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• ตะลุยมหานครลอนดอน เมืองที่ใหญ่ที่สุดและทรงอ านาจต่อโลกของสหราชอาณาจักร 

• เสาหินสโตนเฮ้นจ์ วงหินปริศนาแห่งเกาะองักฤษ นับเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 

• เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ หมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น เวนิส แห่งคอตวอลล์ 

• ชมการเปลีย่นผลดัทหารรักษาพระองค์ ณ พระราชวงับัคกิง้แฮม 

• ถ่ายรูปกบั โอลด์แทรฟฟอร์ดแห่งแมนยูฯ ที่มีช่ือช่ือเสียงและสวยงามที่สุดในโลก 

• ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมที่ ไบเชสเตอร์ เอาท์เลท และ Oxford Street แหล่งชอปป้ิงที่ไม่ควรพลาด 

• พกัโรงแรมระดับมาตรฐาน // เมนูพเิศษ “เป็ดปักกิง่ ร้าน Four Season”  

• บินตรงโดยการบินไทย สะสมไมล์ ROP.ได้ 50% 

 

WONDERFUL ENGLAND 
ลอนดอน – แมนเชสเตอร์ 7 วนั 4 คนื 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

63,400.- ก าหนดการเดินทาง : วนัที่ 03-09 พฤศจิกายน 2560 
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วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมี
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

วนัที่สอง  กรุงเทพฯ – ลอนดอน (องักฤษ) – เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด – บ้านเช็คสเปียร์ –  
   แมนเชสเตอร์ 

01.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG910 
 (ใชเ้วลาเดินทาง 13 ชัว่โมง 05 นาที) 
07.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮีทโธว์ นครลอนดอน สหราชอาณาจักร หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่าน

ศุลกากร น าท่านเดินทางไปยงัเมืองเลก็แสนน่ารัก เมอืงเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (Bourton On The Water) 
หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีรู้จกักนัในนามของ “เวนิส แห่งคอตวอลล”์ เป็นหมู่บา้นท่ีไดรั้บการโหวตให้เป็นหมู่บา้นท่ีมี
ความสวยงามมากท่ีสุดในองักฤษ ด้วยลกัษณะของตัวอาคารท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างด้วยหิน 
Cotswold stone เท่านั้น ภายในหมู่บา้นดูเงียบสงบมีล าธารสายเลก็ๆ (แม่น ้าวินดรั์ช) ไหลผ่านกลางเมือง และมี
สะพานหินทอดขา้มน ้าป็นช่วงๆ กบัตน้วิลโลว ์ท่ีแกวง่ก่ิงกา้นใบอยู่ริมน ้า อิสระใหท่้านเดินเล่นเกบ็บรรยากาศ
อนัร่ืนรมย ์พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าเอวอน อนัเป็นบา้นเกิด

ของ วิลเล่ียม เช็คสเปียร์ กวีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดขององักฤษ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาที) ชมเมือง
แสตรทฟอร์ดท่ีร่มร่ืนไปดว้ยสวนสาธารณะ ชม บ้านเช็คสเปียร์ (Birthplace of William Shakespeare) และ
ชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชม โบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แม่น ้ าเอวอนอนัเงียบสงบ และสถานท่ีใน
ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักวีเอกผูน้ี้ อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกจากร้านคา้มากมาย  

 น าท่านเดินทางสู่  เมืองแมนเชสเตอร์  (Manchester) เมืองอุตสาหกรรมท่ีมี ช่ือเสียงจากการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีสโมสรท่ีมี
ช่ือเสียงโด่งดงัในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด , 
แมนเชสเตอร์ ซิต้ี และสโมสรคริกเกต็ แลงคาเชียร์ เคานต้ี์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที)  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั COPTHORNE HOTEL MANCHESTER หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที่สาม แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – ไบเชสเตอร์ เอาท์เลท – ลอนดอน 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านแวะถ่ายรูปกบั สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยูฯ ท่ีจดัว่า

รวยท่ีสุดในโลก เป็นสนามท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ขององักฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถึง 76,212 คน เป็นรอง
จากสนามเวมบลีย ์สเตเด้ียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติองักฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่
เป็นอนัดบัท่ี 11 ของยุโรป นอกจากนั้นยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษท่ี ยฟู่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว อิสระ

http://th.wikipedia.org/wiki/แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
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ให้ท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกของทีมท่ีท่านช่ืนชอบในร้าน MEGA STORE ท่ีมากมายไปด้วยของท่ีระลึก
หลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล 

