
 

 

GRAND UK 

บนิลดัฟ้าโดยสายการบนิ Qatar Airways 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

11 - 19 Apr 2019  69,900  69,900 69,900 34,950 12,000 

04 - 12 Jun 2019  65,900  65,900 65,900 32,950 12,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ - ทา่อากาศยานโดฮา 

16.00  พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก4 
ประต ู8 เคานเ์ตอร ์QR สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอย
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่ง โหลดสมัภาระ และออก
เดนิทางสูส่นามบนิ 

19.35  เดนิทางสูท่า่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์เทีย่วบนิที ่QR833 

23.25  เดนิทางถงึ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

 



วนัที ่2 
ทา่อากาศยานโดฮา - ทา่อากาศยานนานาชาต ิฮทีโธรว ์– เมอืงเอดนิเบริก์ – 
ปราสาทเอดนิบะระ – มหาวทิยาลยัเอดนิเบอระ-หอศลิป์แหง่ชาตขิองกรงุ
ลอนดอน - Princess Street 

01.15  ออกดนิทางสูท่า่อากาศยานเอดนิบะระ ประเทศองักฤโดยสายการบนิกาตารแ์อร์
เวย ์เทีย่วบนิที ่QR031 

06.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิฮทีโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศ
องักฤษ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 6ชัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่น
เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารประทบัตราหนังสอืเดนิทางดา่นตรวจ
คนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระ  

08.00  จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรบัอากาศออกเดนิทางสู ่น าทา่นเขา้สูเ่มอืงเอดนิเบริก์ 
(Edinburgh) (ระยะทาง8กม./23 นาท)ี เมอืงหลวงของสก็อตแลนด ์
(Scothland) ดนิแดนทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีส่วยงาม น าทา่นเดนิทางสูย่า่นเมอืงเกา่ สูถ่นน
รอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายส าคัญทีเ่ชือ่มสูพ่ระต าหนักโฮลีรู่ด๊ (Palace of 
Holyroodhouse) ซึง่เป็นทีป่ระทบัของพระราชนิ ีเวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด ์และ
เคยเป็นทีป่ระทบัของพระนางแมรแีหง่สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแหง่ชาตสิก็อตอัน
น่าภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยัทางดา้นของดนิเเดนยโุรป นับวา่เป็นดนิเเดนที่
สวยงามเเละมคีวามน่าสนใจเป็นอยา่งมากในเรือ่งของการมาทอ่งเทีย่วชมความสวยงาม
ของธรรมชาตเิเละสถาปัตยกรรมตา่งๆ โดยหนึง่ในประเทศทีม่นัีกทอ่งเทีย่วใหค้วาม
สนใจในการไปเทีย่วชมกันอยา่งมากเลยก็คอืทีร่าบสงูทางตอนเหนอืของอังกฤษทีเ่รา
เรยีกกันวา่ วหิารเซนตไ์จลส ์(St.Giles Cathedral) น าทา่นถา่ยรปูมหาวทิยาลยั
เอดนิเบริก์ (Edinburgh University) จากนัน้ไปยังหอศลิป์แหง่ชาตขิองกรงุ
ลอนดอน(National Gallery of  London) เป็นอกีสถานทีห่นึง่ทีไ่มค่วรพลาดเลย 
หากไดม้าเทีย่วทีก่รงุลอนดอน เมอืงหลวงของประเทศองักฤษ เพราะภายในหอศลิป์
แหง่นี ้มภีาพมากมายทีจั่ด แสดงใหช้มถงึ 2,300 ภาพ ซึง่แตล่ะภาพก็จะมปีระวตัเิป็น
ของตัวเองทีแ่ตกตา่งกันไป บางภาพยงัเป็นผลงานของศลิปินระดบัโลกอยา่ง ดาวนิช,ี 
ปิกัสโซ ่อกีดว้ย นอกจากนีบ้รเิวณรอบๆ หอศลิป์นัน้ ยังใชเ้ป็นทีจั่ดงานแสดงดนตรี
กลางแจง้ ซึง่จะสบัเปลีย่นหมนุเวยีนกันมาตามเทศกาล และเคยเป็นสถานทีต่ัง้เวลานับ
ถอยหลงั เพือ่เขา้สูง่านโอลมิปิก 2012 ทีอ่งักฤษเป็นเจา้ภาพเชน่กัน เดนิทางสู ่ถนน
รอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายส าคัญทีเ่ชือ่มสู ่พระต าหนกัโฮลีรู่ด๊ (Palace of 
Holyroodhouse) ซึง่เป็นทีป่ระทบัของพระราชนิ ีเวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด ์และ
เคยเป็นทีป่ระทบัของพระนางแมรแีหง่ สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแหง่ชาตสิก็อตอัน
น่าภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั น าทา่นถา่ยรปูเขาคาลตนั Calton Hill นัน้
เป็นภเูขาทีม่ขีนาดไมส่งูมากนัก ตัง้เดน่เป็นสงา่อยูก่ลางเมอืงเอดนิบะระ เเละเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วใหค้วามนยิมในการมาเทีย่วชมความสวยงามของววิ
ทวิทัศน ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) 

