
 

 
 

 

 

 

 

 

 ลอนดอน – บาธ – สโตน์เฮนจ์ – คาร์ดฟิ – เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน  
ยอร์ค – เอดนิเบอระ – ล่องเรือทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์ – เชสเตอร์ – ไบบูรี  

ฟาร์มปลาเทราท์-ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ - เข้าชมวงัวนิเซอร์ - หอคอยลอนดอน 

 
 



 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
30 ก.ย.-08 ต.ค. //09-17 ต.ค. //18-26 ต.ค. // 06-14 พ.ย.//04-12 ธ.ค. 2561 

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา ) 

วนัที่ 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว (P/Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบน
เคร่ือง 

21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเทีย่วบินที ่QR833 

วนัที่ 2 โดฮา – เอดนิเบอระ (สก๊อตแลนด์) คาล์ตนั ฮิลล์ - ปราสาทเอดนิเบอระ  
00.15 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ืองใช้เวลารอเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
01.20 น.      ออกเดินทางต่อสู่กรุงเอดิเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ โดยเทีย่วบิน QR031 
06.40 น. เดินทางถึงสนามบิน เอดิน เบอระ  หลังผ่าน

ขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง-วีซ่าและตรวจ
รับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่กรุงเอ
ดินเบอระ เอดินเบรอะ EDINBURGH  นคร
หลวงแสนสวยแห่ง  สก็อตแลนด์ น าท่าน ชม
เมืองเอดินเบอระ  เมืองหลวงและศูนย์กลาง
วฒันธรรมของสก็อตแลนด์ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 
ซ่ึงได้รับการขนานนามว่า "ATHENS OF THE 
NORTH" เป็นท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งใหม่ของสก็อตแลนด์ (เพิ่งแยกมาจากรัฐสภาของสหราชอาณาจกัร) ตั้งอยู่
บนถนนสายหลักของเอดินเบอระคือรอยลัไมล์ (ROYAL MILE) ซ่ึงสร้างตามแนวสันเขาเช่ือมโยงพื้นท่ี
ประวติัศาสตร์ระหวา่งปราสาทเอดินเบอระและพระราชวงั เข้าชมภายในปราสาทเอดินเบอระ (EDINBURGH 
CASTLE) บนเนินเขาอนังามสง่า ซ่ึงเร่ิมสร้างข้ึนในราวช่วงศตวรรษท่ี 11-16 ภายในปราสาทเป็นพิพิธภณัฑ์และ
ท่ีเก็บสมบติัล ้าค่ามากมาย อาทิ มงกุฎ พระแสงดาบ และคธาแห่งสก็อตแลนด์ และท่ีส าคญัปราสาทเอดินเบอระ
แห่งน้ีเป็นปราสาทท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีเปิดตวัของหนงัสือเร่ืองแฮร่ี พอตเตอร์ เน่ืองจากมีลกัษณะใกลเ้คียงฉากเมือง
แม่มดในทอ้งเร่ืองอีกดว้ย  



 

