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รหัสโปรแกรม : 10178 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 

21.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์D สายการบนิ Thai Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน 

ประเทศองักฤษ - เมอืงบาธ - มหาวหิารบาธ - โรงอาบน า้โรมนัโบราณ - เมอืงซาลสิบวัร ี ่- อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮนจ ์

- เมอืงลอนดอน                       (-/-/-) 

00.15 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิ Thai 

Airways เทีย่วบนิที ่TG910 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

06.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาท)ี เป็นเมอืงทีม่ฐีานะนครในมณฑลซอมเมอร์

เซ็ทในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ เมอืงบาธไดร้ับพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชนิี

นาถเอลซิาเบธที ่1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็นเทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตัวเมอืงบาธตัง้อยู่เนินหลายลูกในหุบเขาของ

แมน่ ้าเอวอนในบรเิวณทีม่นี ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของโรมัน ผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมันโบราณ (Roman Baths) และวัด

โดยตัง้ชือ่เมอืงว่า “Aquae Sulis” เมอืงบาธเป็นสถานทีท่ีส่มเด็จพระเจา้เอ็ดการ์ดผูร้ักสงบท าพธิรีาชาภเิษกเป็นพระมหากษัตรยิ์

อังกฤษทีม่หาวหิารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมัยจอรเ์จีย เมอืงบาธกลายเป็นเมอืงน ้าแร่ที่ไดร้ับความนยิมกันมาก ซึง่ท าให ้

เมอืงบาธขยายตัวมากขึน้และมสีถาปัตยกรรมจอรเ์จียทีเ่ด่นๆ จากสมัยนัน้ทีส่รา้งจากหนิบาธทีเ่ป็นหนิสเีหลอืงนวลสวยงามเป็น

เอกลักษณ์ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และ บรเิวณดา้นหนา้ของ โรงอาบน า้โรมนัโบราณ (Roman 

Baths) ถอืเป็นโรงอาบน ้าโรมันขนาดใหญใ่นสมัยโบราณทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างด ีซึง่โรงอาบน ้าของทีน่ี่อยู่ต ่ากว่า

ระดับพืน้ถนนในปัจจุบัน ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนดว้ยกัน ตัง้แต่โซน Sacred Spring , Roman Temple , Roman 

Bath House และ Museum ซึง่แหลง่น ้าแรแ่หง่นีถ้กูคน้พบตัง้แตส่มัยชาวโรมันบกุเขา้มายดึเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ทางธรรมชาตขิองทางตะวันตกอีกดว้ย ** ยงัไม่รวมค่าบตัรเขา้ชมส าหรบัเด็ก ท่านละ ประมาณ 14.00 ปอนด ์หรอื 

ค านวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 602 บาท / ผูใ้หญ่ ทา่นละ ประมาณ 15.00 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย 

ทา่นละ ประมาณ 645 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้

ชมในแตล่ะวนัได ้** 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิบวัร ี ่(Salisbury) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีอ์ันลกึลับ เสาหนิส

โตนเฮน้จ ์ น าท่าน เขา้ชม ในรัว้อาณาเขตทีต่ัง้ของ อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์อง

โลกในยุคก่อนประวัตศิาสตร ์มอีายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ในบรเิวณตอนใตข้อง

เกาะอังกฤษ ซึง่ไม่มใีครทราบวัตถุประสงคใ์นการสรา้งอย่างชัดเจน เป็นอนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัตศิาสตร ์ตัวอนุสรณ์สถาน

ประกอบดว้ยแท่งหนิขนาดยักษ์ 112 กอ้น ตัง้เรยีงกันเป็นวงกลมซอ้นกัน 3 วง แท่งหนิบางอันตัง้ขึน้ บางอันวางนอนลง และบาง

อันก็ถูกวางซอ้นอยู่ขา้งบน นักโบราณคดเีชือ่ว่ากลุ่มกองหนินี้ถูกสรา้งขึน้จากทีไ่หนสักแห่งเมือ่ประมาณ 3000 - 2000 ปีก่อน

