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TG WINTER SPECIAL 2017 

                                     

กรุงลอนดอน – หอระฆงับ๊ิกเบน – มหาวิหารเวสตมิ์นสเตอร์ - อาคารรัฐสภา – พระราชวงับคัก้ิงแฮม 

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

 สแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน – บา้นเชคสเปียร์ – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลดแ์ทรฟฟอร์ด  

ชอ้ปป้ิง Bicester Chic Outlet – ช็อปป้ิงหา้งแฮรอดส์  และยา่นออ็กซ์ฟอร์ด สตรีท 

ลิม้รสเป็ดย่างร้านดัง Four Seasons และอนิเทรนด์สุดๆกบั Burger & Lobster 

ก าหนดเดนิทาง  22-28 ก.ย.60 

ราคาพเิศษสุดๆ รวมวีซ่าองักฤษแล้ว เพยีงท่านละ 45,999-.  
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วนัศุกร์ 22 ก.ย.60 กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ 

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

วนัเสาร์ 23 ก.ย.60 กรุงลอนดอน – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน – แมนเชสเตอร์ 

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

เดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ หมู่บา้นเล็ก ๆ ท่ีรู้จกักนัในนามของ   “เวนิส แห่งคอตส์โวลส์” เมืองสวย

น่ารัก ท่ีมีล าธารสายเล็กๆ ต้ืนๆ ซ่ึงแทจ้ริงคือแม่น ้าวินด์รัช ไหลผา่นกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้มน ้าป็นช่วง ๆ 

กบัตน้วลิโลว ์ท่ีแกวง่ก่ิงกา้นใบอยูริ่มน ้า ท าใหเ้ป็นสถานท่ีท่ีมีเสน่ห์อยา่งมาก เมืองน้ีมีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้ง

ร้านคา้ใหเ้ดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย ์น าท่านชมความสวยงามภายในหมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศองักฤษท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัจากการคา้ขาย

ขนสัตว ์และปัจจุบนั และเป็นท่ีตั้งของทีมฟุตบอลชั้นน าในพรีเมียร์ลีกขององักฤษ น าท่านถ่ายรูปกบั สนามฟุตบอล

โอลด์แทรฟฟอร์ด ของสโมสร “แมนเชสเตอร์ยไูนเตด็” สโมสรฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงขององักฤษ และยงัเป็นสโมสรท่ี

ประสบความส าเร็จสูงสุดสโมสรหน่ึงของเกาะองักฤษ เป็นท่ีบ่มเพาะนกัเตะฝีเทา้ยอดของปีศาจแดงมาหลายสมยั 

สนามแห่งน้ีไดช่ื้อวา่ใหญ่ท่ีสุดในสหราชอาณาจกัร จุคนได ้ถึง76,000 คน ใหเ้วลาท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก

ของสโมสรจาก เมกกะสโตร์ ของทีมปีศาจแดง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม Holiday Inn Manchester West หรือเทียบเท่า 

วนัอาทติย์ 24 ก.ย.60     แมนเชสเตอร์ – บิสเตอร์ ชิค เอ้าท์เลท - ลอนดอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน น าท่านเดินเท่ียวชมเมือง เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองเกิดของศิลปิน

นกัเขียนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัขององักฤษ วลิเลียม เช็คสเปียร์ ดว้ยผลงานท่ีท่านรู้จกัอาทิ โรมิโอแอนดจู์เลียส  เวนิสวานิช 

ฯลฯ สแตรทฟอร์ดเป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าเอวอน ถึงไดถู้กเรียกวา่เมือง Stratford upon Avon น าท่านสู่ถนน

เฮนลีย์่ ถนนคนเดินมีบา้นสวยสไตลทิ์วดอร์น่ารักเรียงรายมากมาย เชิญท่านถ่ายรูปกบับ้านเกดิของเช็คสเปียร์ ท่ีเป็น

บา้นไมก่ึ้งซุงท่ีอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี ก่อนน าท่านออกเดินทางสู่ บิสเตอร์ ชิค เอ้าท์เลท BICESTER CHIC OUTLET เอาท์

เล็ทท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะองักฤษ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการ) 
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บ่าย  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  

16.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน นครหลวงท่ียิง่ใหญ่แห่งสหราชอาณาจกัร 

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

วนัจันทร์ 25 ก.ย.60 กรุงลอนดอน – เทีย่วชมเมือง- ช้อปป้ิงห้างแฮร์รอดส์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม ปราสาทหอคอยลอนดอน หรือทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน  สถานท่ีท่ีเคยเป็นพระราชวงั แมใ้นภายหลงัจะ

เปล่ียนมาเป็นคุกหลวง ท่ีจองจ าบุคคลส าคญัขององักฤษ ไม่วา่จะเป็นพระมเหสี แอนน์ โบลีน เซอร์โทมสั มอร์ ฯลฯ 

ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์น่าสนใจมากแห่งหน่ึงของประเทศ ชมหอ้งจิลเวอร่ีท่ีเก็บรักษาเพชรและมงกุฎประจ าราชวงศ์

ขององักฤษ น าท่านถ่ายรูปกบั สะพานหอคอย หรือทาวเวอร์บริดจ ์หน่ึงในสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของลอนดอน จากนั้นน า

