
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ลอนดอน – ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน – ชมเมือง – พพิธิภณัฑ์บริตชิ - ลอนดอน - บาธ  
 เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ - ไบบูรี - เบอร์มิง่แฮม - ลเิวอร์พูล - แมนเชสเตอร์ 
สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด - ลดี – ยอร์ก - Bicester เอาท์เลท็ - ลอนดอน 

ก าหนดการเดินทาง 

12-20 ส.ค. // 16-24 ก.ย.2561 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 
 



 

วนัที่1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ D 

สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที่ 2 ลอนดอน – ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน – ชมเมือง – พพิธิภณัฑ์บริตชิ 
01.10 เหิรฟ้าสู่ลอนดอน โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เทีย่วบินที ่TG910 
07.15 ถึงสนามบินฮิสโธรว์ มหานครลอนดอน หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

  น าท่านชม “ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน” Tower Of London  (ภายนอก) สถานท่ีท่ีเคยเป็นพระราชวงั แมใ้น
ภายหลงัจะเปล่ียนมาเป็นคุกหลวง ท่ีจองจ าบุคคล
ส าคญัขององักฤษ ไม่วา่จะเป็นพระมเหสี แอนน์ 
โบลีน เซอร์โทมสั มอร์ ฯลฯ จากนั้นชมมหานคร
ลอนดอน, ผ่านชมรัฐสภาขององักฤษริมแม่น ้ า
เทมส์ จตุัรัสรัฐสภา มหาวหิารเวสทมินส์เตอร์ หอ
นาฬิกาบ๊ิกเบน ถนนดาวน์นิงท่ีตั้ งของบ้านพกั
นายก รัฐมนตรีอังกฤษ , จตุรัสทราฟัลการ์ 
อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชัยชนะ
ขององักฤษเหนือทพัของนโปเลียน ณ แหลมทราฟัลการ์ , มหาวิหารเซนต์พอลส์ ธนาคารชาติของ  องักฤษ 
กองบญัชาการต ารวจสก๊อตแลนด์ยาร์ด ถ่ายภาพสะพานทาวเวอร์ บริดจ์ ท่ีโด่งดงั ผ่านชม “พระราชวังบักกิ้ง
แฮม” ท่ีใชว้า่ราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 2 และพระราชวงศช์ั้นสูง 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร   

http://bit.ly/2NMk5YE


 

บ่าย จากน้ันน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์บริติช (British Museum) ซ่ึง เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์ดา้นประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมของมนุษย ์ท่ีส าคญัท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุด
ในโลก มีการก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1753 ในเบ้ืองตน้
วตัถุท่ีเก็บรวบรวมไวส่้วนใหญ่เป็นของสะสมของ
เซอร์แฮนส์สโลน (Hans Sloane) เป็นแพทยแ์ละ
นกัวทิยาศาสตร์ พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีเปิดให้บริการแก่
สาธารณะเป็นคร้ังแรกในวนัท่ี 15 มกราคมค.ศ.
1759 ในมงตากู เฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุง
ลอนดอน อนัเป็นสถานท่ีตั้งของอาคารพิพิธภณัฑ์
ในปัจจุบนั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  NOVOTEL LONDON WEMBLEY HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 3 ลอนดอน - บาธ - เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ - ไบบูรี - เบอร์มิ่งแฮม 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมตัวเมืองบาธ บาธตั้งอยู่เนินหลายลูกในหุบเขาของแม่น ้าเอวอน ในบริเวณท่ีมีน ้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีเป็น
ท่ีตั้งถ่ินฐานของโรมนั ผูส้ร้างโรงอาบน ้ าโรมนั (Roman Bath) 
เมืองบาธเป็นสถานท่ีท่ีสมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ผูรั้กสงบท าพิธี
ราชาภิเษกเป็นพระมหากษตัริยอ์งักฤษท่ีมหาวิหารบาธ ในปี ค.ศ. 
973 ต่อมาในสมยัจอร์เจีย บาธกลายเป็นเมืองน ้ าแร่ท่ีเป็นท่ีนิยม
กนัมากซ่ึงท าใหเ้มืองขยายตวัข้ึนมากและมีสถาปัตยกรรมจอร์เจีย
ท่ีเด่นๆ จากสมยันั้นท่ีสร้างจากหินบาธท่ีเป็นหินสีเหลืองนวล 
เมืองบาธได้รับฐานะเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร, พิพิธภณัฑ์และส่ิงส าคญัทางวฒันธรรม
และทางการกีฬา ท่ีท าให้กลายเป็นเมืองท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวโดยมีนกัท่องเท่ียวคา้งคืนหน่ึงลา้นคน เมืองบาธมี
มหาวทิยาลยัสองมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัและสถานศึกษาอ่ืนๆ แรงงานส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการบริการ
และมีความเจริญเติบโตทางดา้นขอ้มูลและเทคโนโลยีท่ีสร้างงานให้แก่ผูอ้ยู่อาศยัในเมืองบาธเองและบริเวณ
ปริมณฑล 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์” หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่ง