ครสิตกาล กลา่วคอื การหาอายุจากคารบ์อนกัมมันตรังสเีมือ่ พ.ศ. 2551 เผยใหเ้ห็นว่าหนิกอ้นแรกถูกวางตัง้เมือ่ประมาณ 2400 - 

2200 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆ ระบุว่ากลุ่มหินที่ถูกวางตั ้งมาตั ้งแต่ก่อนหนา้นั้นถึง 3000 ปีก่อนคริสตกาล

นักวทิยาศาสตรแ์ละนักประวัตศิาสตรต์่างสงสัยว่า คนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหนิทีม่นี ้าหนักกว่า 30 ตัน ขึน้ไปวางเรยีงกันได ้

อย่างไร ทัง้ๆทีป่ราศจากเครือ่งทุ่นแรงอย่างทีเ่ราใชอ้ยู่ในปัจจุบัน และบรเิวณทีร่าบดังกล่าวไม่มกีอ้นหนิขนาดมหมึานี้ ดังนัน้จงึ

สันนษิฐานวา่ผูส้รา้งตอ้งท าการชักลากแท่งหนิยักษ์ทัง้หมดมาจากทีอ่ืน่ ซ ึง่คาดว่าน่าจะมาจาก "ทุ่งมารล์โบโร" ทีอ่ยู่ไกลออกไป

ประมาณ 40 กโิลเมตร ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศอังกฤษ ที่

เป็นศูนยก์ลางส าคัญทางธุรกจิ การเมอืง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง การสือ่สาร การ

บันเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นทีย่อมรับวา่มอีทิธพิลไปทั่วโลก และยังเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีใ่หญแ่ละส าคัญของยโุรปอกีดว้ย  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงลอนดอน - อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั                   (B/-/-)      

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

หวัหนา้ทวัรแ์นะน าวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ท ัง้นีท้่านควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางล่วงหนา้ก่อนถงึวนั

เดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของทา่น 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

- ทดลองใชร้ะบบขนสง่สาธารณะของชาวเมอืงลอนดอน โดยรถไฟใตด้นิ หรอืทปู (Tube) เทีย่วชมเมอืง และวถิชีวีติของ

ชาวลอนดอนเนอร ์(Londoner) 

- ทดลองน ัง่รถเมล ์2 ช ัน้ หรอืลอนดอนแท็กซี ่เพือ่เทีย่วชมเมอืงและวถิชีวีติของชาวลอนดอนเนอร ์(Londoner) 

- ชอ้ปป้ิงสนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้บน ถนนอ็อซฟอรด์ (Oxford Street) ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมายอย่าง Mark & 

Spencer , Primark , Selfridges , Next , Zara ฯลฯ  

- เทีย่วพระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(Windsor Palace) พระราชวังซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นบา้นของครอบครัวกษัตรยิแ์ละพระราชนิีแห่ง

อังกฤษมานานกวา่ 1,000 ปี โดยพระราชวังเกา่แกข่นาด 5 ไรแ่หง่นี ้ปัจจุบันยังถูกใชเ้ป็นทีพ่ านักของสมเด็จพระราชนิีอลซิาเบธที ่

2 ซึง่มักจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ในชว่งวันหยุดสุดสัปดาหอ์ยู่เสมอ ทัง้นี้ผูม้าเยอืนควรเผือ่เวลาในการเขา้ชมอย่างนอ้ยประมาณ 2-3 

ชั่วโมง เพราะทีน่ี่ลว้นเต็มไปดว้ยสิง่ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ ทัง้ State Apartments ทีถู่กตกแต่งอย่างสวยงามดว้ยผลงานศลิปะอัน

ทรงคณุคา่ ซึง่เป็นของสะสมของเหลา่ราชวงศ ์รวมถงึความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธคิในโบสถ ์St. George ซึง่เป็นทีฝั่ง

พระศพของกษัตรยิแ์ห่งประเทศอังกฤษหลายพระองค ์และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บา้นตุ๊กตาแสนสวย

และมชีือ่เสยีงทีส่ดุโลกทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 โดยชา่งฝีมอืชัน้น าในสมัยนัน้ เป็นตน้ ** คา่บตัรเขา้ชมส าหรบัเด็ก ทา่นละ 

