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TG WINTER SPECIAL 2017 

                                     

กรุงลอนดอน – หอระฆงับ๊ิกเบน – มหาวิหารเวสตมิ์นสเตอร์ - อาคารรัฐสภา – พระราชวงับคัก้ิงแฮม 

ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – สะพานทาวเวอร์ - พิคคาดิลล่ี เซอร์คสั – เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ 

ชอ้ปป้ิง Bicester Chic Outlet มีเวลาอิสระเยีย่มญาติ เยีย่มลูก เท่ียวเองตามท่ีใจตอ้งการ 

คณะเดยีวเท่าน้ัน 1-7 ก.ย.60 

ถูกกว่าไปเอง เพยีงท่านละ 39,999-.  
วนัแรก กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D  ประตู 2-3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีทางบริษทัฯ อ านวย
ความสะดวกดูแลเร่ืองการเช็คบตัรโดยสารและสัมภาระต่างๆ 

วนัทีส่อง กรุงลอนดอน  
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01.10 น. น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน โดยเท่ียวบินท่ี TG-910 
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ น าท่านสู่

ปราสาทหอคอยลอนดอน น าท่านถ่ายรูปกบั สะพานหอคอย (Tower Bridge) หน่ึงในสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของลอนดอน 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั พระราชวงับั๊กกิง้แฮม  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารจีน 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบั หอนาฬิกาบิ๊กเบน มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์ นัง่รถผา่นชมรัฐสภาขององักฤษริมแม่น ้าเทมส์ , ผา่น

ชมถนนดาวน์นิงท่ีตั้งของบา้นพกันายกรัฐมนตรีองักฤษ, ผา่นชมจตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน 

จากนั้นน าท่านสู่ยา่น ถนนออ็กซ์ฟอร์ด ท่ีโด่งดงัและเตม็ไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้มากมาย อาทิ มาร์ค แอนด ์สเปนเซอร์ , 

พรีมาร์ค , เซลส์ฟริดเจส  ฯลฯ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน โฟร์ซีซัน ให้ท่านได้มีโอกาสลิม้รสเป็ดย่างช่ือดัง 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม Ibis Style London Excel หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม     กรุงลอนดอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
วนัอสิระให้ท่านเยีย่มญาติ เยี่ยมลูก และเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง มีหวัหนา้ทวัร์ท่ีช านาญการของบริษทั ให้

ค  าแนะน าทั้งเร่ืองการเดินทาง และการเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ โดยท่านสามารถเลือกกิจกรรมไดต้ามความตอ้งการ เช่น  

-เขา้ชมพิพิธภณัฑร์ะดบัโลกในกรุงลอนดอน อาทิ พิพิธภณัฑอ์งักฤษ (ไม่เก็บค่าเขา้ชม), พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์

ธรรมชาติวทิยา (ไม่เก็บค่าเขา้ชม), พิพิธภณัฑว์คิตอเรียและอลัเบิร์ต (ไม่เก็บค่าเขา้ชม), พิพิธภณัฑท์างทะเลแห่งชาติ 

(ไม่เก็บค่าเขา้ชม), พิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้งมาดามทุสโซ (ค่าเขา้ชม 35 ปอนด์) 

- ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน (ค่าเขา้ชม 21.5 ปอนด)์ และสะพานทาวเวอร์ (ไม่เก็บค่าเขา้ชม) 

-เขา้ชมพระราชวงัเคนซิงตนั (ค่าเขา้ชม 18 ปอนด)์ 

-เขา้ชมมหาวหิารเซ็นตป์อล (ค่าเขา้ชม 18 ปอนด)์ 

-เขา้ชมสวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิว (ค่าเขา้ชม 9 ปอนด)์  

-เท่ียวชมสวนสนุกแฮร่ี พอตเตอร์ ณ วอเนอร์ บราเธอร์ส สตูดิโอ (ค่าเขา้ชม 39 ปอนด ์ตอ้งท าการจองล่วงหนา้) 

