอง ดูไบ – แมนเชสเตอร์ – ลิเวอร์พูล – สนามแอนฟิลด์ – วิหารลิเวอร์พูล – ท่าเรืออัลเบิร์ต – แมนเชสเตอร์ 

02.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK021 (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

06.45 น. เดินทางถึง เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระแลว้ น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองลิเวอร์พูล ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมือง วฒันธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยงัเป็นเมืองถ่ินก าเนิดของวงดนตรี
ส่ีเต่าทองหรือเดอะบีทเทิล ความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองท่าส าคัญ มีการติดต่อค้าขายกับ
แคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และแผ่นดินใหญ่ยุโรปน าท่านเขา้ชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ ของสโมสรลิเวอร์พูล อิสระ
ให้ท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกของทีม ท่ีท่านช่ืนชอบในร้าน MEGA STORE ท่ีมากมายไปด้วยของท่ีระลึก
หลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
น าท่านชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ท่ีสุดในองักฤษ และใหญ่เป็นอนัดบั 5 
ของโลก สร้างเสร็จตั้งแต่ 1978 โดยใชเ้วลาสร้างทั้งหมด 74 ปี จากนั้นน าท่านสู่ยา่นคา้ขายและช็อปป้ิง    มอลลก์ลาง
เมือง Liverpool ONE ท่ีน้ีท่านจะไดพ้บกบัร้านเส้ือผา้แบรนด์ดงัต่างๆ เช่น H&M, Zara และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระ
ให้ท่านได้ช้อปป้ิงกนัตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางกลบัสู่แมนเชสเตอร์ น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออัลเบิร์ต (Albert 
Dock) หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองลิเวอร์พูล โดยบริเวณท่าเรือนั้นประกอบไปดว้ยอาคารท่าเรือ
และคลงัสินคา้ นอกจากน้ีแลว้ท่าอลัเบิร์ตยงัเป็น สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคนเขา้ชมมากท่ีสุดในสหราชอาณาจกัรอีกดว้ย 
เดินทางกลบัแมนเชสเตอร์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั AC Manchester Salford Quays Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม ยอร์ค – มหาวิหารยอร์ค – แมนเชสเตอร์ – วิหารแมนเชสเตอร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค นครท่ียงัมีก าแพงเมืองโบราณล้อมรอบท่ีตั้ งอยู่ในนอร์ธยอร์คเชอร์ เป็นเมืองท่ีมี

ความส าคญัทางประวติัศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปีท่ีก่อตั้งมา ท่านจะไดช้มเมืองหลวงของแควน้
ยอร์คเชียร์ ซ่ึงมีป้อมปราการ ท่ีชาวโรมนัไดเ้คยสร้างไวเ้ม่ือ ค.ศ. 71 แต่ถูกชาวไวก้ิงเขา้ยึดเมืองแห่งน้ีไดใ้นปี 866 
ค.ศ. อีกทั้ง “ยอร์ค” ยงัขึ้นช่ือว่าเป็น เมือง ศูนยก์ลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักร และยงัเป็นเมืองแห่งงาน
เทศกาลต่าง ๆ ยอร์กจึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย น าท่าน ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารยอร์ค มินสเตอร์
ท่ีสร้างอุทิศแด่เซ็นต ์ปีเตอร์ นบัว่าเป็นวิหารสไตลก์อธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปตอนบนภายในตกแต่งดว้ยแผน่กระจก
สีท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาะองักฤษ น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองแมนเชสเตอร์ 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) ตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศองักฤษ จดัเป็นเมืองใหญ่และมี

ประชากรมากอนัดบัสองรองจากเมืองลอนดอน แมนเชสเตอร์ติดต่อกบัท่ีราบเชชเชอร์ทางทิศใต ้ติอต่อกบัเทือกเขา
เพนไนน์ทางทิศเหนือและทิศตะวนัออก เมืองน้ีขยายตัวและเจริญรุ่งเรืองจากการผลิตส่ิงทอในช่วงการปฏิวติั
อุตสาหกรรม ส่งผลให้แมนเชสเตอร์กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ 
วิหารแมนเชสเตอร์ (Manchester Cathedral) สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1215 โดยบารอนโรเบิร์ต เกรสเล็ต เจา้ของ
คฤหาสน์แมนเชสเตอร์ สั่งให้สร้างขึ้ นมาข้างกับท่ีพักของเขา เพื่อใช้เป็นโบสถ์ประจ าเขตศาสนาของเมือง
แมนเชสเตอร์ ไดรั้บความเสียหายอย่างหนกัจากระเบิดในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเม่ือในปี ค.ศ. 1996 ไดถู้กลอบ
วางระเบิดจากผูก่้อการร้าน ไออาร์เอ ท าให้ตอ้งมีการบูรณะใหม่อีกคร้ัง แต่ปัจจุบนันั้นก็กลบัมาสวยงามดัง่เดิมและ
ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งเป็นส่วนหน่ึงของ Church of England ท่ีหากมาถึงประเทศองักฤษ ตอ้งมา
เยีย่มเยอืนอีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั AC Manchester Salford Quays Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ส่ี สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – ลิเวอร์พูล – ชมการแข่งขันฟุตบอลแดงเดือด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเขา้ชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD) สนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 

