
 

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

บนิตรงเขา้-ออก กรงุเทพ-ฮทีโธรว ์/ ฮทีโธรว-์กรงุเทพ พรอ้มสะสมไมลก์ารบนิไทย 50% ไม่
เสยีเวลาตอ่เครือ่ง 

พกัลอนดอน 3  คนืโรงแรม 4 ดาว (เทยีบจาก AGODA RANKING ) HILTON GATWICK 
HOTEL  ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

เทีย่วครบทกุไฮไลท ์

เมอืงซาลสบ์วัร ี ่     : เสาหนิสโตนเฮน้ท ์

เมอืงวนิเซอร ์       : พระราชวงัวนิเซอร ์หอนาฬกิาบิก๊เบน มหาวหิารเวสทมนิสเ์ตอร ์

กรงุลอนดอน        : สะพานหอคอย พระราชวงับ ัก๊ก ิง้แฮม พคิคาดลิลีเ่ซอรค์สั  จตัรุสัทรา
ฟลักา้ร ์  

                         มหาวหิารเซนตป์อล มหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์ หอนาฬกิาบกิเบน 

ชอ้ปป้ิงจใุจ!!        : ยา่นไนซบ์รดิจ ์ยา่นถนนออ๊กซฟ์อรด์ และบซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ 



 
วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ 

2  
กรงุเทพ – ประเทศองักฤษ  - กรงุลอนดอน –เมอืงซาลสบ์วัร ี ่– เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– 
พระราชวงัวนิเซอร ์– พคิคาดลิลีเ่ซอรค์สั - จตัรุสัทราฟลักา้ร ์- มหาวหิารเซนตป์อล 
- มหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์- หอนาฬกิาบกิเบน - ชอ้ปป้ิง 

3  
กรงุลอนดอน – อสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั 

  

4  กรงุลอนดอน – อสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั  

5  กรงุลอนดอน – ชอ้ปป้ิงยา่นไนซบ์รดิจ ์–บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ - กรงุเทพ  

6  กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

12 - 17 Sep 2018  42,991  42,991 41,991 15,000 8,500 

26 Sep - 01 Oct 2018  42,991  42,991 41,991 15,000 8,500 

07 - 12 Nov 2018  44,991  44,991 43,991 15,000 8,500 

21 - 26 Nov 2018  44,991  44,991 43,991 15,000 8,500 

05 - 10 Dec 2018  46,991  46,991 45,991 15,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ 

21.00  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย 
โดยมเีจา้หนา้ทีท่างบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ
และเอกสารการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

วันที่ 2 
กรงุเทพ – ประเทศองักฤษ  - กรงุลอนดอน –เมอืงซาลสบ์วัร ี ่– เสาหนิสโตน
เฮน้จ ์– พระราชวงัวนิเซอร ์– พคิคาดลิลีเ่ซอรค์สั - จตัรุสัทราฟลักา้ร ์- มหา
วหิารเซนตป์อล - มหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์- หอนาฬกิาบกิเบน - ชอ้ปป้ิง 

00.15  บนิลดัฟ้าออกเดนิทางสู ่กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิไทย 