คอตสวอลด์”Cotswold  เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตสโวลด์  ดู
เงียบสงบมี ล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น ้าวนิดรั์ช) ไหลผา่นกลางเมือง 
และมีสะพานหินทอดขา้มน ้ าป็นช่วง ๆ กบัตน้วิลโลวท่ี์แกวง่ก่ิง
กา้นใบอยูริ่มน ้ า เมืองน้ีมีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านคา้
ให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย ์น าท่านชมความสวยงาม



 

ภายในหมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “หมู่บ้านไบบุรี” เป็นหมู่บา้น
เล็กๆ ตั้งอยูใ่นแควน้ Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทส์โวลส์) จดัวา่เป็น The Most beautiful village in 
England ใหท้่านไดเ้ดินเล่นชม บา้นเรือนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี นัน่คือกระท่อมหินโบราณ ท่ีเรียง
รายกนัยาวไปเป็นแถว มีช่ือวา่ Arlington Row ซ่ึงกระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็นท่ีพกัของคนท่ีท าอาชีพทอขนแกะใน
สมยัศตวรรษท่ี 17 ชมโบสถ์อนัเก่าแก่ อีกทั้งยงัมีถนนสวย ๆ ท่ีรายล้อมด้วยดอกไมสี้สดใสริมสองขา้งทาง 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เบอร์มิ่งแฮม  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  Novotel Birmingham Centre Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่4 เบอร์มิ่งแฮม – ลเิวอร์พูล – แมนเชสเตอร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม (ภายนอก) วหิารเบอร์มิงแฮม (Birmingham Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรกท่ีเก่าแก่หลาย

ศตวรรษท่ีวิหารเบอร์มิงแฮม สถาปนิกชาวองักฤษนามว่าโธมสั อาร์เชอร์ไดส้ร้างวิหารแห่งน้ีในช่วงระหวา่งปี 
1709 และ 1715 วิหารแห่งน้ีใช้เป็นโบสถ์ชุมชนของเซนต์
ฟิลิปเกือบ 200 ปีก่อนจะกลายมาเป็นวิหารเบอร์มิงแฮมในปี 
1905 หน้าต่างของท่ีน่ีประดบัดว้ยกระจกสีของวิหารแห่งน้ี 
ศิลปินชาวอังกฤษนามเอ็ดเวิร์ด เบิร์น โจนส์ออกแบบ
หนา้ต่างทั้งสามบานทางฝ่ังตะวนัออกของตวัโบสถ์ เขาเป็น
สมาชิกคนส าคญัของกลุ่มเคล่ือนไหวยุคก่อนราฟาเอลช่วง
ปลาย หน้าต่างอีกบานท่ีเป็นผลงานของเบิร์น โจนส์ตรงฝ่ัง
ตะวนัตกสร้างข้ึนในปี 1897 และระลึกถึงหัวหน้าบาทหลวงท่ีมีช่ือเสียง หน้าต่างแต่ละบานแสดงถึงการข้ึน
สวรรค ์การประสูติ การตรึงกางเขนและการพิพากษาคร้ังสุดทา้ย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองลิเวอร์พูล” ถ่ินก าเนิดวงดนตรีส่ี เต่าทอง และเมืองท่าแห่งการท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญั

มากแห่งหน่ึงของประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะในช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี 18 เมืองลิเวอร์พูลนั้ นถือว่าเป็นจุด
ศูนยก์ลางของการติดต่อคา้ขายกบัแคริบเบียน, ไอร์แลนด ์
และ แผน่ดินใหญ่ยุโรป จึงส่งผลให้เมืองลิเวอร์พูลเป็นเมือง
ส าคญัท่ีสุดเมืองหน่ึงขององักฤษ ปัจจุบนัเมืองลิเวอร์พูลได้
กลายเป็นท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว ซ่ึงในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิ
เวอร์พูลไดมี้การฉลองครบรอบ 800 ปี ท่ีก่อตั้งมาและในปี 
ค.ศ. 2008 ลิเวอร์พูลก็ไดรั้บต าแหน่งเมืองหลวงทางวฒันธรรมของยุโรปพร้อมกบัเมืองสตราวนัเจอร์ ในนอร์เวย์
อีกดว้ย น าท่านเดินทางไปถ่ายรูปด้านนอก Anfield ส นามของสโมสรดังลิเวอร์พูล เจ้าของค าขวัญ YOU WILL 
NEVER WALK ALONE หลงัจากนั้นเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ 



 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  Holiday Inn Manchester City Centre / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่5 แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด – ลดี – ยอร์ก 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเก็บภาพบริเวณสนามฟุตบอล “โอลด์แทรฟฟอร์ด” 