หมายเหตุ    วนันี้ท่านต้องเดินทางด้วยตัวเอง และช าระค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆด้วยตัวเอง แต่จะมีหัวหน้าทวัร์คอยให้

ค าแนะน า ปรึกษา เร่ืองการเดินทาง ไม่มีรถโค้ชบริการ และ อสิระอาหารกลางวัน-อาหารค ่า 

พกั โรงแรม Ibis Style London Excel หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ กรุงลอนดอน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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วนัอสิระวนัทีส่อง 

หวัหนา้ทวัร์น าเดินทางท่องเท่ียวในกรุงลอนดอนโดยรถไฟใตดิ้นหรือระบบขนส่งสาธารณะอ่ืนๆ ซ่ึงรถไฟใตดิ้นของ

ท่ีน่ีถือไดว้า่มีความเก่าแก่ท่ีสุดในโลก โดยเปิดใหบ้ริการมาแลว้ มากกวา่ 150 ปี น าท่านไปยงัพพิธิภัณฑ์องักฤษ 

(BRITISH MUSEUM) พิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมเร่ืองราวมางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของมนุษยชาติ ถือไดว้า่เป็น

พิพิธภณัฑท่ี์ส าคญัท่ีสุดอีกแห่งของโลก ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ.1753 มีผูส้นใจเขา้ชมปีละมากกวา่ 6 ลา้นคน โดยมีช้ินงานจาก

สาขาต่างๆรวมกนัมากกวา่ 7 ลา้นช้ิน พิพิธภณัฑถู์กแบ่งออกเป็น 10 แผนก เช่น แผนกเอเชียศึกษา แผนกภาพพิมพแ์ละ

ภาพวาด แผนกกรีกและโรมนัโดยท่านสามารถเลือกชมโบราณวตัถุท่ีถูกเก็บรวบรวมมาจากนานาประเทศ ในสมยัท่ี

ประเทศองักฤษเป็นเจา้อาณานิคม ไอไลทอ์ยูท่ี่ แผน่จารึกอกัษรอียปิตโ์บราณ มมัม่ีและโลงศพ จากประเทศอียปิต ์และ

บางส่วนของก าแพงวหิารพาธีนอน จากประเทศกรีซ  

กลางวนั        อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  

บ่าย              น าท่านไปยงัยา่นช็อปป้ิงถนนออ็กซ์ฟอร์ด ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของห้างสรรพสินค้าเซลฟริเจดส์ ท่ีรวบรวมสินคา้แบรนด์ 
                     เนม ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ใหท้่านเลือกซ้ือ เช่น CHANEL, LOUIS VUITTON, PRADA, GUCCI, DIOR,  
                     BURBERRY, PAUL SMITH, VALENTINO, SAINT LAURENT, LONGCHAMP ฯลฯ นอกจากน้ียงัมีร้านคา้ 

       ขนาดใหญ่ของ MARK&SPENCER ,PRIMARK, H&M, ZARA, RIVER ISLAND ไวใ้หท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ 
       อยา่งจุใจ นอกจากน้ี ท่านยงัสามารถเดินเล่นต่อไปยงัถนนรีเจนท์อนัสวยงามและมีสินคา้มากมาย และยา่น 
      พคิคาดิล ลี ่เซอร์คัส สถานท่ีชุมนุมของนกัท่องเท่ียว 
 

ค ่ำ      อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
      พกั โรงแรม Ibis Style London Excel หรือเทยีบเท่า 

หมายเหตุ    วนันี้ท่านต้องเดินทางด้วยตัวเอง และช าระค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆด้วยตัวเอง แต่จะมีหัวหน้าทวัร์คอยให้

ค าแนะน า ปรึกษา เร่ืองการเดินทาง ไม่มีรถโค้ชบริการ และ อสิระอาหารกลางวัน-อาหารค ่า 

วนัทีห้่า กรุงลอนดอน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
วนัอสิระวนัทีส่าม 