ท่ีเร่ิมก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1909  พื้นสนามมีระบบระบายน ้า และระบบท าความร้อน มีจ านวนท่ีนัง่ทั้งส้ิน 67,000   
ท่ีนัง่ ใชเ้ป็นสนามท าการแข่งขนัในแมทซ์ส าคญัๆมาแลว้ หลงัจากเยี่ยมชมแลนด์มาร์คส าคญัในเมืองแมนเชสเตอร์ 
หลงัจากเก็บภาพประทบัใจเรียบร้อย ใหท้่านได ้อิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล เพื่อเตรียมตวัในการดู ฟุตบอลศึกแดงเดือด ระหว่าง ลิเวอร์พูล ปะทะ 

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 
15.00 น. เช้าชม ฟุตบอลศึกแดงเดือด ระหว่าง ลิเวอร์พูล ปะทะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หากวนัและเวลาในการแข่งขนัมีการ

เปล่ียนแปลง จะมีการปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั AC Manchester Salford Quays Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านเกิดเชคสเปียร์ส – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ – ไบบิวร่ี – อ็อกซ์ฟอร์ด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน  เมืองบา้นเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส น าท่านชมเมืองสเต

รทฟอร์ดท่ีคงรักษาสภาพแวดลอ้มแบบชนบทขององักฤษแท ้ๆ ไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้า บ้านเกิด
ของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) กวีและนักเขียนบทละครชาวองักฤษท่ีไดรั้บการ
ยกย่องทัว่ไปว่าเป็นนักเขียนผูย้ิ่งใหญ่ขององักฤษและของโลกมกัเรียกขานเขาว่าเป็นกวีแห่งชาติขององักฤษและ 



 

 

“กวีแห่งเอวอน” (BARD OF AVON) ชมบา้นท่ีเคยเป็นท่ีอาศยัของเชคสเปียร์ เป็นบา้นหลงัคามุงดว้ยฟาง ซ่ึงเป็น
รูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัไดป้รับเป็นพิพิธภณัฑไ์ปแลว้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชมหมู่บ้าน BUORTON ON THE WATER ได้รับการโหวตว่าเป็นหมู่บ้านท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศ

องักฤษ Regularly voted one of the prettiest villages in England แวะเดินเล่น ถ่ายรูป พกัผ่อน น าท่านเดินทางสู่เขต 
COTSWOLDS น าท่านชม หมู่บ้านโบราณ BIBURY เป็นสถานท่ีซ่ึงเต็มไปดว้ยกระท่อมโบราณ โบสถ์อนัเก่าแก่ 
อีกทั้งยงัมีถนนสวย ๆท่ีรายลอ้มดว้ยดอกไม้สีสดใสริมสองขา้งทางซ่ึงสร้างความรู้สึกสดช่ืนให้ผูม้าเยือนไดม้าก
ทีเดียวและมนัยงัถูกจดัให้เป็นหน่ึงในสถานท่ีสุดโรแมนติกซ่ึงเหมาะแก่การถ่ายพรีเวดด้ิงหรือจดังานแต่งมากทีเดียว 
นอกจากน้ีมนัยงัท าหน้าท่ีเป็นฉากหลงัสวย ๆ ให้ภาพยนตร์ช่ือดงั อย่าง Bridget Jones&ดว้ย และท่ีแห่งน้ียงัไดติ้ด1
ใน10สถานท่ีท่ีท่องเท่ียวในองักฤษ น าท่านเดินทางสู่เมืองออ็กซ์ฟอร์ด  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Ramada Oxford Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่หก Bicester Village Outlet – ลอนดอน – ล่องเรือแม่น ้าเทมส์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (Bicester village shopping Centre) ก่อตั้งในปี1992 มีร้านคา้มากกว่า 