น าทา่นถา่ยรปูปราสาทเอดนิบะระ (Edinburgh Castle) อันสงา่งามดว้ยท าเลทีต่ัง้
บนเนนิเขาสงู มองเห็นเดน่เป็นสงา่จากทกุมมุเมอืง เคยเป็นทีป่ระทบัของกษัตรยิส์กอ๊ต 
แบง่เป็นสว่นตา่งๆอยา่งน่าชม อาท ิสว่นของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มี
ปืนใหญเ่รยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญใ่นเวลา 13.00 น. ของทกุวนัตลอด 
150 ปีทีผ่า่นมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 เพือ่ร าลกึถงึพระ
มารดาของกษัตรยิเ์ดวดิที ่1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นทีเ่ป็น The Palace จัด
แสดงเกีย่วกับเรือ่งราวของราชวงศแ์หง่สก็อต จากนัน้น าทา่นไปช็อปป้ิงที ่Princess 
Street 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่)  

ทีพ่กั: Holiday Inn Edinburgh City West หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 



(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่3 เมอืงวนิเดอร ์– ลอ่งเรอืRed Cruise -เมอืงอมัเบลิไซด ์-  เมอืงแมนเชสเตอร-์
สนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าทา่นไปยังดนิแดน ภเูขา ทะเลสาบ Windermere 
(ระยะทาง168กม./2.53ชม.)  เป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในเขตเลคดสิทรคิ และใหญ่
ทีส่ดุในประเทศองักฤษ ใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศ และววิ ทวิทศัน ์ของ Windermere 
ถอืไดว้า่เป็นแหลง่ทีม่ทีวิทศันส์วยงามธรรมชาตริอบทะเลทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไม ้และ
ดอกไมเ้มอืงหนาวทีแ่ลดรูม่รืน่จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงวนิเดอรเ์มยีร ์
(Windermere) สูเ่ขตเลคดสิทรคิ (Lake District) อทุยานแหง่ชาตทิีไ่ดร้บัการขนาน
นามวา่ดแีละสวยทีส่ดุของอังกฤษ ทีก่วา้งขวางและครอบคลมุทะเลสาบถงึ 16 แหง่ น า
ทา่นสมัผัสกบับรรยากาศของทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 

น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื เพือ่ลอ่งเรอืในทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์(WINDERMERE 
LAKE CRUISE) ซึง่เป็นเรอืRed Cruise โดยใชเ้วลาประมาณ30นาท ีโดยลอ่งเรอืจาก 
Bowness ไปยังเมอืงอมัเบลิไซด ์(Ambleside) ชมบรรยากาศแหลง่ทีพ่กัตาก
อากาศทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ของอทุยานเลคดสิทรคิ ทีก่วา้งขวาง ลอ้มรอบดว้ยดว้ย
ทะเลสาบถงึ 16 แหง่ ตระการตาดว้ยทวิเขา และน ้าตกตา่งระดบัความสงู 180 – 3,200 
ฟิต สดูอากาศบรสิทุธิใ์หเ้ต็มปอด  เมือ่ทา่นถงึเมอืงอมัเบลิไซด ์
( Ambleside) (ระยะทาง4.5กม./9 นาท)ี น าทา่นไปยงัเมอืงแมนเชสเตอร ์อยูท่างตอน
เหนอืของประเทศอังกฤษ มสีโมสรโดง่ดังในวงการฟตุบอลของโลกคอื “แมนย”ู หรอื 
“ปีศาจแดง” และมชีือ่เสยีงจากการเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่แรกของโลก ไดก้าร
ยอมรบัจากหลายฝ่ายวา่ เป็นเมอืงรองของสหราชอาณาจักร นอกจากนี ้ยงัเป็น
ศนูยก์ลางสิง่ทอ ศลิปะ สือ่ และธรุกจิขนาดใหญ ่และเป็นตน้ก าเนดิของวงดนตรทีีม่ี
ช ือ่เสยีงมากมาย ทัง้ระดับทอ้งถิน่และระดบันานาชาตใินเมอืงแมนเชสเตอร ์มโีรงละคร 
ศนูยแ์สดงงานศลิปะ และพพิธิภัณฑจ์ านวนมาก เชญิเยีย่มชมเมอืงแมนเชสเตอรท์ีก่ าลงั
กลายเป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงชัน้น าดว้ย น าทานถา่ยรปูดา้นนอกกับสนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ 
สนามทีส่รา้งนักเตะเกง่ ฝีเทา้ยอดของปีศาจแดงมาหลายสมยั สนามฟตุบอลของ
สโมสรแมนยฯู ทีจั่ดวา่รวยทีส่ดุในโลก บา้นของทมีสโมสรแมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที5่)  