ประมาณ 11.50 ปอนด ์ (GBP) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 500 บาท (THB) / ผูใ้หญ่ ท่านละ 

ประมาณ 18.50 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 บาท (THB) ขึน้อยูก่บัประเภทของ

บตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- ขึน้ชมความสวยงามของเมอืงลอนดอน บน ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรอืทีรู่จั้กในชือ่ของ มลิเลเนยีม วลี 

(Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียุโรป มคีวามสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้ับ

ความนยิมอยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 30 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวณ

เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 1,290 บาท (THB) ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะ

อาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงลอนดอน - อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั                   (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

หวัหนา้ทวัรแ์นะน าวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ท ัง้นีท้่านควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางล่วงหนา้ก่อนถงึวนั

เดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของทา่น 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

- หอคอยแหง่ลอนดอน (Tower of London) เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าเทมสใ์นเมอืงลอนดอน 

เป็นพระราชวังทีเ่ดมิสรา้งโดยพระเจา้วลิเลยีมที ่1 แหง่อังกฤษ เมือ่ปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์พระราชวังเป็น

รูจั้กกันในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน” หรอื “หอ” ในประวัตศิาสตร ์ตัวปราสาทตัง้อยู่ภายในโบโรแห่งทาวเวอรแ์ฮมเล็ทสแ์ละ

แยกจากดา้นตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ดว้ยลานโลง่ทีเ่รยีกวา่เนนิหอคอยแหง่ลอนดอน หรอื “ทาวเวอร์

ฮลิ” (Tower Hill) หอคอยแห่งลอนดอนมักจะรูจั้กกันในการเกีย่วขอ้งกับหอขาว (White Tower) ซึง่แต่เดมิเป็นหอสขีาวทีส่รา้ง

โดยพระเจา้วลิเลยีมที ่1 แหง่อังกฤษในปี ค.ศ. 1078 แตก่ลุม่สิง่กอ่สรา้งทัง้หมดของหอคอยแห่งลอนดอนตัง้อยู่รอบวงแหวนสอง

วงภายในก าแพงและคูป้องกันปราสาท ตัวหอคอยใชเ้ป็นป้อม พระราชวังของพระมหากษัตรยิ ์และที่จ าขังโดยเฉพาะส าหรับ

นักโทษทีม่ยีศศักดิส์ูงเช่นพระราชนิีนาถอลซิาเบธที ่1 ก็เคยทรงถูกจ าขังในหอคอยโดยพระราชนิีนาถแมร ีและยังเป็นทีส่ าหรับ

ประหารชวีติและทรมาน คลังเก็บอาวธุ ทอ้งพระคลัง สวนสัตว ์โรงกษาปณ์หลวง หอเก็บเอกสาร หอดดูาว และตัง้แต่ปี ค.ศ. 1303 

เป็นทีเ่ก็บรักษามงกฎุและเครือ่งราชาภเิษกของสหราชอาณาจักร ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 20 ปอนด ์(GBP) หรอื 

ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 888 บาท (THB) ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ 

เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- เยีย่มชม โรงถา่ยภาพยนตร ์แฮรร์ ี ่พอตเตอร ์(Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry 

Potter) แหง่คา่ย Warner Bros ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของเมอืงลอนดอน ในสถานทีท่ีม่ชี ือ่ว่า Leavesden Aerodrome ซึง่แต่เดมิ

เคยเป็นโรงงานผลติเครือ่งบนิทีม่ชี ือ่เสยีงหลายรุ่น เชน่ Mosquito , Halifax Bombers ในสมัยสงความโลกครัง้ทีส่อง ก่อนที ่

Warner Bros จะซือ้ทีน่ีแ่ละตัง้โรงถา่ยภาพยนตรแ์ฮรร์ี ่พอตเตอรม์านานกว่าสบิปี และสุดทา้ยทีน่ี่ก็กลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว

ซึง่สาวกเหลา่พอ่มดแมม่ดนอ้ยไม่ควรพลาด ดว้ย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากทีโ่ดดเด่นจากภาพยนตร ์รวมถงึของ