 
เทีย่วบนิที ่TG 910 

06.20  เดนิทางถงึ สนามบนิฮทีโธรว ์กรงุลอนดอน หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 
และ รับสมัภาระ และ ผา่นศลุกากรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงซาลสบ์วัร ี(่Salisbury) น าทา่นชมเสาหนิส
โตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยคุกอ่นประวัตศิาสตร ์มี
อายกุวา่ 5,000 ปี เป็นกลุม่แทง่หนิขนาดใหญ ่ตัง้อยูก่ลางทุง่ราบกวา้งใหญ ่ซึง่ไมม่ใีคร
ทราบวัตถปุระสงคใ์นการสรา้งอยา่งชดัเจน กองหนิหรอืแนวแทง่หนิทีเ่ป็นความลบัด ามดื
ในชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร ์แนวหนินี้มขีนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบ
ไปดว้ยกอ้นหนิทรงสงูขนาดใหญป่ระมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยูก่ลางทุง่นา เป็นรปู
วงกลมซอ้นกนัอยู ่3 วงมอีายปุระมาณปลายยคุหนิถงึตน้ยคุบรอนซ ์ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ
ทีร่ะลกึ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวนิเซอร ์น าทา่นแวะถา่ยรปูบรเิวณหนา้ พระราชวงัวนิ
เซอร ์(Windsor Castle) เป็นพระราชวังฤดรูอ้นของราชวงศอ์งักฤษ จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู ่มหานครลอนดอน ผา่นพคิคาดลิลีเ่ซอรค์สั (Piccadilly Circus) เดมิ
เป็นวงเวยีนทีบ่รรจบของถนน 6 สาย มนี ้าพ ุและรปูปัน้อรีอสตรงกลาง และเขา้สูไ่ชน่า
ทาวน ์ยา่นชมุชนชาวจนีกลางมหานครลอนดอน ผา่นจตัรุสัทราฟลักา้ร ์(Trafalgar 
Square) ทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารทีน่่าสนใจ ผา่นมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s 
Cathedral) ทีม่ยีอดโดมใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานทีใ่ชจั้ดพระราชพธิอีภเิษก
สมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สูจั่ตรัุสรัฐสภา 
ถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอกของมหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ทีต่ัง้
ของรัฐสภาองักฤษมาตัง้แตต่น้ศตวรรษที ่16 และยังเป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จั้กกนัดี
ในนามหอนาฬกิาบกิเบน (Big ben) ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุหนึง่ชัว่โมง 
เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญท่ีส่ดุในโลกและฝ่ังตรงขา้มทีม่แีมน่ ้าเทมสก์ัน้อยูเ่ป็นทีต่ัง้
ของชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) ชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป  จากนัน้
น าทา่นถา่ยรปูกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแมน่ ้าเทมสท์ีส่ามารถ
ยกเปิดปิดได ้จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอกของพระราชวงับ ัค้ก ิง้แฮม 
(Buckingham Palace) ทีป่ระทับของพระราชนิีอลซิาเบธที ่2 และพระสวาม ีใจ
กลางกรงุลอนดอน 



 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ใหท้า่นลิม้รสเป็ดยา่งชือ่ดงั ณ FOUOR 

SEASON RESTAURANT 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HILTON GATWICK HOTEL ระดบั 4 ดาว
หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 3 
กรงุลอนดอน – อสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั 

  

