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• อตัราค่าบริการนี ้ส าหรับท่านที่ต้องการเดินทางอสิระตั้งแต่ 2 ท่านขึน้ไป 

• รวมค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ - ลอนดอน - กรุงเทพฯ บินตรงโดยการบินไทย 

• รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง ฟรีน ้าหนักกระเป๋า 30 กโิล  

• รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม ไปกลบั (Seat-in-coach) เดินทางสะดวกไม่ต้องกงัวลเร่ืองสัมภาระ 

• แถมฟรี 1 วนัทัวร์ London hop on hop off ตะลุยมหานครลอนดอน  

• ชมลอนดอนอาย ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวปียุโรป 

WONDERFUL ENGLAND 
LONDON SUPERDEAL PACKAGE  

7 DAYS 4 NIGHTS 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

37,900.- ก าหนดการเดินทาง : เดอืนกันยายน - 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) – อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัย 

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

ศุลกากร มหานครลอนดอน (London) เมืองท่ีเป็นศูนย์กลางส าคัญทางธุรกิจ การเมือง วฒันธรรม และ
ประวติัศาสตร์ของโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงิน การเมือง การส่ือสาร การบนัเทิง แฟชัน่ ศิลปะ และเป็นท่ียอมรับ
วา่มีอิทธิพลไปทัว่โลก และยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่และส าคญัของยุโรปอีกดว้ย น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั จากนั้น
ใหท่้านอิสระพกัผอ่นหรือท่องเท่ียวตามอธัยาศยั 

 อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเตม็ที่ 
 ที่พกั ………………. HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า (ตามโรงแรมที่ท่านจอง) 

วนัที่สาม เที่ยวชมกรุงลอนดอน (HOP ON HOP OFF) – พพิธิภัณฑ์มาดามทุสโซ – ลอนดอนอาย 

เช้า   อสิระอาหารเช้าตามอธัยาศัย 
 พร้อมกนั ณ จุดข้ึนรถ น าท่านเท่ียวชม กรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศองักฤษ ดว้ยการนัง่รถ HOP ON 

HOP OFF (รวมค่าบตัร 1 Day Ticket) น าท่านเขา้สู่ จัตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square) จตุัรัสใจกลางกรุง
ลอนดอน เป็นอนุสรณ์สถานของสงครามทราฟัลการ์หรือสงครามวอเตอร์ลรูะหวา่งองักฤษกบัฝร่ังเศส ปี ค.ศ. 
1805 มีอนุสาวรียน์ายพลเนลสัน และลอ้มรอบดว้ยอาคารส าคญั เช่น พิพิธภณัฑศิ์ลปะ โบสถเ์ซนตม์าร์ตินอิน
เดอะฟีลด์ ชม มหาวิหารเซนต์ปอล ( St Paul's Cathedral) ออกแบบโดย Christopher Wren เป็นวิหารในยุค
ศตวรรษท่ี 17 เป็นเสมือนหน่ึงเพชรน ้าเอกแห่งวงการสถาปัตยกรรมของลอนดอน ในช่วงระหว่างปี 1710 ถึง 
1962 มหาวิหารแห่งน้ีเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดของเมือง และเป็นหน่ึงของโดมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ชม หอนาฬิกา
พระราชวงัเวสต์มินสเตอร์ หรือรู้จกักนัดีในช่ือของ บิ๊กเบน (Big Ben) สญัลกัษณ์กรุงลอนดอน มีความสูง 320
ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชัว่โมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดใหญ่ท่ีสุดและมีความส าคญัมากท่ีสุดของโลก น าท่านชม 
ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน (Tower of London) สถานท่ีซ่ึงเคยเป็นพระราชวงัก่อนเปล่ียนมาเป็นคุกหลวงใชจ้อง
จ าบุคคลส าคญัขององักฤษเช่นพระมเหสีแอนน์โบลีนเซอร์โทมสัมอร์ ปัจจุบนัเป็นพิธภณัฑท่ี์น่าสนใจแห่ง
หน่ึง ชม สะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแม่น ้ าเทมส์ท่ีสามารถยกเปิดปิดได ้สัญลกัษณ์อีกแห่ง
หน่ึงของเมือง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เที่ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
บ่าย น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ (Madame Tussauds London) เป็นหุ่นข้ีผึ้งเสมือนจริงของบุคคลส าคญัจท่ีมี