ทีพ่กั: Holiday Inn Edinburgh City West หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนั
เดนิทาง)  



 

วนัที ่4 เมอืงสแตรทฟอรด์ – บา้นเกดิเช็คสเปียร ์–  Bourton On The Water  - เมอืง
คารด์ฟิฟ์ – ปราสาท คารด์ฟิฟ์ -  Cardiff City Hall 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที6่) 

จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) (ระยะทาง196
กม./3.36 ชม.)  เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเอวอน อันเป็นบา้นเกดิของวลิเลีย่ม เช็คส
เปียร ์(William Shakespeare) กวทีีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ  ของอังกฤษ เดนิเทีย่วชมเมอืง
แสตรทฟอรด์ ซึง่ รม่รืน่ไปดว้ยสวนสาธารณะ น าทา่นชมบา้นเช็คสเปียร ์
(Shakespeare՚s Birthplace) และชวีติความเป็นอยูข่องกวเีอกในอดตี ชมโบสถ์
เกา่แก ่Holy Trinity แมน่ ้าเอวอนอันเงยีบสงบ และสถานทีใ่นประวตัศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กบักวเีอกผูน้ี ้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึจากรา้นคา้มากมาย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 

น าทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงเล็กแสนน่ารกั Bourton On The Water ซึง่เป็นหมูบ่า้นที่
ไดร้ับการโหวตใหเ้ป็นหมูบ่า้นทีม่คีวามสวยงามมากทีส่ดุในอังกฤษ ดว้ยลกัษณะของตัว
อาคารทีม่คีวามโดดเดน่เฉพาะ ปลกูสรา้งตัวอาคารดว้ยหนิ ซึง่เป็นหนิ Cotswold stone 
เทา่นัน้ ภายในหมบูา้นจะมแีมน่ ้า Windrush ไหลผา่น มเีป็ดหัวเขยีวสวยงามเวยีนวา่ย
เต็มแมน่ ้า เป็นหมูบ่า้นทีม่ธีรรมชาตสิดุแสนโรแมนตคิ จากนัน้น าทา่นไปยงัเมอืงคาร์
ด ิฟ๊ เมอืงหลวงของประเทศเวลส)์ (ระยะทาง100กม./2.12 ชม.) แวะใหท้า่นถา่ยรปู
บรเิวณดา้นหนา้ของปราสาทคารด์ฟิฟ์ (Cardiff Castle) บรเิวณก าแพงโบราณ และ
เป็นสญัลกัษณ์ส าคัญของเวลส ์เพราะเดมิเป็นทีพั่กของบรรดาขนุนางและผูป้กครอง
เมอืงดว้ย จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบั Cardiff City Hall  

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที8่)  

ทีพ่กั:  Radison Blu Cardiff หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนั
เดนิทาง)  



 

วนัที ่5 เมอืงบาธ – เขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั – เมอืงอเมสบวัร ี-กองหนิ
ประหลาด สโตนเฮนจ ์– เมอืงฮาวนส์โลว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที9่) 