หวัหนา้ทวัร์น าเดินทางท่องเท่ียวในกรุงลอนดอนโดยรถไฟใตดิ้นหรือระบบขนส่งสาธารณะอ่ืนๆไปยงั ปราสาท
หอคอยลอนดอน (TOWER OF LONDON) ปราสาทเก่าแก่ท่ีถูกสร้างข้ึนในสมยักษตัริยว์ลิเลียม ผูพ้ิชิต เม่ือปี ค.ศ.1066 
ในอดีต นอกจากถูกใชเ้ป็นทั้งท่ีประทบัของกษตัริยแ์ละเช้ือพระวงศแ์ลว้ ยงัเป็นป้อมปราการ สวนสัตว ์คลงัสรรพาวธุ 
คุกหลวง และถูกใชเ้ป็นสถานท่ีๆใชป้ระหารชีวิตบุคคลส าคญั ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีจดัแสดงนิทรรศการความเป็นมาของ
ราชวงศอ์งักฤษ ภาพมลัติมีเดียท่ีแสดงถึงการข้ึนครองราชยข์องสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท่ี2 และยงัใชเ้ป็นท่ีเก็บรักษา
เคร่ืองเพชรโบราณในพิธีบรมราชาภิเศก และมงกุฏเพชรท่ีสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธทรงใชป้ระดบับนพระเศียร ในพิธี
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การเปิดประชุมรัฐสภา จากนั้นใหท้่านไดถ่้ายรูปคู่กบัสะพานหอคอย (TOWER BRIDGE) ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงใน
สัญลกัษณ์ของมหานครลอนดอน ท่ีนกัท่องเท่ียวจดจ าไดม้ากท่ีสุด ตวัสะพานถุกสร้างในปี ค.ศ.1894 โดยใชเ้วลามากวา่ 
8 ปี ถึงจะสร้างเสร็จ  

กลางวนั         อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย        น าท่านไปยงัห้างสรรพสินค้าแฮรอดส์ หา้งสรรพสินคา้เก่าแก่ ก่อตั้งมานานกวา่ 200 ปีใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือ 

        สินคา้คุณภาพขององักฤษมากมาย ภายใตพ้ื้นท่ีมากกวา่ 90,000 ตรม. มีร้านคา้มากกวา่ 300 ร้าน เช่น น ้าหอม      
        เคร่ืองส าอางค ์สินคา้แบรนด์เนม หรือกระเป๋าแฮรอดส์ บริเวณหา้งสรรพสินคา้ ซ่ึงอยุใ่นย่านไนท์บริดจ์ ยงัมีซุปเปอร์ 
       มาร์เกต ร้านสะดวกซ้ือ และร้านกาแฟ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ นอกจากน้ี ท่านยงัสามารถเดินต่อไปยงัถนนสโลน  
      ถนนช็อปป้ิงท่ีมีร้านแบรนดเ์นมเรียงรายกนัเตม็สองฝ่ังถนน เช่น CHANEL, LOUIS VUITTON, GUCCI ฯลฯ 

ค ่ำ      อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 

พกั โรงแรม Ibis Style London Excel หรือเทยีบเท่า 

หมายเหตุ    วนันี้ท่านต้องเดินทางด้วยตัวเอง และช าระค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆด้วยตัวเอง แต่จะมีหัวหน้าทวัร์คอยให้

ค าแนะน า ปรึกษา เร่ืองการเดินทาง ไม่มีรถโค้ชบริการ และ อสิระอาหารกลางวัน-อาหารค ่า 

วนัทีห่ก กรุงลอนดอน – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - ช้อปป้ิงเอ๊าเลท – สนามบินฮีทโทรว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ หมู่บา้นเล็ก ๆ ท่ีรู้จกักนัในนามของ   “เวนิส แห่งคอตส์โวลส์” 

เมืองสวยน่ารัก ท่ีมีล าธารสายเล็กๆ ต้ืนๆ ซ่ึงแทจ้ริงคือแม่น ้าวนิด์รัช ไหลผา่นกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้มน ้า

ป็นช่วง ๆ กบัตน้วลิโลว ์ท่ีแกวง่ก่ิงกา้นใบอยูริ่มน ้า ท าให้เป็นสถานท่ีท่ีมีเสน่ห์อยา่งมาก เมืองน้ีมีร้านอาหารและ