ช่ือเสียงในสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่ราชวงศ์แห่งองักฤษ, ดารา, นกัร้อง, นกักีฬา, ศิลปินเอก, นกัการเมือง ตลอดจน
ผูน้ าประเทศต่าง ๆ ในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 8 หอ้ง โดยแต่ละหอ้งก็จะมีบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
ในแวดวงต่าง ๆ ท่ีถูกรวบรวมเขา้ไวด้ว้ยกนั และยงัมีส่วนท่ีใชใ้นการจดัแสดงถึงประวติัของพิพิธภณัฑแ์ละ
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กรรมวิธีการท าหุ่นข้ีผึ้งแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด เพ่ือใหเ้ราไดศึ้กษากนัดว้ย ก่อนกลบัอยา่ลืมแวะไปชมร้าน
ขายของท่ีระลึกกันด้วยนะครับ เพราะท่ีน่ีมีของท่ีระลึกให้เลือกซ้ือกันมากมายหลายอย่างเลยทีเดียว ซ่ึง
นอกจากบรรดาหุ่นบุคคลส าคญัแลว้ เรายงัจะไดส้นุกสนานไปกบัสารพดัของเล่นและกิจกรรมต่างๆ มากมาย
ท่ีทางพิพิธภัณฑ์จัดไว้ จากนั้ นน าท่านข้ึนชม ลอนดอนอาย  (London Eye) ท่ี รู้จักในช่ือ มิลเลเนียมวีล 
(Millennium Wheel) เป็นชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในทวีปยุโรป ท่ีสามารถชมทิวทศัน์รอบมหานครลอนดอน มี
ความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) อีกทั้งยงัเป็นชิงชา้สวรรค์ท่ีก่อสร้างดว้ยโครงเหลก็ค ้าขา้งเดียวท่ีสูงท่ีสุดในโลก
อีกดว้ย ตั้งอยู่บนริมฝ่ังทางใตข้องแม่น ้ าเทมส์ ระหว่างสะพานเวสต์มินสเตอร์กบัสะพานฮนัเกอร์ฟอร์ด ดว้ย
ความสูงต่อรอบและการหมุนเคล่ือนอย่างเช่ืองช้าในแต่ละรอบนั้น มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจ
ต่างๆ ไดอ้ยา่งจุใจ 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
  ที่พกั ………………. HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า (ตามโรงแรมที่ท่านจอง) 

วนัที่ส่ี อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัยหรือเลอืกซ้ือทัวร์เสริมเพิม่เตมิ 

เช้า   อสิระอาหารเช้าตามอธัยาศัย 
 อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัยหรือเลอืกซ้ือทัวร์เสริมเพิม่เตมิ (กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี) 
 อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเตม็ที่ 
 ที่พกั ………………. HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า (ตามโรงแรมที่ท่านจอง) 

วนัที่ห้า อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัยหรือเลอืกซ้ือทัวร์เสริมเพิม่เตมิ 

เช้า   อสิระอาหารเช้าตามอธัยาศัย 
 อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัยหรือเลอืกซ้ือทัวร์เสริมเพิม่เตมิ (กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี) 
 อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเตม็ที่ 
 ที่พกั ………………. HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า (ตามโรงแรมที่ท่านจอง) 

วนัที่หก อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัย – ลอนดอน – กรุงเทพฯ  

เช้า   อสิระอาหารเช้าตามอธัยาศัย 
 อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัยหรือเลอืกซ้ือทัวร์เสริมเพิม่เตมิ (กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี) 
 อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเตม็ที่ 
17.30 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮีทโธว์ นครลอนดอน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทาง

กลบักรุงเทพฯ (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 

******************************************** 
ข้อควรทราบ :  



 