น าทา่นไปยงั (เมอืงบาธ) (ระยะทาง85กม./2.3 ชม.) เมอืงทีส่มเด็จพระเจา้เอ็ดการผ์ูท้ ี่
รักความสงบไดท้ าพธิรีาชาภเิษก เป็นพระมหากษัตรยิอ์ังกฤษทีม่หาวหิารบาธ ในปี 
พ.ศ.1516 ตอ่มาในสมัยจอรเ์จยี บาธกลายเป็นเมอืงน ้าแรท่ีเ่ป็นทีน่ยิมกันมาก ท าให ้
เมอืงขยายตัวขึน้มากและมสีถาปัตยกรรมจอรเ์จยีทีเ่ดน่ๆ จากสมัยนัน้ทีส่รา้งจากหนิบาธ
ทีเ่ป็นหนิสเีหลอืงนวล สามารถเห็นสถาปัตยกรรมแบบนีไ้ดท้ัว่ทัง้เมอืงบาธ ท าใหเ้ป็น
เมอืงมคีวามสวยงาม เมอืงบาธไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นเมอืงมรดกโลก น าทา่นเขา้ชม
พพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึง่มปีระวตักิารคน้พบที่
น่าสนใจ ปัจจบุันเป็นกลุม่อาคารส าคัญของเมอืง คอื บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบอ่น ้าแรร่อ้น
คงิส ์(The Sacred Spring) สว่นทีส่อง คอื บรเิวณวดั และสว่นทีส่าม คอื บรเิวณทีเ่ปิด
บรกิารใหนั้กทอ่งเทีย่วหรอืชาวเมอืงใชบ้รกิารน ้าแรซ่ ึง่มทีัง้สระวา่ยน ้า, บอ่น ้าแรเ่ย็น-
รอ้น, หอ้งอบไอน ้า และสว่นทีเ่ป็น Turkish Bath น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอเมสบวัร ี
(Amesbury) (ระยะทาง40 กม./1.3 ชม.) เมอืงชนบทเล็กๆแบบองักฤษ อยูท่าง
ตะวนัตกเฉยีงใตข้องกรงุลอนดอนระหวา่งทางทา่นสามารถชมทศันยีภาพของชนบท
อังกฤษ ทัง้ทุง่หญา้อันกวา้งใหญท่ีส่วยงามตามเสน้ทางผา่น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นชมกองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1ใน 7สิง่มหศัจรรยข์อง
โลก กองหนิหรอืแนวแทง่หนิทีเ่ป็นความลบัด ามดืในชว่งหนึง่ของประวตัศิาสตร ์แนวหนิ
นีม้ขีนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสงูขนาดใหญ่
ประมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยูก่ลางทุง่นา เป็นรปูวงกลมซอ้นกันอยู3่วงมอีายุ
ประมาณปลายยคุหนิถงึตน้ยคุบรอนซ ์ใหท้า่นไดเ้ก็บ  ภาพทีร่ะลกึถา่ยรปูตามอัธยาศัย 

จากนัน้น าทา่นไปยงัเมอืงลอนดอน (ระยะทาง 120 กม./2 ชม.) 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม(มือ้ที1่1) 

ทีพ่กั:  Heston Hyde Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 



วนัที ่6 
กรงุลอนดอน - ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน - สะพาน Tower Bridge- หอนาฬกิา
บิก๊เบน – ลอนดอนอาย - อาคารรฐัสภา Parliament House- จตัรุสัราฟลัการ-์
พระราชวงับคักิง้แฮม-ถนนออ๊กฟอรด์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่12) 

