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ลอนดอน – บาธ – สโตน์เฮนจ์ – คาร์ดิฟ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ไบบูรี 
เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ – วนิเดอร์เมยีร์ – เข้าสนามแมนเชสเตอร์ – เชสเตอร์ – ช้อปป้ิงเอาท์เลท็  

พระราชวงัวนิเซอร์ – หอคอยลอนดอน – ตะลยุมหานครลอนดอน – ล่องเรือแม่น า้เทมส์ 
สัมผสักลิน่ไอ แห่งผู้ดีองักฤษ ชมสถานทีต่่างๆ ทีส่ าคญั ช้อปป้ิงอย่างจุใจ  

ก าหนดการเดินทาง 

ออกเดนิทางวนัที ่ 
08-16 ก.ค. // 11-19 ส.ค. // 13-21 ต.ค. // 14-22 ต.ค. 2560 
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( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 
 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2      ลอนดอน –  โรมันบาธ –สโตนเฮนจน์ – คาร์ดฟิ – เข้าชมปราสาทคาร์ดฟิ    

01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอน โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG910 
07.15น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ฮีทโรว์ ประเทศองักฤษ  หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

จากนั้ นน าท่าน ออกเดินทางเข้าสู่ ทุ่ งราบ ซอลส์บุ รี “Salisbury Plain” น าท่านเข้าชม สโตนเฮนจ์ 
STONEHENGE (รวมค่าเข้าชม) วงหินปริศนาแห่งเกาะองักฤษ นบัเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลก
ยุคเก่า ส ร้างข้ึนราว 2,000 ปี ก่อน
คริสตกาล น าท่านเปล่ียนรถทอ้งถ่ิน
เพื่อเขา้ชมสโตน์เฮนจ ์มีเวลาให้ท่าน
เดินเล่นชมความมหัศจรรย์ของวง
หินปริศนา  ได้เวลาสมควรน าท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองบาธ “BATH” 
ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอัน
ยิ่งใหญ่บนเกาะ  อังกฤษเม่ือกว่า 
2,000 ปี ม าแ ล้ ว  ตั้ ง ช่ื อ เมื อ ง ว่ า 
“Aquae Sulis” เป็นท่ีตั้งของโรมนับาธ (ROMAN BATHS) (ภายนอก) สถานท่ี ท่ีชาวโรมนัมาสร้างไวเ้ป็น
สถานท่ีอาบน ้ าแร่ เม่ือ 2,000 ปีมาแล้ว โดยอาศยั น ้ าจากบ่อน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีจะมีน ้ าไหล ออกมาอย่าง
ต่อเน่ืองถึงวนัละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส น าท่านชมตวัเมืองบาธ 
บาธตั้งอยูเ่นินหลายลูกในหุบเขาของแม่น ้ าเอวอน ในบริเวณท่ีมีน ้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของ
โรมัน  ผู ้ส ร้างโรงอาบน ้ าโรมัน 
(Roman Bath) เ มื อ ง บ า ธ เ ป็ น
สถานท่ีท่ีสมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ผู ้
รั ก ส งบ ท าพิ ธี ร าช า ภิ เษ ก เป็ น
พระมหากษตัริยอ์งักฤษท่ีมหาวิหาร
บาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมัย
จอร์เจีย บาธกลายเป็นเมืองน ้ าแร่ท่ี
เป็นท่ีนิยมกันมากซ่ึงท าให้เมือง
ข ย า ย ตั ว ข้ึ น ม า ก แ ล ะ มี
สถาปัตยกรรมจอร์เจียท่ีเด่นๆ จาก
สมยันั้นท่ีสร้างจากหินบาธท่ีเป็นหินสีเหลืองนวล เมืองบาธได้รับฐานะเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 
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และมีโรงละคร, พิพิธภณัฑ์และส่ิงส าคญัทางวฒันธรรมและทางการกีฬา ท่ีท าให้กลายเป็นเมืองท่ีดึงดูด
นกัท่องเท่ียวโดยมีนกัท่องเท่ียวคา้งคืนหน่ึงลา้นคน เมืองบาธมีมหาวิทยาลยัสองมหาวิทยาลยัและวิทยาลยั
และสถานศึกษาอ่ืนๆ แรงงานส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการบริการและมีความเจริญเติบโตทางดา้นขอ้มูล