ประกอบฉาก กระทั่งเสือ้ผา้และเครือ่งแตง่กาย เพือ่ใหแ้ฟนๆ แฮรร์ี ่พอตเตอรไ์ดเ้ขา้มาสัมผัสกับความมหัศจรรย ์และเก็บภาพความ

ประทับใจลงในบันทกึความทรงจ าไปตลอดกาล ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 85 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวณเป็น

เงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 3,700 บาท (THB) ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจ

จ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
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 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรอืเทยีบเทา่ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วนัทีห่า้ เมอืงลอนดอน - จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์- จตัุรสัรฐัสภา - พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์- หอนาฬกิาบิก๊เบน - ชงิชา้สวรรค์

ลอนดอน อาย - พระราชวงับคักิง้แฮม - สะพานมลิเลนเนยีม - โรงละครโกลบ - หอศลิป์แบงคไ์ซด ์- โรงเรยีนแหง่เมอืง

ลอนดอน - มหาวหิารเซนตพ์อล - ย่านไนซบ์รดิ - หา้งฮารว์ยี ์นโิคล - หา้งแฮรอดส ์- ท่าอากาศยานนานาชาติ

ลอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย  

                         (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัทราฟลักา้ร ์(Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมอืงทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารราชการส าคัญของเมอืง

ลอนดอน  

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ จตัุรสัรฐัสภา (Parliament Square) และ พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster 

Palace) หรอื ตกึรัฐสภาเวสตม์นิสเตอร ์(Houses of Parliament) เป็นสถานทีท่ีส่ภาสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร 

(สภาขนุนาง และสภาสามัญชน ) ประชมุ พระราชวังตัง้อยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น ้าเทมสใ์นนครเวสตม์นิสเตอรข์องลอนดอนบะระห์

ไม่ไกลจากพระราชวังไวทฮ์อลล์ พระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์สรา้งในปี ค.ศ. 1016 มหีอ้งทัง้หมดดว้ยกันประมาณ 1,100 หอ้ง , 

100 บันได และ ระเบยีงยาวรวมทัง้หมดประมาณ 4.8 กโิลเมตร ตัวสิง่ก่อสรา้งส่วนใหญ่สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่19 แต่ก็ยังมสี่วน

กอ่สรา้งเดมิเหลอือยูบ่า้งเล็กนอ้ยรวมทัง้ทอ้งพระโรงทีใ่นปัจจุบันใชใ้นงานส าคัญๆ เชน่ การตัง้ศพของบุคคลส าคัญก่อนทีจ่ะน าไป

ฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบรหิารพระราชวังแต่เดมิเป็นหนา้ทีข่องผูแ้ทนพระองค ์Lord Great Chamberlain แต่ในปี 

ค.ศ. 1965 เปลีย่นมอืไปเป็นของรัฐสภานอกจากหอ้งพธิีบางหอ้งทียั่งคงอยู่ภายใตก้ารบรหิารของผูแ้ทนพระองค์ หลังจากเกดิ

เพลงิใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตกึรัฐสภาปัจจุบันก็ไดร้ับการสรา้งใหม่โดยใชเ้วลาสรา้ง 30 ปี โดยมเีซอร ์ชารล์ส ์บารร์ยี ์(Charles 

Barry) และผูช้่วยออกัสตัส พวิจินเป็นสถาปนิก การออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสต์มนิสเตอร์และชาเปลเซนต์สตีเฟน (St 

Stephen's Chapel) ทียั่งเหลอื ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี 

ค.ศ. 1987 และยังเป็นทีตั่ง้ของหอนาฬกิาทีรู่จั้กกันดใีนนาม หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเป็น

สัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ ทีม่คีวามสูง 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทุกหนึง่ชั่วโมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญ่ทีสุ่ดในโลก และฝ่ัง

ตรงขา้มเป็นทีต่ัง้ของ ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรอืทีรู่จั้กในชือ่ของ มลิเลเนียม วลี (Millennium Wheel) 

เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมอย่างมาก มผีูม้า

เยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี โดยมแีมน่ ้าเทมสก์ัน้อยู ่ 
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น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) เดมิชือ่ คฤหาสน์บักกิง้แฮม (Buckingham 

House)  เป็นพระราชวังทีเ่ป็นทีป่ระทับเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษตัง้อยู่ทีเ่มอืงลอนดอนในสหราชอาณาจักร เป็นสถานที ่ที่

ใชส้ าหรับการเลีย้งรับรองของรัฐและยังเป็นสิง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วส าคัญทีห่นึง่ของเมอืงลอนดอน เป็นทีร่วมพลังใจทัง้ในการฉลอง

และในยามคับขันของชาวอังกฤษ สิง่ก่อสรา้งเดมิเป็นคฤหาสน์ทีส่รา้งส าหรับจอหน์ เชฟฟิลด ์ยุคแห่งบักกิง้แฮมในปี ค.ศ. 1703 

ตอ่มาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจา้จอร์จที ่3 ทรงซือ้เพือ่ใชเ้ป็นพระราชฐานส่วนพระองค ์ทีรู่จั้กกันในชือ่ “วังพระราชนิ”ี (The 

Queen's House) ระยะ 75 ปีตอ่มาเป็นเวลาทีม่กีารขยายต่อเตมิพระราชวังโดยสถาปนกิจอหน์ แนช (John Nash) และ เอ็ดเวริด์ 

บลอร ์(Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวังบักกิง้แฮมกลายมาเป็นพระราชฐานทีป่ระทับอย่างเป็นทางการของ

ราชวงศอ์ังกฤษเมือ่สมเด็จพระราชนินีาถวกิตอเรยีขึน้ครองราชยเ์มือ่ปี ค.ศ. 1837 การตอ่เตมิครัง้ใหญค่รัง้สดุทา้ย ไดเ้ริม่ด าเนนิขึน้

ชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 และ ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ซึง่รวมทัง้ดา้นหนา้ทีเ่ห็นอยูใ่นปัจจุบัน  

น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานมลิเลนเนยีม (Millennium Bridge) หรอืเป็นรูจั้กในสะพานทางเทา้มลิเลนเนียมแห่งเมอืงลอนดอน 

คอื สะพานแขวนโครงสรา้งเหล็กส าหรับคนเดนิทีส่รา้งขา้มแม่น ้าเทมส ์เชือ่มต่อเขตแบงคไ์ซด ์(Bankside) กับเขตตัวเมอืง

ลอนดอน ตัง้อยูร่ะหวา่งสะพานเซาทว์ารค์ (Southwark Bridge) และสะพานรถไฟแบล็คเฟรยีร ์(Blackfriars) สะพานมลิเลนเนียม 

ถูกสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1998 และเปิดใชง้านเมือ่วันที ่10 มถิุนายน ค.ศ. 2000 ชาวลอนดอนเรยีกสะพานแห่งนี้ว่าสะพานเว็มเบล ้

(Wobbly Bridge) หลังจากมสีว่นรว่มในการเดนิการกุศล ซึง่เป็นตัวแทนขององคก์รสทิธเิด็ก บรเิวณตอนใตข้องสะพาน ผา่นชม 

โรงละครโกลบ (Globe Theater) และ หอศลิป์แบงคไ์ซด ์(Bankside) ตอนเหนือของสะพาน ผา่นชม โรงเรยีนแหง่

เมอืงลอนดอน (School of London) และ ผ่านชม ดา้นล่างของสะพาน คือ มหาวหิารเซนตพ์อล (St. Paul's 

Cathedral) เป็นอาสนวหิารของครสิตจักรแหง่ประเทศอังกฤษ และเป็นโบสถป์ระจ าต าแหน่งบชิอปแห่งเมอืงลอนดอน สรา้งขึน้

เพือ่อทุศิแกนั่กบญุเปาโลอัครทตู ตัง้อยูใ่นเมอืงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาสนวหิารทีเ่ห็นในปัจจุบันสรา้งเมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่17 