 น าทา่นชมกรงุลอนดอน (ระยะทาง12.6กม./55นาท)ีมหานครอันยิง่ใหญท่ีเ่ต็มไป
ดว้ยประวตัศิาสตรอ์ันยาวนานเป็นเมอืงหลวงแหง่เครอืจักรภพ และศนูยร์วมอ านาจการ
ปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจบุัน และเป็นศนูยร์วมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแหง่
หนึง่ของโลก  น าทา่นเก็บภาพความประทบัใจสวยๆและเดนิชมววิโดยรอบของ ทาว
เวอร ์ออฟ ลอนดอน (Tower of London) (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ชมประมาณ
14.50ปอนด)์ สรา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลีย่มที1่แหง่องักฤษในปีค.ศ.1078 
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวงัและป้อมปราการป้องกันกรงุลอน
ดอน มกีารขดุคคูลองลอ้มรอบปราสาทเพือ่ป้องกันระหวา่งก าแพงชัน้ในและนอก 
ปัจจบุันใชเ้ก็บมหามงกฎุและเครือ่งเพชรของพระราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานทีแ่หง่ประวิ
ต ิ ศาสตรท์ีย่าวนานและมสีสีนัทัง้สยดสยองและน่ากลัว เนือ่งจากครัง้หนึง่ทีน่ีเ่คยเป็น
คกุและทีป่ระหารมากอ่น ใกล ้ๆ กันเป็นทีต่ัง้ของสะพาน Tower Bridge อกีสญัลกัษณ์
หนึง่ของลอนดอน ปัจจบุันเป็น  พพิธิภัณฑซ์ึง่เป็นกลุม่อาคารและหอคอย จากนัน้
เดนิทางไป ชม หอนาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) ของกรงุลอนดอน  ประเทศองักฤษ 
ตัง้อยูบ่นหอสงู 180 ฟตุ หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟตุ ตัวเลขบอกเวลายาว  24 นิว้ ระฆงัตหีนัก
ถงึ 14 ตัน สรา้งขึน้โดย เอ็ดมันต ์เมคเกตต ์เดนสินั เป็นนาฬกิาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกเป็น
ศนูยค์วบคมุเวลามาตรฐานของโลกกรนีชิ ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโลก โดยผา่นทาง
วทิย ุBBC  ลอนดอนในการ  ถา่ยทอดเสยีงการตรีะฆงัไปทั่วโลกและยงัเป็นหอนาฬกิา
ประจ าพระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ในปัจจบุนัใชเ้ป็นรัฐสภา อังกฤษ ตัง้อยูท่ศิ
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของพระราชวงั หอนาฬกิาถกูสรา้งหลงัจากไฟไหมพ้ระราชวงัเวสต์
มนิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วนัที ่16 ตลุาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส ์แบรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ โดยมี
ความสงู 96.3 เมตร ตัวนาฬกิาอยูส่งูจากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึง่
แขวนไว ้บรเิวณชอ่งลมเหนอืหนา้ปัดนาฬกิา ตัว อาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัย
สมเด็จพระราชนินีาถวกิตอเรยี (Victorian gothic)  และบนสะพาน  Westminster 
ทา่นสามารถบันทกึภาพกบั ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งู
ทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วที่
ไดร้ับความนยิมและเป็นจดุดงึดดูนัก ทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้น
คนตอ่ปีจากนัน้น าทา่นถา่ยรปูหนา้ วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์(Westminster 
Abbey) เดมิเป็นส านักสงฆ ์(แอบบ)ี แตปั่จจบุันเป็นวดันกิายองักลคิันทีต่ัง้อยูท่าง
ตะวนัตกของพระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ในกรงุลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่
สถาปัตยกรรม  สว่นใหญเ่ป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟู
กอธคิ แอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการท าพระราชพธิบีรมราชาภเิษกและที่
ฝัง  พระบรมศพของพระ  มหากษัตรยิอ์ังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์ระหวา่งปี ค.ศ. 
1546 ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบไีดร้บัเลือ่นฐานะขึน้เป็นมหาวหิาร ตอ่มาในรัชสมยัของ
สมเด็จพระราชนินีาถเอลซิาเบธที ่1 แอบบก็ีไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพระอารามหลวง 
(Royal Peculiar) จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบัอาคารรฐัสภา (Parliament House) 
อาคารทีก่อ่สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยโุรป  มขีนาดใหญม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของ
ประเทศในซกีโลกใต ้มหีอ้งตา่งๆ มากถงึ 4,500 หอ้ง พืน้ทีใ่ชส้อยกวา้งขวางถงึ 
250,000 ตารางเมตร แตล่ะ  หอ้งตกแตง่อยา่งทันสมยัดว้ยงานศลิปะอะบอรจิิน้หลาย
พันชิน้ จดุเดน่อยูท่ีเ่สาธงขนาดใหญส่งูเดน่เป็นสงา่ ทีใ่ชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 8 ปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3) 

น าผา่นชม จตัรุสัราฟลัการ ์(Trafalgar Square) เป็นจัตรุัสทีใ่หญ ่ตัง้อยูใ่จกลาง
กรงุลอนดอน กลางจัตรุัสนัน้มอีนุสาวรยีล์อรด์เนลสนั วรีบรุษุคนส าคัญขององักฤษ 
ตัง้อยูบ่นเสาสงูใกล ้ๆ กันเป็นทีต่ัง้ของพระบรมรปูทรงมา้ของพระเจา้ชาลสท์ี ่1 และป้าย
เริม่ตน้กโิลเมตรหรอืไมลท์ี ่0 ทราฟัลการส์แควสย์งัเป็นจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมา
ถา่ยภาพ จากนัน้น าทา่นชมและถา่ยรปูดา้นนอก พระราชวงับคักิง้แฮม 



(Buckingham Palace) ซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน”์ กอ่นจะไดร้ับการสถาปนาเป็น
พระราชวงั ประจ าราชวงศอ์งักฤษ และผา่นชม วงเวยีนพคิคาดลิ ีเลสเตอรส์แควรร์าย
ลอ้มไปดว้ยโรงภาพยนตร ์ ภายในจัตรุัสมรีปูปั้น “ชารล์ ี แชปปลนิ” ดาราตลกในยคุ
ภาพยนตรข์าวด า กลางจัตรุัสมนี ้าพเุชค็สเปียรส์รา้งเป็นอนุสรณ์ไวใ้นศนูยก์ลางการละคร
แหง่นี ้ ทางเดนิรอบๆจัตรุัสมรีอยประทบัฝ่ามอืของดาราฮอลลวีดูหลายคนรวมทัง้ป้าย
ของบรษัิทสรา้งภาพยนตรย์กัษ์ใหญข่องโลก จากนัน้ไปยัง (มหาวหิารเซนตพ์อล St. 
Paul’s Cathedral) เป็นวหิารเกา่แกท่ีม่คีวามสวยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ใจกลางกรงุ
ลอนดอน น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนออ๊กฟอรด์ (Oxford 
Street) เป็นยา่นชือ่ดงัในกรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ มคีวามยาวถงึ 1.6 กม มี
รา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าของอังกฤษ และชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรม์ารวมกันอยูบ่นถนนเสน้
เดยีวกันมากมาย ไมว่า่จะเป็นพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที, หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลยุส,์
หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ถงึเวลานัด
หมายน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั:  Heston Hyde Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่7 อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ (มือ้ที ่14) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 