และเทคโนโลยท่ีีสร้างงานใหแ้ก่ผูอ้ยูอ่าศยัในเมืองบาธเองและบริเวณปริมณฑล  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองคาร์ดิฟ” เมืองหลวง แห่งเวลส์ เป็นเมืองหลวงที่มีอายุน้อยทีสุ่ดในยุโรป เมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสุดและมีประชากรมากท่ีสุดของเวลส์ น าท่านชมตวัเมืองคาร์ดิฟ ชมศาลาว่าการเมือง (City Hall) 
จากนั้ น  น าท่ านชม เข้ า 
“ ป ร า ส า ท ค า ร์ ดิ ฟ ” 
(Cardiff Castle) ชมความ
งดงามภายในปราสาทท่ีมี
การบรรยายประวติัความ
เป็นมาของเมืองคาร์ดิฟ
เม่ื อ ป ร ะ ม าณ  2,000 ปี
มาแล้ว ผ่านทางภาพวาด
บนฝาผนัง โดยเร่ิมตั้ งแต่
ช่วงศตวรรษท่ี 1 ท่ี  พวก
โรมนัไดเ้ขา้มา จนกระทัง่ถึงพวกนอร์มงัในท่ีสุดปราสาทคาร์ดิฟตกมาอยู่ในความครอบครองของขุนนาง
หลายตระกูลเร่ือยมา จนกระทัง่ถึงตระกูลบิวท์ (Bute Family) ซ่ึงภายหลงัตระกูลบิวท์ไดต้กแต่งปรับปรุง
ปราสาทคาร์ดิฟให้มีความงดงามมากข้ึน อาทิเช่น ให้มีการวาดภาพบนผนงั การตกแต่งปราสาทดว้ยกระจก
สีหินอ่อน การฉาบทอง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :  MERCURE CARDIFF CITY CENTER ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง            พกัเมืองคาร์ดิฟ 
วนัที่3        คาร์ดฟิ – เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์  - ไบบูรี – ฟาร์มปลาเทราท์ 
                 ลเิวอร์พูล  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่“เมืองเบอร์ตัน ออน 
เดอะ วอเตอร์” Bourton On The Water 
หมู่บา้นเล็ก ๆ ท่ีรู้จกักนัในนามของ “เว
นิส แห่งคอตวอลล์” เมืองท่ีโด่งดงัท่ีสุด
ในคอตสโวลส์ ดูเงียบสงบมี ล าธาร
สายเล็ก ๆ (แม่น ้ าวินด์รัช) ไหลผ่าน
กลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้าม
น ้ าป็นช่วง ๆ กบัตน้วิลโลว ์ท่ีแกว่งก่ิง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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กา้นใบอยู่ริมน ้ า เมืองน้ีมีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านคา้ให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย ์น า
ท่านชมความสวยงามภายในหมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ 
“หมู่บ้านไบบุรี” เป็นหมู่บ้าน
เล็ ก ๆ  ตั้ ง อ ยู่ ใ น แ ค ว้ น 
Gloucestershire เขต Cotswolds 
(คอทส์โวลส์ ) จัดว่าเป็น The 
Most beautiful village in 
England ให้ท่านได้เดินเล่นชม 
บา้นเรือนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
หมู่บ้านแห่งน้ี นั่นคือกระท่อม
หินโบราณ ท่ีเรียงรายกนัยาวไป
เป็นแถว มีช่ือว่า Arlington Row ซ่ึงกระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็  นท่ีพกัของคนท่ีท าอาชีพทอขนแกะในสมยั
ศตวรรษท่ี 17ชม โบสถ์อนัเก่าแก่ อีกทั้งยงัมีถนนสวย ๆ ท่ีรายลอ้มดว้ยดอกไมสี้สดใสริมสองขา้งทาง น า
ท่านชม “ฟาร์มปลาเทราท์” อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ ้ าน อนัเน่ืองมาจากแม่น ้ าโคล์นเป็นสาขา
หน่ึงท่ีแยกมาจากแม่น ้ าเทมส์ เป็นแหล่งท่ีสามารถเล้ียงปลาชนิดน้ีไดต้ลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลาท่ีเล้ียงเป็น
ปลาเทราทสี์น ้ าตาล กลายเป็นอาชีพท่ีท ารายไดใ้หก้บัคนในหมู่บา้นจ านวนมาก และฟาร์มปลาเทราตย์งัเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของหมู่บา้นอีกดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชมเมืองลิเวอร์พูล Liverpool  เมืองท่าแห่งการท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัมากแห่งหน่ึงของประเทศ