 
 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ คาล์ตัน ฮิลล์ (Calton 

Hill) ท่ีเป็นท่ีตั้งของเสาคอลัม่ โรมนัอนัใหญ่ยกัษ ์
ท่ี ถือ เป็น  The National Monument ของสก็อต
แลนด์ พื้นท่ีตรงน้ีสมยัโบราณใช้เป็นท่ีประหาร
นกัโทษ ต่อมาก็เปล่ียนมาเร่ือยๆ เป็นโรงหนงับา้ง 
บา้นของขา้ราชการบา้ง จากนั้นผ่านชมรัฐสภาส
ก็อตแลนด์ ผ่านชมร้าน The National Monument 
ของสก็อตแลนด ์พื้นท่ีตรงน้ีสมยัโบราณใชเ้ป็นท่ี
ประหารนกัโทษ ต่อมาก็เปล่ียนมาเร่ือยๆ เป็นโรงหนงับา้ง บา้นของขา้ราชการบา้ง จากนั้นผา่นชมรัฐสภาส
ก็อตแลนด์ ผ่านชมร้าน The Elephant House เป็นร้านนัง่ชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง ท่ี J.K. Rowling 
มานัง่แต่งหนงัสือแฮร์ร่ี พอตเตอร์ภาคแรก น าท่านเดินเล่นชมเมืองบน ถนนปร้ินซ์ Prince Street ท่ีมีร้านคา้
มากมายเปรียบไดก้บัถนน อ็อกซ์ฟอร์ดในลอนดอน และชมบรรยากาศของตวัเมืองเก่าท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาฝ่ัง
ตรงขา้มซ่ึงเป็นบรรยากาศท่ีสวยงามมากๆของเมืองเอดินเบิร์ก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  Holiday Inn Edinburg Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า  
วนัที่ 3  เอดนิเบอระ – ล่องเรือทะเลสาบวนิเดอร์เมีย – ยอร์ก – ชมเมือง   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางลงใต้สู่ เมืองวินเดอร์เมียร์  
เมืองท่ีตั้ งอยู่ในเขตทะเลสาบแสนสวยหรือ เลค 
ดิสทริก  Lake District เป็นเมืองบ้านเกิดของปี
เตอร์ แรบบิท ตัวการ์ตูนที่มีช่ือเสียงของอังกฤษ 
ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมืองเล็กๆน่ารักท่ีตั้งอยูริ่ม
ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ช่ืนชมกบับรรยากาศของ
ธรรมชาติท่ีร่มร่ืนและอาคารบา้นเรือนท่ีสวยงาม 
จากน้ันน าท่ านลงเรือ ล่องชมความงามของ
ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ชมบา้นเรือนท่ีอยู่ริมฝ่ังทะเลสาบและบนเกาะแก่งต่างๆ ท่านจะเพลิดเพลินไปกบั
ธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร   



 

 
 

บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองยอร์ก ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง ถึงเมืองยอร์ค YORK น าท่านเขา้สู่ตวัเมือง ชม
เมืองยอร์ท่ีสวยงามและยิ่งใหญ่ มีวิหาร ยอร์ค มินสเตอร์ ท่ีสร้างอุทิศแด่เซ็นต ์ปีเตอร์ นบัวา่เป็นวิหารสไตล์
กอธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปตอนบนภายในตกแต่ง
ด้วยแผ่นกระจกสี ท่ีใหญ่ ท่ี สุดในเกาะอังกฤษ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าต่างกลม ROSE 
WINDOW ซ่ึงเป็นท่ีมาของสัญลักษณ์ของดอก
กุหลาบในสงครามแย่งชิงราชสมบัติ WAR OF 
ROESES ในสมยัราชวงศ์ยอร์ค ปกครองประเทศ
จากนั้นมีเวลาให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงในบริเวณถนน
แชมเบิ้ล และย่านเมืองเก่าท่ีสุดคลาสสิคและสวยงามโดยสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองน้ีคือ กระเบ้ืองเคลือบ
โพรเซเลน ผา้ปักรวมถึงงานหตัถกรรมต่าง และสินคา้แบรนดเ์นมจากยโุรป มากมาย  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  Holiday Inn Hotel Leeds / หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่ 4 ยอร์ก – แมนเชสเตอร์ – เข้าชมสนามแมนยูไนเตด็ - เชสเตอร์ – โคเวนทรี  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแมนเชสเตอร์  
ประมาณ 1 ชั่วโมง เมืองหลวงทางตอน
เหนือของอังกฤษ อดีตเมืองท่าท่ีส าคัญ
และเป็นเมืองทีมี 2 สโมสรฟุตบอลท่ีชาว
ไทยช่ืนชอบ อย่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
และแมนเชสเตอร์ ซิต้ี น าท่านเข้าชมภาย
บริเวณภายในของสนามฟุตบอลโอลด์
แ ท ร ฟ ฟ อ ร์ ด  OLD TRAFFORD 
STADIUM แ ห่ ง ที ม แ ม น เช ส เต อ ร์ 
ยไูนเตด็ เจา้ของสมญานาม “ปิศาจแดง” ก่อสร้างในปี 1909 และเร่ิมใชต้ั้งแต่ปี 1910 ปัจจุบนัมีท่ีนัง่จุผูช้มได้
ถึง 76,212 คน ให้เวลาท่านเลือกซ้ือสินค้าในร้านมกกะสโตร์ของสโมสร 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร   