ในกรงุลอนดอน หรอืรอบนอก ซึง่สามารถเดนิทางไดง้า่ย โดยรถไฟใตด้นิ Tube รถเมล ์
ทีค่รอบคลมุการเดนิทางทั่วกรงลอนดอนและรอบนอก หรอืทา่นจะเลอืกไปเทีย่วชม
บรเิวณรอบนอกกรงุลอนดอน เชน่ เมอืงแคมบรดิจ ์ซึง่เป็นเมอืงมหาวทิยาลยัน่าเทีย่ว 
ซึง่ใชเ้วลาเดนิทางจากลอนดอนไมเ่กนิ1ชัว่โมงโดยรถไฟ หรอืจะไปเมอืงวนิเซอรเ์ทีย่ว
ชมพระราชวงั Windsor ซึง่อยูท่างทศิตะวนัตก โดยสามารถเดนิทางไปกลบัจาก
ลอนดอนไดง้า่ยๆ ดว้ยรถไฟ กรณีทีท่า่นเลอืกเทีย่วในลอนดอน จะมมีวิเซีย่มส าคัญ
มากมาย ซึง่มทีัง้เสยีคา่เขา้ชม และ ไมเ่สยีคา่เขา้ชมอาท ิเชน่ บรติชิมวิเซีย่ม National 
Museum ขึน้ลอนดอนอาย น่ังเรอืลอ่งแมน่ ้าเทมส ์น่ังรถบัสเปิดประทนุ Big Bus เป็น
ตน้  หรอืไปชอ้ปป้ิงหา้งดงั Harrods ไดต้ามอัธยาศยั หรอืทา่นจะไปถา่ยรปูหนา้สนาม
บอล สแตมฟอรด์บรดิจ ์(Stamford Bridge) ซึง่เป็นสนามฟตุบอลของสโมสรฟตุบอล
เชลซ ีทีต่ัง้อยูท่ี ่ฟลูัม ลอนดอนก็สามารถไปได ้มไีกดแ์นะน าการเดนิทางให ้
ทา่น (อาหารเทีย่งและค า่อสิระตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Heston Hyde Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 



 

วนัที ่8 
สะพานมลิเลนเนยีม- สะพานเซาทว์ารค์ -สะพานรถไฟแบล็คเฟรยีร ์-โรงละคร
โกลบ –หอศลิป์แบงคไ์ซด-์โรงเรยีนแหง่เมอืงลอนดอน - หา้งสรรพสนิคา้แฮร์
รอด – สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่15) 

น าทา่นเดนิทางสูส่ะพานมลิเลนเนยีม (Millennium Bridge) หรอืเป็นรจัูกใน
สะพานทางเทา้มลิเลนเนยีมแหง่เมอืงลอนดอน คอื สะพานแขวนโครงสรา้งเหล็ก
ส าหรบัคนเดนทิีส่รา้งขา้มแมน่ ้าเทมส ์เชือ่มตอ่เขตแบงคไ์ซด ์(Bankside) กบัเขตตัว
เมอืง ลอนดอน ตัง้อยูร่ะหวา่งสะพานเซาทว์าร ์(Southwark Bridge) และสะพานรถไฟ
แบล็คเฟรยีร ์(Blackfriars)สะพานมลิเลนเนยีมผา่นชมโรงละครโกลบ (Globe 
Theater) และ หอศลิป์แบงคไ์ซด(์Bankside) ตอนเหนอืของสะพาน และผา่นชม 
โรงเรยีนแหง่เมอืงลอนดอน (School of London) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร Four Season (มือ้ที1่6) 