 น าท่านเดินทางสู่ ไบเชสเตอร์ เอาท์เลท (Bicester Outlet) เอาทเ์ลทท่ีใหญ่ท่ีสุดขององักฤษ 
เที่ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
บ่าย อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิด ในราคายอ่มเยาว ์ซ่ึงประกอบไปดว้ยร้านคา้มากมาน อาทิเช่น CALVIN 

KLEIN, BURBURRY, DIESEL, CLARKS, DKNY, DOLCE & GABBANA, FRED PERRY, LEVI’S, 
L’OCCITANE, MULBERRY, PAUL SMITH, QUIKSILVER, POLO RALPH LAUREN เป็นต้น สมควร
แก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ มหานครลอนดอน (London) เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางส าคญัทางธุรกิจ การเมือง 
วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ของโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงิน การเมือง การส่ือสาร การบนัเทิง แฟชัน่ ศิลปะ 
และเป็นท่ียอมรับวา่มีอิทธิพลไปทัว่โลก และยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่และส าคญัของยโุรปอีกดว้ย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี @Four Seasons Restaurant เมนูพเิศษ!!!เป็ดย่างรสเลศิ 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั HOLIDAY INN HOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที่ส่ี ลอนดอน – สโตนเฮ้นจ์ – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – บาธ – โรมนับาธ – ลอนดอน – ช้อปป้ิง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สโตนเฮ้นจ์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ วงหินปริศนาแห่ง

เกาะองักฤษ นบัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ซ่ึงเป็นแท่งหินท่ีเกิดจากยุคเก่า สร้างข้ึนราว 2,000 ปีก่อน
คริสตกาล ไม่เป็นท่ีทราบกนัแน่ชดัว่าท าไมส่ิงน้ีจึงถูกสร้างข้ึนมาจากลกัษณะของการก่อสร้าง ท าใหท้ราบว่า
ผูส้ร้างตอ้งการมีฐานอ านาจอยู่ไม่น้อยเพราะมีการขนหินสีฟ้ามาจากเวลส์เพ่ือใชใ้นการน้ี จากนั้น น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองบาธ ดินแดนแห่งอาณาจกัรมนัอนัยิ่งใหญ่บนเกาะองักฤษเม่ือกว่า 2,000 ปี มาแลว้ และเป็น
เมืองท่ีสวยสง่าและอบอุ่นท่านจะพบอาคารหลายแห่งท่ีสร้างอย่างประณีตดว้ยหินสีทอง เหมือนๆ กนั และ
เป็นเมืองท่ีมีสถานพกัตากอากาศท่ีทนัสมยัหลายแห่ง อยูท่่ามกลางบรรยากาศชนบทท่ีมีเสน่ห์  

เที่ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองบาธ ชมวิหารแห่งเมืองบาธ อาคารต่างๆ เขตเมืองเก่า ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมยุคจอร์เจียน   

เข้าชม โรมันบาธ (Roman Bath Museum) ท่ีชาวโรมนัมาสร้างไวเ้ป็นท่ีอาบน ้ าโดยอาศัยน ้ าจากบ่อน ้ าแร่
ธรรมชาติท่ีจะมีน ้ าไหลออกมาอย่างต่อเน่ือง ถึงวนัละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศา
เซลเซียส มีเวลาให้ท่านไดช้้อปป้ิง ก่อนน าท่านเดินทางกลบัสู่ มหานครลอนดอน (London) นครหลวงท่ี
ยิ่งใหญ่แห่งสพราชอาณาจกัร จากนั้นอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงแฟชัน่แบรนดด์งัแบบตามใจท่ีถนนสายแฟชัน่โลก 
Oxford Street หรือย่านไนทบ์ริด อนัเป็นท่ีตั้งของ “ห้างแฮร์รอด” ท่ีมีช่ือเสียงขององักฤษ ชมหอ้งท่ีระลึกเจา้
หญิงไดอาน่าและโดด้ี ท่ีเจา้ของห้างไดท้ าข้ึนเพ่ือเป็นท่ีระลึก ซ่ึงมีสินคา้ให้เลือกทั้งแบรนด์เนมและโนเน
มมากมาย ท่ีชาวไทยรู้จักกันดี อย่างเช่น Zara, H&M, Esprit, Mango, Topshop, Burberry, Long Champ, 
Quiksilver, UniQLO เป็นตน้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั HOLIDAY INN HOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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วนัที่ห้า ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – สะพานหอคอย – พระราชวงับัคกิง้แฮม – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ไชน่าทาวน์  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านชม กรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศองักฤษ น าท่านชม ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน (Tower of 