 

 
 

บ่าย จากน้ันเดินทางสู่เมือง เชสเตอร์ (Chester) หรือเมืองค่ายในสมยัโรมนั เป็นเมืองเก่าท่ีคน้พบโดยชาว
โรมนัเม่ือประมาณ 2,000 ปีมาแลว้น าท่านผ่านชมตวัเมืองอนัสวยงาม ทางตอนเหนือของแควน้ตะวนัตก
เฉียงเหนือ ลักษณะของสถาปัตยกรรม
ของอาคารบา้นเรือนเป็นแบบทิวดอร์ อนั
เป็นเอกลกัษณะเฉพาะของท่ีน่ีซ่ึงเสริมให้
บรรยากาศของเมืองน้ีมีเสน่ห์ และแฝง
ความน่ารักเอาไว ้นอกจากนั้นตึกบางแห่ง
ยงัเป็นตึกเก่าแก่ตั้งแต่สมยัปี ค.ศ.1488 อีก
ดว้ย ชมก าแพงเมือง (City Walls) ซ่ึงเป็น
ลักษณะสถาปัตยกรรมของโรมัน  เช
สเตอร์ได้ช่ือว่าเป็นเมืองเดียวในสหราช
อาณาจักรทีย่งัคงรักษาสภาพเดิมไว้ได้มากทีสุ่ด ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองโคเวนทรี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  Double Tree By Hilton Hotel Coventry  / หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที่ 5       โคเวนทรี – สแตรทฟอร์ด - เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ –ไบบูรี 
                  ฟาร์มปลาเทราท์ คาร์ดฟิ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “สเตรทฟอร์ด อัพ ออน เอวอน” น าท่านเดินเล่นชมเมืองพร้อมถ่ายรูปบริเวณดา้นนอก
ของบ้าน เกิดของ “วิล เลี่ ยมเชคสเปียร์ส ” 
Shakepear’s Birthplace กวีและนัก เขียนบท
ละครชาวองักฤษท่ีได้รับการยกย่องทัว่ไปว่า
เป็นนกัเขียนผูย้ิ่งใหญ่ขององักฤษและของโลก 
ผลงานท่ีโด่งดัง อย่างโรมิโอกับจูเลียส  เวนิ
สวานิชผ่านชมบริเวณภายนอกของบา้นท่ีเคย
เป็นท่ีอาศยัของเชคสเปียร์เป็นบา้นหลงัคามุง
ด้วยฟาง ซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองส
แตรทฟอร์ดตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัไดป้รับเป็นพิพิธภณัฑ์ไปแลว้ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่“เมือง



 

 
 

เบอร์ตันออน เดอะ วอเตอร์” Bourton On The Water หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่ง
คอตสวอล์ด” เมืองที่โด่งดังที่สุดในเขตคอตสโวลด์ Cotswold ดูเงียบสงบมี ล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น ้ าวินด์รัช) 
ไหลผา่นกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้มน ้ าเป็นช่วง ๆ กบัตน้วิลโลวท่ี์แกวง่ก่ิงกา้นใบอยูริ่มน ้ า เมืองน้ีมี
ร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านคา้ให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย ์น าท่านชมความสวยงามภายใน
หมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร   
บ่าย  น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่  “หมู่บ้านไบบุรี” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้ งอยู่ในแควน้ Gloucestershire เขต 