และเชือ่กันวา่เป็นอาสนวหิารที ่5 ตัง้แตส่รา้งอาสนวหิารกันมา ณ ทีต่ัง้นี ้แตอ่าจจะสงูกวา่นัน้ถา้นับการบูรณะเขา้ไปดว้ย แนวเชือ่ม

ของสะพานมลิเลนเนยีมสามารถเห็นทวิทัศนด์า้นหนา้ของมหาวหิารเซนตพ์อลจากมมุไกลไดอ้ยา่งชดัเจนสวยงาม 

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึง่เป็นที่ตัง้ของ หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอย่าง หา้งฮารว์ยี  ์นโิคล 

(Harvey Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าจากทั่วทกุมมุโลก รวมทัง้กระเป๋า

แฮรร์อดสท์ีน่ยิมกันอยา่งมาก รวมทัง้มรีา้นคา้แฟชัน่มากมาย 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนื

ภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

21.35 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่

TG917 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
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วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                 (-/-/-) 

16.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

15 - 20 กมุภาพนัธ ์2562 39,999 39,999 39,999 8,999 22,999 

22 - 27 กมุภาพนัธ ์2562 40,999 40,999 40,999 8,999 23,999 

22 - 27 มนีาคม 2562 40,999 40,999 40,999 8,999 23,999 

14 - 19 เมษายน 2562 49,999 49,999 49,999 8,999 32,999 

23 - 28 เมษายน 2562 45,999 45,999 45,999 8,999 28,999 

26 เม.ย. - 01 พ.ค. 2562 49,999 49,999 49,999 8,999 32,999 

10 - 15 พฤษภาคม 2562 42,999 42,999 42,999 8,999 25,999 

17 - 22 พฤษภาคม 2562 42,999 42,999 42,999 8,999 25,999 

25 - 30 มถินุายน 2562  42,999 42,999 42,999 8,999 25,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ ทา่นละ 6,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ทีน่ั่งพเิศษ (Premium Economy) หรอื ชัน้ธุรกจิ (Business Class) จ าเป็นออกบัตรโดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ 

จองเป็นราคาทัวร ์ไมร่วมตั๋ว (Join Land) ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง สิง่ส าคัญก่อนออกบัตรโดยสาร กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ว่าคณะคอนเฟิรม์อ

อกเดนิทางหรอืไม ่

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 50 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวน เป็นเงนิไทยประมาณ 2,150 บาท (THB) รวมไป

ถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น 

  คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศองักฤษ ทา่นละ 6,000 บาท ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ ธรรมเนยีม

ของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรณุาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบั

เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท และ 

ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศองักฤษ ท่านละ 6,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 26,000 บาท (กรณีมวีซี่า

เรยีบรอ้ยแลว้ ช าระเฉพาะเงนิมดัจ า 20,000 บาท)  ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่2 ก่อนเวลา 

16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางใน

พเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการให ้

สทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือ

เอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
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2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว  (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรอื อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอื

ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระส่วนตัว

ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ทา่นสะดวกจะยืน่วซีา่มาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีสุ่ดทีจ่ะชว่ย

อ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้นี ้การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

2.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

2.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนีไ้ด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ทัง้นี ้ขึน้อยูก่ับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดูกาล

ทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซี่า 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่ และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 
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7. กรณีทีท่่านมวีซีา่ท่องเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี ้

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้ง

อยูใ่นหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดที่อนุมัตใินหนา้วีซ่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ทีม่ีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยัน เดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนือ่งจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ 

สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในส่วนนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งใน

ครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ 

เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากที่สดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด

ใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
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ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับ

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี ้อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ)์ 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 
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แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 
สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่ : ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศองักฤษ อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชัว่โมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 

ซอย สขุมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างดา้น 

ขวามอื สังเกตไดง้่าย จุดนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปัจจบุัน .............................................................................................................. 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น)...................................................................................... 

3. ทีอ่ยูปั่จจบุัน (ตดิตอ่ไดส้ะดวก) ................................................................................................... 

.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์........................... 