London) สถานท่ีซ่ึงเคยเป็นพระราชวงัก่อนเปล่ียนมาเป็นคุกหลวงใชจ้องจ าบุคคลส าคญัขององักฤษเช่นพระ
มเหสีแอนนโ์บลีนเซอร์โทมสัมอร์ ปัจจุบนัเป็นพิธภณัฑท่ี์น่าสนใจแห่งหน่ึง น าท่านเขา้ชม ห้องจวิเวลลี ่ท่ีเก็บ
รักษาเพชรและมงกุฎประจ าราชวงศ์องักฤษรวมทั้งชมขา้วของเคร่ืองใช้ต่างๆของราชวงศ์ จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูปกบั สะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแม่น ้ าเทมส์ท่ีสามารถยกเปิดปิดได ้สัญลกัษณ์อีกแห่ง
หน่ึงของเมือง น าท่านชม พระราชวงับัคกิง้แฮม พระราชวงัท่ีประทบัของสมเดจ็พระราชินีอลิซซาเบธท่ี 2 และ
เหล่าพระราชวงศ์เอดิเบอเรอ เป็นสถานท่ีใชป้ระกอบพระราชพิธีต่างๆ อีกทั้งเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวใน
การ ชมการเปลี่ยนผลัดทหารรักษาพระองค์  และเป็นจุดท่ีประชาชนสามารถใกลชิ้ดกบัเหล่าราชวงศ์ไดม้าก
ท่ีสุด  

เที่ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
บ่าย น าท่านเขา้สู่ จัตุรัสรัฐสภา ชม มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ท่ีตั้งของรัฐสภาองักฤษตั้งแต่

ตน้ศตวรรษท่ี 16 และยงัเป็นท่ีตั้งของหอนาฬิกาท่ีรู้จกักนัดีในนาม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) สัญลกัษณ์
กรุงลอนดอน มีความสูง320ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชัว่โมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดใหญ่ท่ีสุดและมีความส าคญั
มากท่ีสุดของโลกและฝ่ังตรงขา้มท่ีมีแม่น ้าเทมส์กั้นอยูเ่ป็นท่ีตั้งของ ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอายส์ (London Eye) 
ชิงช้าสวรรค์ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป น าท่านสู่ ไชน่าทาวน์ ณ มหานครลอนดอน หรือท่ีหลายคนเรียกว่า โซโห 
(Soho) ยา่นท่ีเตม็ไปดว้ยสีสนัในยามค ่าคืน โดยเฉพาะในช่วงวนัหยดุสุดสปัดาห์อยา่งคืนวนัศุกร์และเสาร์ ผูค้น
ท่ีเหน่ือยลา้จากการท างานก็จะมานั่งพกัผ่อนกนัท่ีน่ี ซ่ึงมีทั้งบาร์ ร้านกาแฟ และร้านอาหารมากมายท่ีพร้อม
ให้บริการอย่างถูกใจ โดยเฉพาะอาหารจีนอร่อยๆ ท่ี Leicester Square นอกจากน้ียงัมีสินค้าราคาถูก ท่ี
นกัท่องเท่ียวสามารถจบัจ่ายใชส้อยดว้ยความเพลิดเพลิน  

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั HOLIDAY INN HOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที่หก อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัย - ลอนดอน – กรุงเทพฯ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัยทั้งวนัจนถึงเวลาเดนิทางสู่ สนามบิน 
 อสิระอาหารกลางวนั - อาหารค ่า ตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน  
17.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮีทโธว์ นครลอนดอน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียมตวั

เดินทางกลบักรุงเทพฯ (มีเวลาใหท่้านไดท้ าคืนภาษี Tax Refund ก่อนการเช็คอิน) 
21.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG917 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง 25 นาที) 

วนัที่เจด็  เดนิทางถึงกรุงเทพฯ                                                      

15.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 

******************************************** 
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ข้อควรทราบ :  
❖ ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (ตั๋วเคร่ืองบิน,รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการ   

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มเีตยีง 

03-09 พฤศจกิายน 2560 63,400.- 63,400.- 61,400.- 59,400.- 13,500.- 

อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเท่ียวปกติ 15 วนัท าการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัสุขภาพระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท **พิเศษ ใหค้วามคุม้ครองกระเป๋าและไฟลท์ดีเลย ์

ทุกๆ 8 ชัว่โมง จ่าย 4,000 บาท 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ มาตรฐานวนัละ 2 ปอนด ์x 5 วนั = 10 ปอนด ์    
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ มาตรฐานวนัละ 2 ปอนด ์x 7 วนั = 14 ปอนด ์    

 
 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
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❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน
เดินทาง 21 วนั 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
➢ ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
➢ ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