 4   

❖ ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (ตั๋วเคร่ืองบิน,รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 
 
 
อตัราค่าบริการ ตัว๋เคร่ืองบิน + รถรับส่ง  

ก าหนดการดินทาง 
คณะ 2 ท่าน  
ท่านละ 

12-18 กนัยายน 2560 37,900.- 

03-09 พฤศจกิายน 2560 37,900.- 
 

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

อตัราค่าบริการ ตัว๋เคร่ืองบิน + รถรับส่ง + ที่พกั 

ก าหนดการดินทาง 
คณะ 2 ท่าน  
ท่านละ 

12-18 กนัยายน 2560 51,900.- 

03-09 พฤศจกิายน 2560 51,900.- 
โรงแรม HOTEL PRESIDENT หรือเทยีบเท่า **** 
ที่อยู่: 56-60 Guildford Street, ลอนดอน, England, WC1N 1DB, สหราชอาณาจกัร 
สถานที่ตั้ ง: โรงแรมน้ีตั้ งอยู่ในบริเวณใจกลางกรุงลอนดอน สามารถเดินไปรัสเซล สแควร์, มหาวิทยาลยัลอนดอน และ
พิพิธภณัฑอ์งักฤษ ไดใ้น 10 นาที 
***แถมฟรีซิตีท้วัร์เพิ่มอกี 1 วนั Full day tour Windsor Castle, Bath & Stonehenge Tour and Lunch Pack*** 
 

แพก็เกจทัวร์เสริม อตัราค่าบริการ 

Full day tour of Windsor Castle, Bath & Stonehenge Tour 
with Entries and Lunch Pack 

GBP 125/- PER PERSON. 

Bicester Village Shopping Express GBP 53 PER PERSON. 
Windsor, Stonehenge, Lacock and Bath with Free Lunch Pack GBP 94/ PER PERSON. 
Buckingham Palace and Windsor Castle Tour GBP 94/ PER PERSON 
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อตัราแลกเปลีย่น 1 GBP = 44.05 บาท เช็ค ณ วนัที่ 02 กนัยายน 2560 
 

หมายเหตุ 
❖ อตัราค่าบริการน้ีส าหรับเดินทาง 2 ท่าน กรณีจ านวนผูเ้ดินทางมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ท่ีก าหนด กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี เพ่ือ

เสนอราคาอีกคร้ัง 
❖ สนใจเดินทางช่วงเวลาอ่ืน นอกจากท่ีระบุในรายการ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 
❖ หากท่านตอ้งการใหเ้ช็คโรงแรมอ่ืนๆ รบกวนติดต่อเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัสถานะของโรงแรม 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม ไปกลบั (Seat-in-coach) 
 ซิต้ีทวัร์ 1 วนั ตามระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าโรงแรมตามระบุ / ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  
 Hotel City Taxes, Coach Toll & Parking  
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศองักฤษ (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า อตัราค่าบริการ 4,500 บาท/ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ มาตรฐานวนัละ 2 ปอนด ์ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
❖ สามารถออกเดินทางไดต้ั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป โดยข้ึนอยูก่บัระดบัราคาท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 
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❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
➢ ยนืยนัการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
➢ ช าระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการคอนเฟิม  
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
➢ หลงัจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
การยกเลกิ 
➢ กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 

ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั

ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น ทั้ งน้ีต้องไม่อยู่ใน
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ยเหตุผล
ใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการ
ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 
 
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)  
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❖ 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 
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  
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• 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 

รายละเอยีดทีต้่องการเพือ่กรอกแบบฟอร์มยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศองักฤษ 

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

• ช่ือ-นามสกลุเดมิ กรณีเปลีย่นช่ือหรือช่ือ-สกลุเดมิก่อนแต่งงาน 

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

• สถานภาพ   โสด    แต่งงานจดทะเบียน   แต่งงานไม่จดทะเบียน  หม้าย   หย่า   อืน่ๆ 

กรณีท่านท่ีแต่งงานแลว้ไม่วา่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สามี-ภรรยา 
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▪ 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) 
 