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มลู หรอื ค าแนะน า และ ทางบรษิทัไมม่รีถ
บรกิารรบัสง่ และไมร่วมคา่อาหารกลางวนัและเย็น คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดเป็นความ
รบัผดิชอบของตวัทา่นเอง  
- อสิระเทีย่วชม หอคอยแหง่ลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตัง้อยูบ่น
ฝ่ังแมน่ ้าเทมสใ์นกรงุลอนดอนในองักฤษเป็นพระราชวังทีเ่ดมิสรา้งโดยพระเจา้วลิเลยีมที ่
1 แหง่องักฤษ เมือ่ปี ค.ศ. 1078เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์พระราชวังเป็นรูจั้ก
กนัในนามวา่ “หอคอยแหง่ลอนดอน” หรอื “หอ” ในประวัตศิาสตร ์ตวัปราสาทตัง้อยู่
ภายในโบโรแหง่ทาวเวอรแ์ฮมเล็ทสแ์ละแยกจากดา้นตะวันออกของนครหลวง
ลอนดอน (City of London) ดว้ยลานโลง่ทีเ่รยีกวา่เนนิหอคอยแหง่ลอนดอน หรอื “ทาว
เวอรฮ์ลิ” (Tower Hill) ยโุรป   
อสิระเลอืกซือ้ส ิน้คา้ทีห่า้งดงัใจกลางกรงุลอนดอน เชน่ หา้งแฮรร์อดส ์
(Harrods) ในยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) จากนัน้อสิระใหท้า่นไดส้นุกกบั
การเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั บรเิวณถนนออ๊กฟอรด์ (Oxford Street) ซึง่เรยีก
ไดว้า่เป็นศนูยก์ลางการชอ๊ปป้ิงในกรงุลอนดอน มรีา้นคา้เสือ้ผา้แฟชัน่ เครือ่งประดบั 
นาฬกิา ชือ่ดงัมากมายตลอดแนวถนนกวา่ 2 กโิลเมตร อาท ิเชน่ Next, Zara, Top 
Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, 
Miss Selfridge ฯลฯ หา้ง John Lewis, House of Fraser และ ยังมหีา้งสดุหรู
อยา่ง Selfridges ทีม่สีนิคา้ซปุเปอรแ์บรนด ์ตัง้อยูอ่กีดว้ย   
อสิระเลอืกซือ้ บรเิวณถนนออ๊กฟอรด์ ยังมถีนนสายชอ้ปป้ิงชือ่ดงัเชือ่มตอ่อยา่ง ถนน
คารน์าบี ้(Canaby Street) แหลง่แฟชัน่สดุฮติของวัยรุน่ทีม่รีา้น G - Star Raw, Diesel, 
Replay, Vans หรอื ถนนนวิ บอนด ์(New Bond Street) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นซปุเปอร์
แบรนด ์อยา่งเชน่ Louis Vitton, Gucci, Prada, Mulberry, Burberry, Alexander Mc 
Queen, Long Champ, Bvlgari เป็นตน้  
- อสิระใหท้า่นเลอืกเทีย่วนอกเมอืงตามอธัยาศยั เดนิทางสูเ่มอืง Leavesden อนั
เป็นทีต่ัง้ของ Warner Bros. Studio London ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมบา้น ของภาพยนตร ์
Harry Potter ทัง้ 7 ภาค ทีไ่ดเ้ปิดใหแ้ฟนๆ เขา้ชมตัง้แตต่น้ปี 2012 หลงัจากการถา่ย
ท าทัง้หมดเสร็จสิน้ลง ใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัสถานทีถ่า่ยท าจรงิของทกุๆอยา่ง ทีเ่รา
ไดเ้ห็นในหนัง ตลอดระยะเวลากวา่ 10 ปีแหง่การถา่ยท าอนัยาวนาน จนอาจเรยีกไดว้า่
เป็นบา้นอกีหลงัของนักแสดงและทมีงานหลายรอ้ยชวีติผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัความอลงัการและ
ความส าเร็จทัว่โลก ทา่นจะมโีอกาสไดเ้ห็นแทบทกุมมุส าคญัๆ ทีเ่คยเห็นในภาพยนตร ์
ไมว่า่จะเป็นหอ้งน่ังเลน่รวมของบา้นกรฟิฟินดอร ์กระทอ่มแฮกรดิ ภายในบา้นโพรง
กระตา่ย หอ้งท างานรปูทรงกลมของดมัเบลิดอร ์คกุใตด้นิของสเนป รวมถงึกระทรวงเวท
มนตรด์ว้ย เอาเป็นวา่นกึหอ้งไหนออก หอ้งนัน้มหีมดเลย รวมถงึสถานทีข่นาดใหญอ่ยา่ง
ตรอกไดแอกอนทีบ่รรยากาศมนัใชม่าก ซอยพรเิว็ท บา้นเกา่ของแฮรร์ีท่ีโ่ดนระเบดิ และ
ชานชาลา 9 3/4 ก็มใีหเ้ราไดเ้ดนิเขา้ไปชมของจรงิ เสมอืนเดนิเขา้ไปในภาพยนตรจ์รงิๆ 



 
ทกุประการ 

เขา้สูท่ ีพ่กั HILTON GATWICK HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 4 กรงุลอนดอน – อสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั  

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

อสิระเต็มวัน เทีย่วลอนดอน โดยมหีวัหนา้ทัวรใ์หข้อ้มลู หรอื ค าแนะน า และ ทางบรษัิท
ไมม่รีถบรกิารรับสง่ และไมร่วมคา่อาหารกลางวันและเย็น คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดเป็นความ
รับผดิชอบของตวัทา่นเอง  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HILTON GATWICK HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 5 กรงุลอนดอน – ชอ้ปป้ิงยา่นไนซบ์รดิจ ์–บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ - กรงุเทพ  

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 

จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้ส ิน้คา้ในยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ
หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัอยา่ง ฮารว์ยีน์โิคล (Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์
(Harrods) ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าจากทัว่ทกุมมุโลก รวมทัง้กระเป๋า
แฮรร์อดสท์ีน่ยิมกนัอยา่งมาก รวมทัง้มรีา้นคา้แฟชัน่มากมายตัง้อยูบ่รเิวณ High Street 
เชน่ Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally 
และยังมถีนนสโลน (Sloane Street) ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของรา้น Super Brands อาท ิเชน่ 
Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, 
Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, 
Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ (BICESTER VILLAGE 
OUTLET) ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ ทีม่รีา้นคา้มากกวา่ 120 รา้นคา้แบ
รนดเ์นม ใหท้า่นเลอืกซือ้อยา่งจใุจ อาท ิBally , Burberrly , Calvin Klein , Clarks , 



 
D&G , DKNY , Fendi , Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane 
, Levi’s , MaxMara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite 
, Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ 

อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น สมควร
แกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโทรว ์เพือ่ผา่นขัน้ตอนการท าคนืภาษีเชค็บตัร
โดยสารและกระเป๋าเดนิทาง            