ท่านถ่ายรูปกบั พระราชวงับั๊กกิง้แฮม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารทีก่ าลงัอนิเทรนด์สุดๆ Burger and Lobster 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบั หอนาฬิกาบิ๊กเบน มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์ นัง่รถผา่นชมรัฐสภาขององักฤษริมแม่น ้าเทมส์ , ผา่นชม

ถนนดาวน์นิงท่ีตั้งของบา้นพกันายกรัฐมนตรีองักฤษ, ผา่นชมจตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน 

จากนั้นน าท่านสู่ยา่น ถนนออ็กซ์ฟอร์ด ท่ีโด่งดงัและเตม็ไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้มากมาย อาทิ มาร์ค แอนด ์สเปนเซอร์ , 

พรีมาร์ค , เซลส์ฟริดเจส  , หา้งแฮรอดส์ ฯลฯ  

พกั โรงแรม Ibis London Wembly หรือเทยีบเท่า 

วนัองัคาร 22 ก.ย.60 กรุงลอนดอน – เทีย่วอสิระ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
วนันี ้1 วนัเต็มให้ท่านอสิระเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง มีหวัหนา้ทวัร์ท่ีช านาญการของบริษทั ใหค้  าแนะน าทั้งเร่ือง

การเดินทาง และการเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ โดยท่านสามารถเลือกกิจกรรมไดต้ามความตอ้งการ เช่น  

-เขา้ชมพิพิธภณัฑร์ะดบัโลกในกรุงลอนดอน อาทิ พิพิธภณัฑอ์งักฤษ (ไม่เก็บค่าเขา้ชม), พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์

ธรรมชาติวทิยา (ไม่เก็บค่าเขา้ชม), พิพิธภณัฑว์คิตอเรียและอลัเบิร์ต (ไม่เก็บค่าเขา้ชม), พิพิธภณัฑท์างทะเลแห่งชาติ 

(ไม่เก็บค่าเขา้ชม), พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้งมาดามทุสโซ (ค่าเขา้ชม 35 ปอนด์) 

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

-เขา้ชมพระราชวงัเคนซิงตนั (ค่าเขา้ชม 18 ปอนด)์ 
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-เขา้ชมมหาวหิารเซ็นตป์อล (ค่าเขา้ชม 18 ปอนด)์ 

-เขา้ชมสวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิว (ค่าเขา้ชม 9 ปอนด)์  

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

หมายเหตุ    วนันี้ท่านต้องเดินทางด้วยตัวเองแต่จะมีหัวหน้าทวัร์คอยให้ค าแนะน า ปรึกษา เร่ืองการเดินทาง ไม่มีรถโค้ช

บริการ และ อสิระอาหารกลางวนั-อาหารค ่า 

พกั โรงแรม Ibis London Wembly หรือเทยีบเท่า 

วนัพธุ 27 ก.ย.60 กรุงลอนดอน – สนามบินฮีทโทรว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นเดินทางสู่สนามบินฮีทโทรว ์เพื่อผา่นขั้นตอนการท าคืนภาษี - เช็คบตัรโดยสารและกระเป๋าเดินทาง 

12.30 น ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG-911 

วนัพฤหัสฯ 28 ก.ย.60  กรุงเทพฯ 

05.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

รายการทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ทีไ่ม่คาดคิดหรือมีผลกบัการ

เดินทางและรายการทวัร์  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าทวัร์ส าหรับจ านวนผู้เดินทางขั้นต ่า 30 ท่าน 

พกัห้องคู่ท่านละ           45,999              บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ     7,000      บาท 

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

*** ค่าทวัร์ยังไม่รวมค่าทปิต่างๆอกีท่านละ 1,400 – บาท ขอเรียกเกบ็พร้อมเงินค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ*** 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าทวัร์เพิม่  ในกรณีทีส่ายการบินเพิม่ค่าภาษีน า้มัน *** 

*** รายการทวัร์นีไ้ม่เหมาะส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปีและผู้สูงอายุทีต้่องน่ังรถเข็น *** 
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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  
● 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 
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 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 ธ.ค.59 

และท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสหราชอาณาจกัร 

 

อตัรานีไ้ม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
   ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
   ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน 
   คา่ใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 
   ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
   ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
   ส าหรับราคาน้ีบริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
   ค่าประกนัการเดินทางท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
    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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ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่
ติดกนั และไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่
ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ 
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

4. โรงแรมท่ีทางทวัร์จดัไวใ้ห ้ค านึงถึงเร่ืองราคาเป็นส าคญั โดยไม่ไดค้  านึงรีวิวตามเวบต่างๆ เช่น TripAdvisor หรือเวบอ่ืนๆ ดงันั้น
การท่ีลูกคา้จะอา้งวา่โรงแรมท่ีทวัร์จดัให ้ไดรี้ววิไม่ดีจากเวบนั้นเวบน้ี หรือโรงแรมอยูไ่กล จะขอยกเลิกทวัร์ หรือขอเงินคืน 
หลงัจากท่ีช าระค่ามดัจ าไปแลว้ ทางทวัร์ขอแจง้ไวเ้ลยวา่ท าไม่ได ้
 

 

 

 

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 

หลกัฐานการยืน่วซีา่องักฤษ 

***ยืน่วซีา่องักฤษ ทกุทา่นตอ้งแสดงตวัสแกนลายนิว้มอืทีส่ถานทตู*** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมัตวิซีา่ 15 วนัท าการ  

เอกสารในการขอวซีา่  (กรณุาจัดสง่ภายใน 30 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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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 
 
 
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 