➢ ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
➢ หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
การยกเลกิ 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั ➢ คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วนั ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

➢ กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางต้องรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ใน
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อ
เป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  
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ตัว๋เคร่ืองบิน 
❖ ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
❖ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
❖ ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
❖ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
❖ หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
❖ โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
❖ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
❖ น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
❖ กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้งxยาวxสูง ไม่เกิน

19 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 34 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 54.5 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)   
❖ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 

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

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาประเทศองักฤษ 
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ผู้ทีป่ระสงค์ยืน่ค าร้องขอวซ่ีา ต้องมายืน่เอกสารด้วยตนเอง  เน่ืองจากต้องสแกนลายนิว้มือและถ่ายภาพดิจิตอล 

• หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างส าหรับติดหน้าวีซ่าเป็นอย่างน้อย 2 หน้า หากมี 
หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพ่ือประโยชนใ์นการอนุมติัวีซ่าจากสถานทูตฯ 

• รูปถ่ายสี ขนาด 1.5x2 น้ิว หรือ 3.5x4.5 ซม. จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม ไม่มีรอยขดูขีด รอยแม๊ก 
เยบ็กระดาษ หรือเป้ือนน ้าหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกนิ 1 เดอืน) เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านเท่านั้น  

• หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรส
เสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) กรณีเป็นเดก็อายตุ ่ากวา่ 15 ปีใชส้ าเนาใบสูติบตัร  

• หลกัฐานการท างาน – หนงัสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั (เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน), กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบ
ทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกเป็นเดือนปัจจุบนั), กรณีเป็นนกัศึกษาให้ใชห้นงัสือรับรองจาก
ทางสถาบนั (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

• หลกัฐานการเงิน – STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ท่ีปร้ินท์โดยธนาคารพร้อมประทบัตรา แสดงยอดล่าสุดก่อนยื่นวีซ่า 
ภายใน 15 วนั (ควรมียอดเงินในบัญชีขั้นต ่า 100,000 บาท), หนงัสือรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุช่ือเจา้ของบญัชี 
(BANK GUARANTEE) สถานทูตไม่รับพจิารณาเงนิฝากบัญชีกระแสรายวนั 

• กรณีเจา้ของบญัชีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอ่ืน ตอ้งออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) และหนังสือ
รับรองการเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) พร้อมระบุช่ือเจา้ของบญัชี และช่ือผูถ้กูรับรองค่าใชจ่้าย  

• กรณีท่ีเด็กอายุต ่ ากว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ต้องท าหนังสือยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่

• กรณีเป็นผูสู้งอายุ อายุ 70 ปีข้ึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล (ค่าใชจ่้ายในขอใบรับรองแพทย ์ส าหรับผูสู้งอาย ุ
ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการ) 

หมายเหตุ 
• การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ถึงแมท่้านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ใคร่ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดั  หมาย

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถกูหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

รายละเอยีดทีต้่องการเพือ่กรอกแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่วประเทศองักฤษ 
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• ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)...................................................................................................................................................... 

• ช่ือ-นามสกลุเดมิ กรณีเปลีย่นช่ือหรือช่ือ-สกลุเดมิก่อนแต่งงาน 

(ภาษาไทย)............................................................................................................................................................................. 

• สถานภาพ   โสด    แต่งงานจดทะเบียน   แต่งงานไม่จดทะเบียน  หม้าย   หย่า   อืน่ๆ 

กรณีท่านท่ีแต่งงานแลว้ไม่วา่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สามี-ภรรยา 

▪ สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................................................................... 

▪ วนัเกิดของสามี, ภรรยา .................................................... สถานท่ีเกิด สามี, ภรรยา ....................................................... 

• ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................... 

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

• เบอร์โทรศัพท์มอืถือ........................................................... เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................................... 

• ช่ือที่ท างาน/โรงเรียน (ภาษาองักฤษ).................................................................................................................................... 

• ที่อยู่ที่ท างาน/โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................. 

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

• เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน/โรงเรียน......................................................... ต าแหน่ง (ภาษาองักฤษ).......................................... 

• ช่ือบุคคลที่ร่วมเดนิทางไปด้วย ...............................................................................ความสัมพันธ์....................................... 

• ท่านเคยเดนิทางเข้ายุโรปหรือไม่    ไม่เคย       เคย ระบุวนัท่ี .......................................รวม......................วนั 

 
(กรุณาแจง้ขอ้มูลท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก   

เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะท าการโทรตรวจสอบขอ้มลูโดยตรงกบัท่าน ส าคัญมาก) 
 