Cotswolds (คอทส์โวลส์  ) จัดว่าเป็น  The 
Most beautiful village in England 
ให้ท่ านได้เดิน เล่นชม บ้าน เรือนอัน เป็น
เอกลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี นัน่คือกระท่อม
หินโบราณ ท่ีเรียงรายกนัยาวไปเป็นแถว มีช่ือ
ว่า Arlington Row ซ่ึงกระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็  
นท่ีพกัของคนท่ีท าอาชีพทอขนแกะในสมัย
ศตวรรษท่ี 17ชม โบสถ์อนัเก่าแก่ อีกทั้งยงัมี
ถนนสวย ๆ ท่ีรายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองขา้งทาง น าท่านชม “ฟาร์มปลาเทราท์” อายุกว่า 100 ปี 
ตั้งอยูใ่จกลางหมู่บา้น อนัเน่ืองมาจากแม่น ้ าโคล์นเป็นสาขาหน่ึงท่ีแยกมาจากแม่น ้ าเทมส์เป็นแหล่งท่ีสามารถ
เล้ียงปลาชนิดน้ีไดต้ลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลาท่ีเล้ียงเป็นปลาเทราทสี์น ้ าตาลกลายเป็นอาชีพท่ีท ารายไดใ้ห้กบั
คนในหมู่บา้นจ านวนมาก และฟาร์มปลาเทราต์ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของหมู่บา้นอีกดว้ย (ทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินกรณีฟาร์มปลาเทราท์ปิดโดยไม่แจง้ล่วงหน้า)  น าท่านออกเดินทางสู่เมือง
คาร์ดิฟ ชมตัวเมืองคาร์ดีฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็นเมืองท่าส าคัญริมทะเลไอริช  อดีตเป็น
เมืองท่ีส่งออกถ่านหินมากท่ีสุดเมืองหน่ึง ชมศาลาว่าการเมือง (City Hall) แวะเก็บภาพปราสาทคาร์ดิฟ 
(Cardiff Castle) ชมความงดงามของปราสาทท่ีมีอายกุวา่ 1,000 ปีมาแลว้ อิสระชมเมืองคาร์ดิฟตามอธัยาศยั 

ค ่า    บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Mercure Cardiff Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่ 6 คาร์ดฟิ – บาธ – สโตนเฮนจ์ – อ๊อกฟอร์ด – ช้อปป้ิง เอาท์เลท็  



 

 
 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่  เมืองบาธ “Bath” ดินแดนแห่งอาณาจักร
โรมนัอนัยิ่งใหญ่บนเกาะ องักฤษเม่ือกวา่ 2,000 ปีมาแลว้ 
ชมเมืองบาธ (ภายนอก) ท่ีชาวโรมนัมาสร้างไวเ้ป็นเมือง
อาบน ้าแร่ เม่ือ 2,000 ปีมาแลว้ โดยอาศยั น ้าจากบ่อน ้ าแร่
ธรรมชาติท่ีจะมีน ้ าไหล ออกมาอย่างต่อเน่ืองถึงวนัละ
ประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศา
เซลเซียส ไดเ้วลาสมควรน าท่านผ่านบริเวณทุ่งราบ ซอ
ลส์บ รี  “Salisbury Plain” เป็นที่ตั้ งของ สโตนเฮน จ์ 
Stonehenge (รวมค่าเข้าชมบริเวณภายใน) วงหินปริศนา
แห่งเกาะองักฤษ นับเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์อง
โลกยคุเก่า สร้างข้ึนราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั  ณ ภัตตาคาร   

บ่าย  จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ ศูนย์เอาท์เล็ท  Bicester 
Village Outlet ท่ีใหญ่และมีสินค้าหลากหลายท่ีสุด มี
เวลาใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม อาทิเช่น Burberry,Calvin 
Klien, D&G, DKNY, Bally, Mulberry, Paul Smith 
POLO ฯลฯ  