ปิดทา้ยดว้ยการชอ็ปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้แฮรร์อด (Harrods) สนิคา้ถกูจัดแบง่เป็น
หอ้งๆ เชน่ หอ้งน ้าหอม หอ้งกระเป๋าแบรนดเ์นม หอ้งนาฬกิา หรอืหอ้งเครือ่งประดบั 
เดนิชอ็ปป้ิงทีน่ี ่เหมอืนเดนิชอ็ปป้ิงอยูใ่นพระราชวงั เพราะการตกแตง่แตล่ะหอ้งชา่ง
หรหูราอลงัการ โดยเฉพาะโถงบันไดเลือ่นทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมโรมันผสมบันไดเลือ่น
สไตลอ์ยีปิต ์แถมเดนิอกีนดิก็จะถงึหา้งสรรพสนิคา้ Harvey Nichols บน
ถนน Knightsbridge เดนิชอ็ปป้ิงทีน่ีใ่หบ้รรยากาศเหมอืนเดนิบนแคทวอลก์ ลกูคา้นอ้ย
แตเ่ป็นระดบัเอกซค์ลูซฟี สนิคา้และแบรนดด์งัมใีหเ้ลอืกหลากหลาย แฟชัน่เปรีย้วล ้า
มากกวา่หา้งฯเพือ่นบา้น หลายยีห่อ้เป็นดไีซเนอรห์นา้ใหมท่ีม่าแรง ถงึแมไ้มไ่ดซ้ือ้ของ
แตก็่กลับออกมาดว้ยอาการอิม่อกอิม่ใจอารมณ์คลา้ยๆไดช้มงานศลิปะสมยัใหม ่จนถงึ
เวลานัดหมาย น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์(ระยะทาง13กม./
57 นาท)ี เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลบั 

18.00  สนามบนินานาชาตฮิทีโธรวแ์ละรอขึน้เครือ่ง 

20.30  น าทา่นเหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR002 

 

วนัที ่9 ทา่อากาศยานโดฮา – เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

06.15  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตโิดฮาและ แวะเปลีย่นเครือ่ง 



07.05  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีย่วบนิ QR832 

17.45  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ,การจราจรหรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่น
ทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น
การเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การช าระคา่บรกิาร 

- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท และคา่บรกิารวซีา่ 6,000 บาท รวมเป็น 26,000 
บาท 

(กรณุาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่และส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มกบัหลกัฐานโอนเงนิมัดจ าคา่ทัวร)์ 

 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่
กวา่ 3 หนา้) **กรณุาตรวจสอบเอกสารทกุฉบบักอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบ** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธ
มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวร์
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื 
ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 



1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

(ตั๋วกรุป๊ไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุป๊เทา่นัน้
ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกัน 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ  30 กโิลกรมั (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้7
กโิลกรมั และคา่ประกันวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไป
ตา่งประเทศ กบั MSIG แบบแผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ 
ดังนี ้ 

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกันทีม่อีาย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผู ้
เอาประกันทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทยผูเ้อาประกันภยัทีม่อีาย1ุ-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผู ้
เอาประกันทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นีก้ารท าประกันนีจ้าก
บรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะ
อบุัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่น 

 สามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็ไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการ
ซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

  4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

  5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 



  6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

  7.คา่วซีา่ดว่น กรณีทา่นสง่เอกสารยืน่ไมท่ันวซีา่ปกต ิประมาณ 6,900 บาท 

  8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBP ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 
และน า้ใจจากทา่น 

  9.ไมร่วมคา่วซี่าประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท 

กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซี่า/คา่มดัจ าต ัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
นอ้ย 7วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 



11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 
Allianz แบบแผนประกนัภยั แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 
เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย โดยทัง้นีก้ารท าประกันนีจ้ากบรษัิท มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม 
พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แต่
ทัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่น
ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 

** กรณุากรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆทีป่ระกอบการยืน่วซีา่
ใหก้บับรษิทั หลงัจากจองทวัร ์ก าหนดไมเ่กนิ 10 วนั เนือ่งจากควิวซีา่จะไมส่ามารถล็อกควิได้

หากเอกสารขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น ** 

*อาจมบีางชว่งทีค่วิยืน่วซี่ามจี านวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นก าหนด 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองทีV่FS Global (เทรนดี ้ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิว้มอื 
และสแกนมา่นตา (เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวนักบัทา่น และด าเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งด าเนนิการนัดควิยืน่วซีา่ ( ในการท าควิวซีา่ เอกสารทกุอยา่งของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดกอ่น 
และทางเราจะกรอกออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วนั ขึน้อยูก่บัทางสถานฑตูและ
ในระหวา่งด าเนนิการไมส่ามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ืน่ค าขอทกุคนตอ้งไปทีศ่นูยร์บัค าขอวซีา่ดว้ยตนเอง เด็กเล็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 5 ปีตอ้งไป
ปรากฏตัวทีศ่นูยด์ว้ย แตไ่มต่อ้งใหข้อ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ) เด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่