อาศัยในทีอ่ยูน่ีม้าเป็นเวลา (ระบชุว่งเวลาเป็นเดอืน/ปี ดไูดจ้ากทะเบยีนบา้น) .........................................  

4. สถานะการเป็นเจา้ของบา้น 

         เจา้ของ   อาศัยอยูก่ับครอบครัวของฉัน 

         เชา่ผูอ้ ืน่อยู ่  อืน่ ๆ 

5. เบอรโ์ทรศัพทม์อืถอื ................................................... อเีมลล ์........................................................ 

6. เพศ        ชาย         หญงิ 

7. สถานภาพสมรส            โสด       สมรส           หยา่          หมา้ย           แยกกันอยู ่

8. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ........................................................................................................................ 

9. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................. 

10. หมายเลขพาสปอรต์........................................................................................................................ 

วนัทีอ่อก ............................... วนัหมดอาย ุ............................ สถานทีอ่อก .................................. 

พาสปอรต์เลม่เกา่ (ถา้ม)ี หมายเลข .............................................................................................. 

วนัทีอ่อก ............................... วนัหมดอาย ุ............................ สถานทีอ่อก .................................. 

11. อาชพีปจัจบุนั (การงาน/การเรยีน) กรณุาระบอุาชพี , ต าแหน่ง , หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายกุรณุาระบุ

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

ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู่

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

.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์........................... 

 เบอรโ์ทร ................................................ เบอรแ์ฟกซ ์............................................................... 

 วนัทีท่า่นเริม่ตน้ท างานกับนายจา้งนีห้รอืเริม่ธรุกจินี ้(วนั/เดอืน/ปี) ....................................................... 

1. รายไดห้ลังจากหักภาษีแลว้ตอ่เดอืน .................................... บาท/เดอืน 

รายไดป้ระจ าอยา่งอืน่    บ านาญ          เบีย้เลีย้งหรอืเงนิประจ าจากครอบครัว       

                                     การลงทนุ       รายไดอ้ืน่ 

      เป็นจ านวนเงนิ ................................................................................................... บาท/เดอืน 

      เงนิออม (ถา้ม)ี เป็นจ านวนเงนิ ................................ บาท/เดอืน 

2. ทา่นวางแผนจะใชจ้า่ยเงนิเทา่ไหรต่อนอยูส่หราชอาณาจักร ........................................................ บาท 

3. ทา่นใชจ้า่ยเงนิเทา่ไรตอ่เดอืน(รวมภาระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) ......................................................... บาท 

4. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

ตัวผูส้มัครเอง 

มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ....................................... ความสมัพันธ ์........................................ 

5. ทา่นมบีคุคลทีต่อ้งการใหท้า่นชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิหรอืไม ่

ไมม่ ี

ม ีออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ....................................................................................................... 

ความสมัพันธ ์......................................... 

6. ชือ่-นามสกลุ บดิา .................................................................................................................... 
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สญัชาต ิ................................................. วนั - เดอืน – ปีเกดิ ..................................................... 

ชือ่-นามสกลุ มารดา ................................................................................................................ 

สญัชาต ิ................................................................................................................................. 

วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................................................................................................... 

7. วซีา่ (อังกฤษ) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

   ไมเ่คย 

เคยไดรั้บ    ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.............................. ถงึวนัที ่.............................................. 

   ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.............................. ถงึวนัที ่........................................................................ 

ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.............................. ถงึวนัที ่........................................................................ 

วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) หรอืวซีา่ประเทศตา่งๆ ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย. 

   เคยไดรั้บ 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่....................... ถงึวนัที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่....................... ถงึวนัที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่....................... ถงึวนัที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่....................... ถงึวนัที ่......................... 

8. ประเทศอืน่ ๆ ทีเ่คยเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่....................... ถงึวนัที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่....................... ถงึวนัที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่....................... ถงึวนัที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่....................... ถงึวนัที ่......................... 

9. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย   เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) .................................................................. 

10. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกบัทา่น .............................................. ความสัมพันธ.์.................................. 

      

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด และชดัเจนทีส่ดุเพือ่ 

ประโยชนข์องตวัทา่นเอง การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็น

เพยีงตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