 
***** อสิระอาหารเยน็เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง ***** 

พกัที่:  Holiday Inn London Wembley, London / หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที่ 7 ลอนดอน – วนิเซอร์ – ชมเมืองวนิเซอร์ – ห้างแฮร์ร็อด – ช้อปป้ิง   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองวินเซอร์ น าท่าน เขา้ชมภายในพระราชวงัวินเซอร์ Windsor Castle อีก
หน่ึงพระราชวงัอนัเป็นท่ีแปรพระราชฐานของ
ราชวงศอ์งักฤษมากวา่ 900 ปี โดยกษตัริยว์ิลเลียม
ผูพ้ิชิต ชมห้องท่ีส าคญัต่าง ๆ ท่ีประดบัประดาได้



 

 
 

อยา่งสวยงามอลงัการณ์โดยเฉพาะ STATE APARTMENT ท่ีรวบรวมสมบติัล ้าค่าไวม้ากมาย และ KING ‘ 

S CHAMBER ท่ีเก็บภาพเขียนอนัทรงคุณค่าตลอดจนอุทยานภายนอกบนเน้ือท่ีกวา้งขวางตกแต่งดว้ยพรรณ
ไมน้านาชนิดอย่างสวยงาม จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองวินเซอร์ ท่ีเต็มไปด้วยร้านคา้ต่างๆ ทั้ง
สินคา้แบรนดเ์นม และ สินคา้ทอ้งถ่ินมากมาย หรือเลือกชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้ใจกลางเมือง  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร    
บ่าย  ไดเ้วลาสมควรน าท่านกลบัสู่นครลอนดอน  เมือง

หลวงของประเทศองักฤษ จากนั้นชมย่านการค้า 
ในย่านไนท์บริด อนัเป็นท่ีตั้งของ “ห้างแฮร์รอด” 
ท่ีมีช่ือเสียงของอังกฤษ และเป็นบริเวณท่ีมีห้าง 
สิ น ค้ าแบ รน ด์ เน ม ม าก ม าย  อ า ทิ  MARK & 
SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ  

 

***** อสิระอาหารเยน็เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง ***** 

พกัที่:  Holiday Inn London Wembley, London / หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่ 8 ลอนดอนล่องเรือแม่น า้เทมส์ – เข้าชมหอคอยลอนดอน- ชมเมือง–โฟร์ ซีซ่ัน – ช้อปป้ิง  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะล่องเรือแม่น ้ าเทมส์สัมผสับรรยากาศของวิว
ทิวทัศน์อันโรแมนติก ของมหานครลอนดอน  ซ่ึง
แม่น ้ าเทมส์สายน้ีเป็นแม่น ้ าใหญ่ท่ีไหลในอังกฤษ
ตอนใต ้และเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดเพราะแม่น ้าไหลผา่น
ใจกลางกรุงลอนดอนนอกจากน้ี แม่น ้ ายงัไหลผ่าน
เมืองอ่ืนๆ ด้วย เช่น เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด รีดด้ิง และ 
วินด์ เซ อ ร์  ฯลฯ  น าท่ าน เข้าชมทาว เวอ ร์  ออฟ 
ลอนดอน  (เข้าชมด้านใน) เป็นสถานท่ีท่ี เคยเป็น
พระราชวงั แมใ้นภายหลงัจะเปล่ียนมาเป็นคุกหลวง 
ท่ีจองจ าบุคคลส าคญัขององักฤษ ไม่ว่าจะเป็นพระมเหสี แอนน์ โบลีน เซอร์โทมสั มอร์ ฯลฯ ปัจจุบนัเป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ีน่าสนใจมากแห่งหน่ึงของประเทศ ชมห้องจิลเวอร่ีท่ีเก็บรักษาเพชรและมงกุฎประจ าราชวงศ์
ขององักฤษจากนั้นชมมหานครลอนดอน, ผา่นชมรัฐสภาขององักฤษริมแม่น ้ าเทมส์ จตุัรัสรัฐสภา มหาวิหาร
เวสทมินส์เตอร์ Westminster Abbey หอนาฬิกาบ๊ิกเบน ถนนดาวน์นิงท่ีตั้ งของบ้านพักนายก รัฐมนตรี