สโมสร “แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด” สโมสรฟุตบอลที่มีช่ือเสียงของ
อังกฤษ และยังเป็นสโมสรที่ประสบค วามส าเร็จสูงสโมสรหน่ึง
ของเกาะอังกฤษและยังเป็นสนามที่สร้างนัก เตะเก่ง ฝีเท้ายอด
ของปีศาจแดงมาหลายสมัย  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร   
บ่าย  น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองลีด เป็นเมืองท่ีอยู่ทางตอนเหนือของ

องักฤษ เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่ มีช่ือเสียงระดบั
โลกดา้นกีฬา ชมจตุัรัสประจ าเมืองและจตุรัสมิลเลนเนียม ท่ีมี
อาคารแวดลอ้มท่ีเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีมีความงดงามอยา่ง
มาก เดินทางสู่เมืองยอร์ก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  Novotel Hotel York หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง  
วนัที่6 ยอร์ก – Bicester เอาท์เลท็ – ลอนดอน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองยอร์ก ถึงเมืองยอร์ค YORK น าท่านเข้าสู่ตัวเมือง ชมเมืองยอร์ที่สวยงามและ
ยิ่งใหญ่ มีวิหาร ยอร์ค มินสเตอร์ ท่ีสร้างอุทิศแด่เซ็นต์ ปีเตอร์ 
นบัว่าเป็นวิหารสไตล์กอธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปตอนบนภายใน
ตกแต่งด้วยแผ่นกระจกสีท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาะองักฤษ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งบริเวณหนา้ต่างกลม ROSE WINDOW ซ่ึงเป็นท่ีมาของ
สัญลกัษณ์ของดอกกุหลาบในสงครามแย่งชิงราชสมบติั WAR 
OF ROESES ในสมยัราชวงศ์ยอร์ค ปกครองประเทศจากนั้นมี
เวลาให้ท่านเดินเล่นบนก าแพงเมืองซ่ึงยาวถึง 5 กิโลเมตรอิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงในยา่นถนนแชมเบิ้ล ท่ีเก่าแก่
สวยงาม โดยสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองน้ีคือ กระเบ้ืองเคลือบโพรเซเลน WEDGEWOOD  

*** อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
จากน้ันออกเดินทางสู่ ศูนยเ์อาทเ์ล็ท Bicester Village Outlet ท่ี
ใหญ่และมีสินคา้หลากหลายท่ีสุด มีเวลาใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้
แบรนดเ์นม อาทิเช่น Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


 

Bally, Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ  หลงัจากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่กรุงลอนดอน 
 

*** อสิระอาหารค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

พกัที่:  NOVOTEL LONDON WEMBLEY HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7 ลอนดอน  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง สินคา้บริเวณยา่นเคนชินตนั ไฮสตรีท ท่านสามารถเลือกชอ้ปป้ิงในยา่นถนนรีเจนท ์

อ๊อกฟอร์ด หรือ เขา้ชมพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ ง มาดามทุสโซ่ (ค่าเข้าประมาณ 1,500 บาท) พิพิธภณัฑ์องักฤษ 
(Britist Museum) (ไม่เสียค่าเข้าชม) โรงถ่ายภาพยนตร์วอร์เนอร์ (Harry Potter) (ค่าเข้าประมาณ 2,400 บาท) 
ไดต้ามอธัยาศยั 

*** อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง ***  
*** อสิระอาหารม้ือค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

พกัที่:  NOVOTEL LONDON WEMBLEY HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่8 ช้อปป้ิง ย่านไนท์บริดจ์ – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านช้อปป้ิงท่ีย่าน “ไนท์บริดจ์” KNIGHTBRIDGES ท่ีตั้ ง
ของห้างแฮร์รอดส์ (HARRODS) ห้างหรูหราอันโด่งดังย่าน 
KNIGHTSBRIDGE เป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดใน
ลอนดอน ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึงของกรุงลอนดอน เป็น
แหล่งท่องเท่ียวและเป็นห้างหรู ในเวลาเดียวกนั ยงัมีร้านคา้แบ
รนดเ์นมอีกมากมาย 

*** อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
........... พร้อมกนั ณ โรงแรมท่ีพกั เพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน(กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย) 
หมายเหตุ จุดนัดพบในช่วงบ่ายจะอยู่บริเวณห้างแฮร์ลอด หรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของหัวหน้า
ทวัร์ ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกของคณะทวัร์ 
21.25  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เทีย่วบินที ่TG917 

วนัที่9 กรุงเทพฯ 
15.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หวัหน้าทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ี
การตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

12-20 ส.ค.2561 55,900 55,900 55,900 16,900 

16-24 ก.ย.2561 55,900 55,900 55,900 16,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและ 
ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ย
เมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 กระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 30 กก. / กระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 

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

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีาองักฤษทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่ก็
ตามท่านล่ะ 5,500 บาท 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ปอนด์ 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้าย

ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 

 
 



 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ
ท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 
120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบนิ 
หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

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 ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ท 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 ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