21.35  บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG917    

วันที่ 6 กรงุเทพฯ 

16.00  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ และความประทบัใจ 

หมายเหต ุ

(ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 5,600 บาทและคา่ทปิไกด ์2,000 
บาท) 

(เด็กอายตุ า่กวา่2ปี ราคา 15,000 บาท ไมร่วมคา่วซีา่) 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1.เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double)  หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และ
โรงแรมไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนื่องจากโรงแรม
นัน้ไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยก
หอ้งพัก 

2.โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 

3.กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง
เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4.โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 
และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะ
แตกตา่งกนั 

หมายเหต ุ

**อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 



 
**ต ัว๋กรุป๊ เมือ่ออกต ัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีาร
เปลีย่นแปลงต ัว๋) 

**โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของหวัหนา้ทวัรโ์ดยค านงึถงึ
ความสะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลกั 

อตัรานีร้วม 

คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัสายการบนิ ไทย ชัน้ประหยัด ** สะสมไมลไ์ด ้50 % 

คา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 

คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

คา่รถรับ – สง่ระหวา่งน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 
ชัว่โมงตอ่วนั) 

คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

อตัรานีไ้มร่วม 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ 

คา่ธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 

คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากทีร่ายการระบเุชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ด ้
ระบไุวใ้นรายการ เป็นตน้ 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ส าหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

คา่ทปิพนักงานขบัรถและมคัคเุทศก ์2,000 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง ขอเก็บรวมในสว่นทีเ่หลอื 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูก่บัความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน ้าใจในการบรกิาร 

คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 



 
การจองและช าระเงนิ 

ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั นับตัง้แตว่ันทีท่า่นไดท้ าการจองทัวร ์มฉิะนัน้จะ
ถอืวา่ทา่นยกเลกิการจองโดยอตัโนมัต ิช าระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้จะถอืวา่
ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน หกัคา่มัดจ า 25,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 45 
วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 29 วัน หกัคา่มัดจ า 30,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 
30 - 44 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14 วัน คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์(ชว่งเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละ
ปีใหม ่1 - 14 วัน) 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไม่
สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจ านวน 20 ทา่น 
และ/หรอื มผีูร้ว่มเดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิให้
ภายใน 15 วนั หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

ในการยืน่ขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบ
ตามทีส่ถานทตูระบเุทา่นัน้ (การอนุมัตวิซีา่ขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของแตล่ะสถานทตูนัน้) พรอ้มสง่มอบ
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 

ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่น
จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ หากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่(ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการ
คนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตามทา่น
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้ 

ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่ว
ยังประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิ
วัตถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
(การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณากอ่นการเดนิทาง 7 วัน
ท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ (คา่มัดจ าตัว๋กบัสายการบนิหรอื
หากทางบรษัิทฯไดด้ าเนนิการออกตัว๋แลว้ทางบรษัิทฯจะหกัคา่ตัว๋เครือ่งบนิเตม็จ านวนและจะท าการคนื
ใหท้า่นตามทีส่ายการบนิคนืใหก้บัทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทัง้นี้บางสายการบนิไม่
สามารถคนืคา่ตัว๋เครือ่งบนิไดท้า่นสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบนิโดยตรง คา่ธรรมเนียมวซีา่ทีท่าง
สถานทตูเรยีกเก็บ คา่มัดจ าในตา่งประเทศ โดยสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 15 วัน 

ผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืใชเ้อกสาร
ปลอมในการเดนิทาง และส าหรับทา่นทีถ่กูปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางทจุรติ 
หรอืจะหลบหนีเขา้เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิทัง้หมดที่



 
ทา่นไดช้ าระคา่ทัวรม์าแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเต็มจ านวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ทีด่ าเนนิการตาม
กฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดนิทางทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั และทางบรษัิทฯ จะขอ
ด าเนนิการแจง้ยกเลกิวซีา่ของทา่นเนื่องจากการยืน่วซีา่จะถกูระบเุป็นสถติขิองทางบรษัิทฯ กบัทาง
สถานทตู 

หมายเหตอุืน่ๆ 

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการ
จลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีที่
ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์โดยทาง
บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุ โดยจะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

2.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดงักลา่วไดต้ามความความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
สภาวะคา่เงนิบาททีไ่มค่งที ่และกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น ้ามนัเพิม่หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ
เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยนัจดหมาย
จากทางสายการบนิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสม โดย
มไิดแ้จง้ลว่งหนา้โดยจะค านงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลกั 

3.   เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ
กรณี 

4.   หลงัจากการจองและช าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัฐานการยืน่วซีา่องักฤษ 

***ยืน่วซีา่องักฤษ ทกุทา่นตอ้งแสดงตวัสแกนลายนิว้มอืทีส่ถานทตู***ใชเ้วลาพจิารณาอนุมัตวิซีา่ 15 
วันท าการเอกสารในการขอวซีา่  (กรณุาจัดสง่ภายใน 30 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

ประกาศส าคญั!! 