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%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%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


 

 
 

องักฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชยัชนะขององักฤษเหนือทพัของนโปเลียน 
ณ แหลมทราฟัลการ์, มหาวิหารเซนต์พอลส์ ธนาคารชาติของ  องักฤษ กองบญัชาการต ารวจสก๊อตแลนด์
ยาร์ด ถ่ายภาพสะพานทาวเวอร์ บริดจ์ ท่ีโด่งดงั  ผ่านชมพระราชวังบักกิ้งแฮม ท่ีใช้ว่าราชการของสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 2 และพระราชวงศช์ั้นสูง 

เทีย่ง   บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร Four Seasons Restaurant  เมนูเป็ดย่างรสเลศิ (เด็ดทีสุ่ดในร้าน) 
บ่าย   จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ยา่น รีเนท ์และ   ถนนอ๊อกฟอร์ด ศูนยก์ลางการคา้ท่ีส าคญัของมหานครลอนดอน    

เตม็ไปดว้ยร้านคา้แบนดเ์นม และสินคา้พื้นเมืองท่ีมีชือเสียง รวมถึงร้าน ชา กาแฟ น่ารักๆ มากมาย ท่านจะ
เพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอร์อยา่งแทจ้ริง  

หมายเหตุ  จุดนดัพบในช่วงบ่ายจะอยูบ่ริเวณดา้นขา้งหา้ง Selfridges, Oxford Street หรือปรับเปล่ียนตามสถานการณ์
ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์ ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกของคณะทวัร์ 
16.40 ได้เวลานัดหมาย...น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ TERMINAL 3  มีเวลาให้ท่านได้ผ่านขั้นตอนการขอ

คืนภาษีและเช็คบัตรโดยสาร แถมท้ายด้วยการช้อปป้ิงในอาคารผู้โดยสารขาออกทีม่ีร้านค้ามากมาย 

***** มรีถโค้ชและหัวหน้าทวัร์คอยบริการท่านทั้งวนั ***** 
21.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ แวะต่อเคร่ืองทีโ่ดฮา(กาต้าร์) โดยเทีย่วบินที ่QR016  

วนัที่ 9 กรุงเทพฯ 
06.35 น. เดินทางดึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ น าท่านต่อเคร่ือง 
08.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่QR832 
19.00 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ....โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากความล้าช้าของสายการบิน สภาพ ลม, ฟ้า, อากาศ 
การจราจร และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น  เพ่ือความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดนิทาง บริษัทฯ 
ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผู้น าทวัร์ มอี านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตดัสินใจ 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 

 

30 ก.ย.-08 ต.ค.61 59,900 59,900 59,900 15,900 

09-17 ต.ค.2561 60,900 60,900 60,900 15,900 

18-26 ต.ค.2561 62,900 62,900 62,900 15,900 

06-14 พ.ย.2561 56,900 56,900 56,900 15,900 

04-12 ธ.ค. 2561 60,900 60,900 60,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เอดินเบอระ // ลอนดอน-กรุงเทพฯ (หรือสลบัก่อนหลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู ่ในแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 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) 

 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรปท่านล่ะ 14 ปอนด์ 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านล่ะ 100 บาทต่อวนั 



 

 
 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีาท่านล่ะ 5,500 บาท ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณา
หรือไม่กต็าม 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ หรืออีเมล์ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ 

ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัคา่ธรรมเนียมวซ่ีา 
หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น 
การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก
บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมา
ยืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทัวร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทาง
ท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 
45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 



 

 
 

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

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 30,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 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 
เดือนนบั จากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดง   ทางการเงินอ่ืนๆ 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 หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง 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 ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 

จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  



 

 
 

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีา
อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกั
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 