900 ร้านของแฟชัน่ชั้นน าของโลกและแบรนดไ์ลฟ์สไตลค์อลเลคชัน่ทนัสมยั อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein , 
Clarks , D&G , DKNY , Fendi ,Gucci , Guess , Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace 
, Yves Saint Laurent ฯลฯ  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ภายใน Outlet)  
น าทุกท่านออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (London) มหานครท่ีเป็นทั้งเมืองหลวงของประเทศองักฤษและสหราช
อาณาจักร เป็นเมืองศูนยก์ลางในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นคมนาคม ท่องเท่ียว การศึกษา เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ 
ลอนดอนไดช่ื้อว่าเป็นเมืองศูนยก์ลางทางธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกปัจจุบนั มากมายดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวและแลนด์
มาร์กช่ือดงั นอกจากน้ีลอนดอนยงัเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีอายุกว่า 3,000 ปีแลว้ สั่งสมประวติัศาสตร์ไวใ้นทุกๆ มุมของ
เมืองให้เราได้ชมกนัไม่มีเบ่ือ น าท่านถ่ายรูป กระเช้าลอนดอนอาย (LONDON EYE) ท่ีรู้จกัในช่ือ มิลเลเนียมวีล 
(Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) อีกทั้งยงัเป็นชิงช้า
สวรรค ์ท่ีก่อสร้างดว้ยโครงเหล็กค ้าขา้งเดียวท่ีสูงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย  เน่ืองจากโครงสร้างทั้งหมดใชโ้ครงค ้าเหล็ก
รูปตวั A ในการใหบ้ริการโดยใชโ้ครงค ้าเพียงแค่ดา้นเดียวเท่านั้น ไม่เหมือนชิงชา้สวรรคอ่ื์นๆ ทัว่ไปท่ีมีโครงค ้าสอง
ขา้งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวไดอ้ย่างมาก โดยมีผูม้าเยือนมากกว่า 3 
ลา้นคนต่อปี น าท่าน ล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของสองฝากฝ่ังแม่น ้าเทมส์  ซ่ึงไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน ล่องเรือ
ผา่นสถานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น จตัุรัสรัฐสภา,พระราชวงัเวสทมิ์นส์เตอร์ ท่ีตั้งของรัฐสภาองักฤษ,หอนาฬิกาบิ๊กเบน ชม
ความงดงามสองฝ่ังของแม่น ้ าเทมส์ผ่าน จัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์, มหาวิหารเซนต์ปอล, ลอนดอน
บริดจ์ เป็นการท่องเท่ียวลอนดอนท่ีดีท่ีสุดอีกวิธีหน่ึง จุดสวยงามท่ีสุด เม่ือมองจากจุดกลางแม่น ้ าคืออาคารรัฐสภา 
บ๊ิกเบนและหอคอยลอนดอน 



 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Hilton London Olympia Hotel หรือระดับเดียวกัน  
วันที่เจ็ด พระราชวังบักกิง้แฮม – ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่าน ผ่านชม พระราชวังบักกิง้แฮม (Buckingham Palace) อีกความงดงามของพระราชวงัแห่งราชวงศอ์งักฤษ 

และจนถึงทุกวนัน้ีก็ยงัเป็นท่ีประทับของ ควีนเอลิซาเบธท่ี 2และเหล่าสมาชิกในราชวงศ์ เพราะฉะนั้นรอบร้ัว
พระราชวงับกัก้ิงแฮมจึงมกัจะมีชาวองักฤษแวะเวียนโฉบไปมาอยู่บ่อยคร้ังโดยหวงัว่าอาจโชคดีไดเ้ห็นท่านเหล่าน้ี
ไม่วนัใดก็วนัหน่ึง พระราชวงับกักิงแฮมเป็นบ้านเดิมของ ดยุคแห่งบกัก้ิงแฮมขุนนางชาวองักฤษ สร้างขึ้นในปี 
1703-1705 จากนั้นก็กลายเป็นสมบติัของหลวงในสมยั จอร์จท่ี 3 และ ไดรั้บการปรับปรุงใหก้ลายเป็นท่ีประทบัอยา่ง
เป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษตั้งแต่ปี 1837 นอกจากเป็นท่ีประทบัแลว้ก็ยงัใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานพิธีต่างๆ รวมทั้ง
จดังานเล้ียงรับรองอาคนัตุกะแห่งราชวงศอี์กดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย อิสระท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงบน ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านชอ้ปป้ิงใหญ่ ของลอนดอนท่ีท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้คุณภาพ

เยีย่มจาก มาร์ค แอนด ์สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ ์และหา้งอ่ืนๆ ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
20.25 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK010 ( บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วันที่แปด ดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

07.20 น. เดินทางถึง ดูไบ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 ( บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
18.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

******************************* 

ข้อควรทราบ : 

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง
บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุก

คร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
❖ ทางบริษทัจะด าเนินการจดัการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามท่ีก าหนด แต่บางคร้ังการเดินทางอาจจะมีการปรับเปล่ียนได้

ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็น
หลกั 
❖ ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 

FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 



 

 

อตัราค่าบริการ     

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี)  

ไม่ใช้เตียง 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

01-08 ม.ีค. 66 139,000.- 139,000.- 15,000.- 
 

อัตรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้พกัท่ี

เมืองนั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่าวีซ่า (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุและสุขภาพ (Covid-19) ระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
 ตัว๋เขา้ชมฟุตบอล LONGSIDE LOWER 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน (2 ปอนด ์x 6 วนั = 12 ปอนด)์ 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   
เง่ือนไขในการจองทัวร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 40,000 บาท (หลงัจองภายใน 2 วนั) พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

โดยอตัโนมติั 
3. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่านติดต่อ 

เจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 

1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึน้ไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดั
จ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ า
ตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว           

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้น ามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน และ
ยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยื่นวีซ่า และท่านไดรั้บการอนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการท่ีเกิดขึ้นจริง และท่านสามารถน าวีซ่าน้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์  หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนั
เดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของ
สายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อแทรกแซงได ้

 ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง
สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและอ านวยความสะดวกในยืน่วี
ซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้เหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ
หนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับห้องหกัแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED 
ขึ้นอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านได้มีการช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทาง
บริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 