พาไปดว้ย และผูใ้หญน่ีจ้ะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส 

เอกสารประกอบการยืน่วซี่าประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซี่า 15-20 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซี่าองักฤษ ตามวนัเวลาทีน่ดัหมาย 
** 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด
เงือ่นไข 



รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซี่าอยูเ่ป็นประจ า 

1.หนงัสอืเดนิทาง(Passport) เลม่ปัจจบุนัทีม่อีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวนัหมดอาย ุโดยนับจาก
วนัทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย หากเคยมพีาสปอรต์เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชง
เกน้หรอืไมก็่ตาม กรณุาจัดสง่ใหก้บัทางบรษัิท และน าไปแสดงกบัเจา้หนา้ที ่ณ ศนูยย์ืน่วซีา่องักฤษ 

VFS Global เพือ่งา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ของทา่น 

2.เอกสารสว่นตวั แปลภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

  -  ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดงันี ้

   (- ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ 

      - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้ม
แปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้

    - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปล
เป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้

       - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 

       - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

   โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว 
จะตอ้งมหีนังสอืรบัรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว 
จะตอ้งมหีนังสอืรบัรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา 

จะตอ้งมหีนังสอืรบัรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกบับคุคลทีส่าม พรอ้มกบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการ
เดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลกัฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีน

บา้นของทา่น (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอื
ผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันัด
หมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และ
เซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีร่บัยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกั

หลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

  

3.หลกัฐานการท างาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุัน (เอกสารมอีาย ุ30 วนั กอ่นยืน่
ค ารอ้งขอวซีา่) 

3.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่น
ท างานปัจจบุัน   โดยระบตุ าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วนั เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อ
ลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลบัมาปฏบิัตงิาน

ตามปกตหิลังครบก าหนดวนัลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจอยา่งชดัเจน (เอกสาร
ออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 



3.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรบัรองการจด
ทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คัดส าเนาไมเ่กนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

 3.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตู
ไมร่บัพจิารณาบัตรนักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรบัรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วนั กอ่น

ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

3.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของ
ตนเองหรอืสาม ี  ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกันกบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยจากสามี
(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    วนั เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกันจดหมายชี้

ช ีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

3.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ Freelance, ธรุกจิขาย
สนิคา้ออนไลน ์ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหลง่ทีม่า
ของรายได ้พรอ้มแนบหลกัฐานหรอืเอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็น

ตน้ จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

4.หลกัฐานการเงนิ 

4.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝาก
ประจ า (บัญชสีว่นตัว) รายการเดนิบัญชยีอ้นหลงั 3 เดอืน (กรณุาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวตักิารเดนิบญัชทีี่
สมบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ๆไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่
แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่น

เดนิทางกลบัสูภ่มูลิ าเนา และขอหนังสอืรบัรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) ซึง่
ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกัน Statement ขา้งตน เป็นภาษาองักฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นัน้ 

4.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรบัรอง ชีแ้จงความสมัพันธร์ะหวา่งตน
กบัผูเ้ดนิทาง Sponsor Letter และขอหนังสอืรบัรอง/สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยจากทางธนาคารเทา่นัน้ โดย
ใหบ้คุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน Sponsor  ด าเนนิการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมายรับรองฐานะ
การเงนิจากธนาคาร Bank Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ โดยระบชุือ่
ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบญัชSีponsorและระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดร้บัการสนับสนุน (เอกสารตอ้งเป็น
ฉบบัภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้  (กรณุายืน่ขอจาก

ธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วนั 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยไ์มส่มบูร ์Bookbank  หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชี

ไมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขทีก่ าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจาก
ธนาคารเทา่น ัน้ (Bank Statement) 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั 
กอ่นวนันดัหมายยืน่วซี่า 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

  

5.เงือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซี่าประเทศองักฤษ 

เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซี่า กรณุากรอกแบบฟอรม์ส าหรบัยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกบัขอ้มลู
ความเป็นจรงิ เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มลูใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมตัคิ ารอ้งขอวซีา่ 



และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกประวตั/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลู
ของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลา

ด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 

เมือ่ทา่นช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์และจัดสง่ให ้
เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ทันท ี(ภายใน 3-5) หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบทกุกรณี 

การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 

หากถกูปฎเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุ
ครัง้ 

 สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มคัรบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไป
สมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย( โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวย
ความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกับทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงค์
ขอเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใครข่อความรว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท 

เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กัน 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทตูเพือ่
พจิารณาตอ่วซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของ

บรษัิทฯ 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซี่า กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบูรณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบาย
รบัแปลเอกสาร 



 



 



 

 