โรงแรม รวมทั้งร้านคา้ใหเ้ดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย ์น าท่านชมความสวยงามภายในหมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมทั้ง

ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นเดินทางต่อสู่ บิสเตอร์ ชิค เอ้าท์เลท BICESTER CHIC OUTLET เอาทเ์ล็ทท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะองักฤษ 

 ใหเ้วลาใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมในราคาพิเศษ อาทิเช่น Armani, Boss, Balenciaga, Bally, Burberry, 

Calvin Klein, Celine, Coach, Dior, DKNY, Fendi, Furla, Gucci, Jimmy Choo, Longchamp, Lacoste, 

Levi’s, Mulberry, Pandora, Prada, Paul Smith, Polo Ralph Lauren, Saint Laurent, Samsonite, 

Swatch, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tissot, Tod’s, Tumi, Valentino ฯลฯ  

จากนั้นเดินทางสู่สนามบินฮีทโทรว ์เพื่อผา่นขั้นตอนการท าคืนภาษี - เช็คบตัรโดยสารและกระเป๋าเดินทาง 

21.25 น ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG-917    

วนัทีเ่จ็ด  กรุงเทพฯ 

15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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รายการทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ทีไ่ม่คาดคิดหรือมีผลกบัการ

เดินทางและรายการทวัร์  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าทวัร์ส าหรับจ านวนผู้เดินทางขั้นต ่า 30 ท่าน 

พกัห้องคู่ท่านละ           39,999              บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ     7,000      บาท 

*** โรงแรมส าหรับทวัร์อังกฤษทีบ่ริษัทฯจองไว้ ไม่มีห้องสามเตียง *** 
*** บัตรโดยสารเป็นบัตรโดยสารราคาพเิศษ ไม่มีราคาเด็ก *** 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าทวัร์เพิม่  ในกรณีทีส่ายการบินเพิม่ค่าภาษีน า้มัน *** 

*** รายการทวัร์นีไ้ม่เหมาะส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปีและผู้สูงอายุทีต้่องน่ังรถเข็น *** 

 

เง่ือนไขการจองทวัร์ 

● กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บค่ามดัจ าแลว้เท่านั้น 
●  หากมีการยกเลิการจอง หลงัจากท่ีช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ า เน่ืองจากเป็นทวัร์ 

ราคาพิเศษ บริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เคร่ืองบินล่วงหนา้  (โดยยงัมิไดร้วมภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั) ใหก้บัสายการบินเป็น

ท่ีเรียบร้อยแลว้ 

● หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะท าการยืน่วซ่ีา ล่วงหนา้ 1 

เดือนคร่ึง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยืน่วซ่ีาและออกบตัรโดยสารแลว้ จะตอ้งช าระค่าเปล่ียนช่ือและค่าภาษีน ้ามนัท่ี

ปรับเปล่ียน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และตอ้งยืน่วซ่ีาเด่ียวในกรณีท่ีสถานฑูตมีคิวใหย้ืน่ และตอ้งช าระค่าวีซ่าใหม่

ท่านละ 5,000 บาท 

●  การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ตอ้งช าระก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วนัท าการ  
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● บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ทั้งหมด กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี

บริษทัฯ ก าหนดไว ้เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัฯ ตอ้งน าไป
ช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

● กรณีเจบ็ป่วย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ าทั้งหมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2 และหากมียกเลิกหลงัจากออกบตัร
โดยสารและท าการยืน่วซ่ีาแลว้ บริษทัฯ จะท าการคืนเงินไดห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บัสายการบิน, วซ่ีา ตลอดจนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
ณ ประเทศท่ีเราเดินทาง    

●  กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานฑูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 
●  กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือ หลงัออกบตัรโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 
 
อตัรานีร้วมบริการ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย ชั้นประหยดั เส้นทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่เกิน 75 ปี กรมธรรมพ ์ 