สถานทตูองักฤษก าหนดใหผู้ส้มัครวซีา่ตอ้งแปลเอกสารทางราชการจากศนูยแ์ปลพรอ้มมตีราประทับ
ดว้ย เชน่ ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ, ทะเบยีนสมรส,สตูบิตัร,ทะเบยีนการคา้,ทะเบยีนพาณชิย,์สญัญาเชา่-ซือ้
,ใบจัดตัง้หอพัก,ใบรับรองบตุรบญุธรรม และ แปลทะเบยีนบา้นในกรณีตอ้งใชช้ีแ้จงความสมัพันธก์บัผู ้
ออกคา่ใชจ้า่ย 
 

1.เอกสารสว่นตวั 

* หนังสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย เพือ่
ประกอบการพจิารณาวซีา่ 

* รปูถา่ยสขีนาด 1.5 x 2 นิว้ หรอื 3.5 x 4.5 เซนตเิมตร ขนาดของใบหนา้วดัจากศรษีะจรด
คาง 3 ซม. จ านวน 2 รปูตอ่ทา่น  ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

* ส าเนาทะเบยีนบา้น /บตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอร์
บา้น/เบอรม์อืถอื 

* ส าเนาสตูบิตัร (ในกรณีทีอ่ายยุังไมค่รบ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 

* ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้ม)ี 

* ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 

* ส าเนาบตัรขา้ราชการ 

2.หลกัฐานการท างาน 

* พนกังานบรษิทั : หนังสอืรับรองการท างานของบรษัิททีท่ างานอยู ่(เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ) 
จะตอ้งระบอุตัราเงนิเดอืน-ต าแหน่ง-วันเริม่งาน 

* เจา้ของบรษิทั : ส าเนาทะเบยีนการคา้ กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ถา่ยส าเนาทกุหนา้ พรอ้ม
วัตถปุระสงค ์(คดัส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

* เจา้ของกจิการ : ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์(ทพ.4) , พค. 0403 

* ขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองต าแหน่งจากหน่วยงานตน้สงักดั (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเทา่นัน้) 
จะตอ้งระบอุตัราเงนิเดอืน-ต าแหน่ง-วันเริม่งาน 



 
* ประกอบอาชพีอสิระ : พมิพจ์ดหมายรับรองตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบรุายไดต้อ่เดอืน พรอ้ม
หลกัฐานแสดงอาชพีตวัเอง เชน่ ภาพถา่ย , สญัญาเชา่ , ใบเสร็จแสดงการซือ้ขาย , เอกสารการเสยี
ภาษี 

* นกัเรยีน/นกัศกึษา : ใชห้นังสอืรับรองจากสถานศกึษา (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ) ระบชุัน้เรยีน 

3.หลกัฐานการเงนิ 

* ใชส้ าเนาสมดุบญัช ีฝากออมทรพัย ์หรอื ฝากประจ าสว่นตวั ยอ้นหลงั 6 เดอืน จนถงึปัจจบุนั
ยอดในบญัช ีจะตอ้งม ี100,000 บาท ขึน้ไป พรอ้มหนา้บญัชหีนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัช ี(หากมกีารตอ่
เลม่ กรณุาส าเนาหนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเลม่ทีต่อ่พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝากเป็น
ปัจจบุนั) ** สถานทตูไมร่บัสมดุเงนิฝากกระแสรายวนั และ พันธบตัร ฯลฯ 

4.กรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

*เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา-มารดา หรอืเดนิทางๆไปกบัทา่นใดทา่นหนึง่ 

จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยทีบ่ดิา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการ
อนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ
หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตราจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

*กรณีบตุรอยูใ่นความดแูลของบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ จะตอ้งมหีนังสอืรับรองการปกครองบตุร 
และเอกสารการหยา่รา้ง โดยมขีอ้ความระบวุา่ “มอี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว” 
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