องักฤษ โดยเฉพาะในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 
1 8  เมื อ ง ลิ เวอ ร์พู ล นั้ น ถื อ ว่ า เป็ น จุด
ศูน ย์ก ล างของก ารติ ด ต่ อค้ าข ายกับ
แคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และแผ่นดินใหญ่
ยุโรป จึงส่งผลให้เมืองลิเวอร์พูลเป็นเมือง
ส าคญัท่ีสุดเมืองหน่ึงขององักฤษ ปัจจุบนั
เมื อ งลิ เวอ ร์พู ล ได้กลาย เป็ น ท่ี ดึ ง ดูด
นักท่องเท่ียว ซ่ึงในปี  ค.ศ. 2007 เมืองลิ
เวอร์พูลไดมี้การฉลองครบรอบ 800 ปี ท่ี
ก่อตั้งมาและในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์พูลก็ไดรั้บต าแหน่งเมืองหลวงทางวฒันธรรมของยโุรปพร้อมกบัเมืองสต
ราวนัเจอร์ ในนอร์เวยอี์กดว้ย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Novotel Hotel ท่ีพกัระดบัใกล้เคยีง      
 

 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่4       ลเิวอร์พูล – เอดนิเบิร์ก – ปราสาทเอดนิเบิร์ก – ชมเมือง 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน้ันเดินทางสู่เมืองเอดินเบิร์ก Edinburgh เมืองหลวงและเมืองศูนยก์ลางวฒันธรรมของ ประเทศสก๊อต
แลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 15 เจา้ของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ  เดินทางถึงเมืองเอดินเบิร์ก 
Edinburgh เมืองหลวงและเมืองศูนยก์ลาง
วฒันธรรมของ ประเทศสก๊   อตแลนด ์
ตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 15 เจา้ของสมญานาม
กรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ เอดินเบิร์ก
เป็นเมืองท่ีเจริญมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในส
หราชอาณาจักร มีศูนย์กลางเมืองตั้ งอยู่
ร อ บ  ๆ  ป ร าส าท เอ ดิ น เบิ ร์ ก  เมื อ ง
เอดินบะระติดอนัดบัเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียว
มากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของสหราชอาณาจกัรรองจากลอนดอน เมืองเอดินเบิร์ก ยงัเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็น 
"เมืองท่ีเป็นมิตรกบัเด็ก" (The Child Friendly City) เน่ืองจากภายในเมืองมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะส าหรับ
เด็กมากมาย เมืองเอดินบะระเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการเงินท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของสหราชอาณาจกัรรอง
จากลอนดอนและใหญ่เป็นอนัดบัห้าของยโุรป โดยมีมหาวทิยาลยัตั้งอยูถึ่งสามแห่งดว้ยกนัคือ มหาวิทยาลยั
เอดินเบิร์ก มหาวิทยาลัยแฮเรียต-วตัต์ และมหาวิทยาลัยเนเปียร์น ำท่ำนเท่ียวเมืองเอดินเบิร์ก ชมสภำพ
บ้ำนเรือนยุคเก่ำบนถนนปร้ินเซสถนนสายส าคญัสายหน่ึงของเอดินเบิร์ก อนุสาวรีย์เซอร์วอลเตอร์สก๊อต 
และยา่นตวัเมืองใหม่บนถนนจอร์เจ้ียน 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่าน เขา้ชมความยิ่งใหญ่ของ “ปราสาทเอดินเบิร์ก”  ตั้งอยู่บนเนินเขาอันสวยงามเป็นปราสาทที่งดงาม

และเป็นสถานทีเ่กบ็รักษามหามงกุฎแห่งราชวงศ์ เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก็อต เคยถูกท าลายลงหลาย
คร้ังแต่ทุกคร้ังก็ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่
ให้กลับคืนสู่ความสง่างามดังเดิม และยงัถือว่า
เป็นจุดชมเมืองเอดินเบิร์กไดเ้ป็นอยา่งดีเน่ืองจาก
เป็นเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุม
เมือง และยงัได้รับการขนานนามว่าเป็นเมือง
เอเธนส์แห่งทิศเหนือเน่ืองจากสถาปัตยกรรมการ
ก่อสร้างท่ีคล้ายคลึงกับวิหารแพนธีออนใน
ประเทศกรีซ เขา้ชมเคร่ืองราชและอญัมนีอนัล ้ า
ค่าของสก๊อตแลนด์ จากนั้น อิสระให้ท่านพกัผอ่น หรือเดินชมความสวยงามของเมืองเอดินเบิร์ก ตามถนน
สายส าคญัของสก๊อตแลนดท่ี์เรียงรายไปดว้ยร้านขายสินคา้ท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 
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พกัท่ี :      Holiday Inn Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                               
วนัที่5       เอดนิเบิร์ก – วนิเดอร์เมียร์ – สนามแมนเชสเตอร์(เข้าชม) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่าน ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์โดยใชเ้ส้นทางผา่นเขตเลคดิสทริคเป็น 1 ในดินแดนแห่งทะเลสาบ
ทั้ง 16 แห่ง ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลท่ี
เตม็ไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมเ้มืองหนาวท่ีแลดูร่มร่ืน
และสวยงาม  บริเวณ หุบ เขาและท่ี ราบต ่ าของ
เขตคมัเบรีย (Cumbria) และยงัเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่
ท่ีสุดในละแวกน้ีส าหรับ อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริ
กก่อตั้ ง เม่ือปีค .ศ .1951 เป็นห น่ึงใน  11 อุทยาน
แห่งชาติขององักฤษ ครอบคลุมพื้นท่ี 10 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ มีพื้นท่ีรวมกัน ทั้ งหมด2,292 ตาราง
กิโลเมตร 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ เข้า

ชมภายในสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของ
สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พร้อมชมพิพิธภณัฑ ์
ความเป็นมาของสนา  มฟุตบอล อนัยิ่งใหญ่แห่งน้ี มี
เวลาให้ท่ าน เลือก ซ้ือสินค้าลิขสิท ธ์ิประจ าทีม
แมนเชสเตอร์ไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      DOUBLE TREE BY HILTON MANCHESTER  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                                      
วนัที่6        แมนเชสเตอร์ – เชสเตอร์ – ช้อปป้ิง Bicester Outlet – ลอนดอน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน้ันเดินทางสู่เมือง เชสเตอร์ CHESTER เมืองเก่าท่ีคน้พบโดยชาวโรมนัเม่ือประมาณ 2,000 ปีมาแลว้น า
ท่านผ่านชมตวัเมืองอนัสวยงาม ทาง
ตอนเหนือของแควน้เวลส์ ลกัษณะข  
อ ง ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ข อ ง อ าค า ร
บ้านเรือนเป็นแบบทิวดอร์ อันเป็น
เอกลกัษณะเฉพาะของท่ีน่ีซ่ึงเสริมให้
บรรยากาศของเมืองน้ีมีเสน่ห์ และ
แฝงความน่ารักเอาไว ้นอกจาก นั้ น
ตึกบางแห่งยงัเป็นตึกเก่าแก่ตั้งแต่สมยั
ปี ค.ศ.1488 อีกด้วย ชมก าแพงเมือง 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ซ่ึงเป็นลกัษณะสถาปัตยกรรมของโรมนั เชสเตอร์ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองเดียวในสหราชอาณาจกัรท่ียงัคงรักษา
สภาพเดิมไวไ้ดม้ากท่ีสุด 

อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

บ่าย จากน้ันออกเดินทางสู่ Bicester Outlet ศูนย์
เอาท์เล็ทท่ีใหญ่และมีสินค้าหลากหลาย
ท่ีสุด มีเวลาให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์
เน ม  อ า ทิ เ ช่ น  Burberry, Calvin Klien, 
D&G, DKNY, Bally  Mulberry, Paul 
Smith, POLO ฯลฯ จากนั้นเข้าสู่โรงแรมท่ี
พกั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      HOLIDAY INN LONDON / DORSETT HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                                      
วนัที่7        พระราชวงัวนิเซอร์ – หอคอยลอนดอน – ชมมหานครลอนดอน  
                 เบอร์เกอร์ & ล๊อบสเตอร์     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองวินเซอร์ น าท่าน เข้าชมภายในพระราชวงัวนิเซอร์ Windsor Castle อีกหน่ึง
พ ร ะ ร าช วัง อั น เป็ น ท่ี แ ป ร
พระราชฐานของราชวงศอ์งักฤษ
มากว่า  900  ปี  โดยกษัต ริย์วิ
ลเลียมผู ้พิ ชิต ชมห้องท่ีส าคัญ
ต่าง ๆ ท่ีประดบัประดาได้อย่าง
สวยงามอลังการณ์โดยเฉพาะ  
STATE APARTMENT ท่ี
รวบรวมสมบติัล ้ าค่าไวม้ากมาย 
และ KING ‘ S CHAMBER ท่ีเก็บภาพเขียนอนัทรงคุณค่าตลอดจนอุทยานภายนอกบนเน้ือท่ีกวา้งขวาง
ตกแต่งดว้ยพรรณไมน้านาชนิดอยา่งสวยงาม ไดเ้วลาสมควรน าท่านกลบัสู่นครลอนดอน  จากนั้นเดินทางสู่
กรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศองักฤษ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชมทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน Tower Of 