500,000 บาท 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 1 ก.ค.60 

และท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน 
 

อตัรานีไ้ม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
   ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
   ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน 
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   ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 
   ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
   ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
   ส าหรับราคาน้ีบริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
   ค่าประกนัการเดินทางท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
       ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสหราชอาณาจักร ประมาณ 5,000 บาท (ในกรณใีห้ทางบริษัทฯย่ืนวซ่ีาให้ ขอเกบ็พร้อมค่ามัดจ า) 
    ค่าทปิหัวหน้าทวัร์และคนขับรถในองักฤษรวมท่านละ 1,400  บาท (ช าระพร้อมค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ) 
 

หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 กรณีท่ีมีการเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนและมีเหตุ

ท าใหก้ารเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน จนกวา่จะไดรั้บการยนืยนัจากสาย
การบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถคืนเงินได ้

 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณา
แลว้  ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง

ดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
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1.เอกสารส่วนตัว 
* หนงัสือเดินทางมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย 
เพื่อประกอบ 
การพิจารณาวซ่ีา 
* รูปถ่ายสีขนาด 1.5 x 2 น้ิว หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหนา้วดัจากศรีษะ
จรดคาง 3 ซม. จ  านวน 2 รูปต่อท่าน  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

 

* ส าเนาทะเบียนบา้น /บตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถ
ติดต่อไดท้ั้งเบอร์บา้น/เบอร์มือถือ 
* ส าเนาสูติบตัร (ในกรณีท่ีอายยุงัไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 
* ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้มี) 
* ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 
* ส าเนาบตัรขา้ราชการ 
2.หลกัฐานการท างาน 
* พนักงานบริษัท  :  หนงัสือรับรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู ่(เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) จะตอ้งระบุอตัรา
เงินเดือน-ต าแหน่ง-วนัเร่ิมงาน  
* เจ้าของบริษัท   :  ส าเนาทะเบียนการคา้ กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ถ่ายส าเนาทุกหนา้ พร้อมวตัถุประสงค ์(คัดส าเนา
ไม่เกนิ 3 เดือน) 
* เจ้าของกจิการ   :  ใชท้ะเบียนพาณิชย ์(ทพ.4) , พค. 0403 
* ข้าราชการ   :  ใชห้นงัสือรับรองต าแหน่งจากหน่วยงานตน้สังกดั (เป็นภาษาองักฤษตัวจริงเท่าน้ัน) จะตอ้งระบุ
อตัราเงินเดือน-ต าแหน่ง-วนัเร่ิมงาน  
* ประกอบอาชีพอสิระ   : พิมพจ์ดหมายรับรองตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต่้อเดือน พร้อมหลกัฐานแสดงอาชีพ
ตวัเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซ้ือขาย , เอกสารการเสียภาษี 
* นักเรียน/นักศึกษา :  ใชห้นงัสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน 
 

หลกัฐานการยืน่วซีา่องักฤษ 

***ยืน่วซีา่องักฤษ ทกุทา่นตอ้งแสดงตวัสแกนลายนิว้มอืทีส่ถานทตู*** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมัตวิซีา่ 15 วนัท าการ  

เอกสารในการขอวซีา่  (กรณุาจัดสง่ภายใน 30 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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3.หลกัฐานการเงิน 
 * ใช้ส าเนาสมุดบัญชี ฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากประจ าส่วนตัว ย้อนหลงั 6 เดือน จนถึงปัจจุบนัยอดในบญัชี จะตอ้งมี 

100,000 บาท ขึน้ไป พร้อมหนา้บญัชีหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชีของเล่ม

ท่ีต่อพร้อมกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  ** สถานทูตไม่รับสมุดเงินฝากกระแสรายวนั และ พนัธบัตร ฯลฯ   

4.กรณีทีผู้่เดินทางเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี 

* เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกบัท่านใดท่านหน่ึง  
จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยท่ีบิดา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตราจากทาง
ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

* กรณีบุตรอยูใ่นความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการ

หยา่ร้าง โดยมีขอ้ความระบุวา่ “มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 