London  สถาน ท่ี ท่ี  เค ย เป็ นพ ระราชวัง  แม้ ใน
ภายหลังจะเปล่ียนมาเป็นคุกหลวง ท่ีจองจ าบุคคล
ส าคญัขององักฤษ ไม่วา่จะเป็นพระมเหสี แอนน์ โบ
ลีน เซอร์โทมสั มอร์ ฯลฯ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ี
น่าสนใจมากแห่งหน่ึงของประเทศ ชมห้องจิลเวอร่ีท่ี
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เก็บรักษาเพชรและมงกุฎประจ าราชวงศ์ขององักฤษ จากนั้นชมมหานครลอนดอน, ผ่านชมรัฐสภาของ
องักฤษริมแม่น ้ าเทมส์ จตุัรัสรัฐสภา มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์ หอนาฬิกาบ๊ิกเบน ถนนดาวน์นิงท่ีตั้ง  ของ
บา้นพกันายก รัฐมนตรีองักฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชยัชนะขององักฤษ
เหนือทัพของนโปเลียน ณ แหลมทราฟัลการ์ , มหาวิหารเซนต์พอลส์  ธนาคารชาติของ  อังกฤษ 
กองบญัชาการต ารวจสก๊อตแลนด์ยาร์ด ถ่ายภาพสะพานทาวเวอร์ บริดจ์ ท่ีโด่งดงั ผา่นชมพระราชวงับกัก้ิง
แฮม ท่ีใชว้า่ราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 2 และพระราชวงศช์ั้นสูง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร Berger & Lobster Restaurant เมนูพเิศษ: Lobster Soup, Dessert of 
the day 

พกัท่ี :      HOLIDAY INN LONDON / DORSETT HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                            
วนัที่8       ล่องเรือแม่น า้เทมส์ – ชิมเป็ดย่างโฟร์ซีซ่ัน - ช้อปป้ิงแฮร์รอด – เดนิทางกลบักรุงเทพฯ   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าคณะล่องเรือแม่น ้าเทมส์สัมผสับรรยากาศของววิทวิทศัน์อนัโรแมนติก ของมหานครลอนดอน  ซ่ึงแม่น ้ า

เทมส์สายน้ีเป็นแม่น ้ าใหญ่ท่ีไหลใน

อังกฤษตอนใต้ และเป็นท่ีรู้จักมาก

ท่ีสุดเพราะแม่น ้ าไหลผ่านใจกลาง

กรุงลอนดอน นอกจากน้ี แม่น ้ ายงั

ไหลผ่านเมืองอ่ืนๆ ด้วย เช่น เมืองอ็

อกซ์ฟอร์ด รีดด้ิง และ วนิดเ์ซอร์ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน Four Season) เมนูพเิศษ เป็ดย่างรสเลศิ เมนูเด็ด!!! 

บ่าย จากนั้นอิสระทุกท่านในยา่นการคา้ ถนนออกซ์ฟอร์ด หรือยา่นไนทบ์ริด อนัเป็นท่ีตั้งของ “หา้งแฮร์รอด” ท่ีมี
ช่ือ เสี ยงของอังกฤษ  ชม
ห้องท่ีระลึกเจ้าหญิงไดอา
น่าและโดด้ี ท่ี เจ้าของห้าง
ได้ท าข้ึนเพื่ อเป็นท่ีระลึก 
และช้อปป้ิง สินคา้แบรนด์
เนมมากมาย อาทิ MARK 
& SPENCER, NEXT, BU  
RBERRY ฯล ฯ   จ าก นั้ น
อิสระให้ท่ านได้ช้อปป้ิง 
สินคา้บริเวณยา่นเคนชินตนัไฮสตรีท ท่านสามารถเลือกชอ้ปป้ิงในยา่นถนนรีเจนท ์อ๊อกฟอร์ด หรือ เขา้ชม
พิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ง มาดามทุสโซ่(ค่าเขา้ประมาณ 1,500 บาท) พิพิธภณัฑ์องักฤษ (Britist Museum) (ไม่เสีย
ค่าเขา้ชม) โรงถ่ายภาพยนตร์วอร์เนอร์ (Harry Potter ค่าเขา้ประมาณ 2,400 บาท) ไดต้ามอธัยาศยั 

........  พร้อมกนั ณ จุดนดัหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน(กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย) 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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21.30น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 917 

วนัที่9       กรุงเทพฯ 
15.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการโปรแกรม   
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ก.ค.-ต.ค. 2560 89,900 89,900 89,900 19,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน // ลอนดอน-กรุงเทพฯ 

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 14 ปอนด์ 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 45,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก
บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ

คืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก

ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 

และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 
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 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


