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ว ันทีห
่ นึง่
10.00 น.

13.30 น.

17.15 น.

ว ันทีส
่ อง
00.10 น.

06.50 น.

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบ ันดาร์เสรีเบกาว น
ั
ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอ ังกฤษ
(-/-/-)
้ 4 ประตู
ขอเชิญทุกท่านพร ้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน
ทางเข ้าหมายเลข 10 เคาน์ เตอร์ U15-U19 สายการบิน Royal Brunei Airlines โดยมีเจ ้าหน ้าที่ของบริษั ทฯ คอยให ้การ
ต ้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน
้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน ้าทัวร์ให ้คาแนะนาเพือ
่ เตรียมความพร ้อมก่อนออกเดินทาง
นาท่านเดิน ทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไ น เมืองบ ันดาร์เสรีเบกาว น
ั ประเทศบรูไ น โดยสายการบิน Royal Brunei
Airlines เทีย
่ วบินที่ BI514
** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชว่ ั โมง 50 นาที บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ งบิน **
้
ั
้
ั
** ใช้เครือ
่ งบิน Airbus A320 ชนประหย ัด 138 ทีน
่ ง่ ั ชนธุรกิจ 12 ทีน
่ ง่ ั **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบ ันดาร์เสรีเบกาวน
ั ประเทศบรูไน ** เพือ
่ เปลีย
่ นเครือ
่ ง **

ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอ ังกฤษ - เมืองบาธ - มหาวิห ารบาธ - โรงอาบน า
้
โรม ันโบราณ - เมืองซาลิสบ ัวรี่ - อนุสาวรียเ์ สาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน
(-/-/-)
น าท่ า นเดิน ทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมือ งลอนดอน ประเทศอ ังกฤษ โดยสายการบิน Royal
Brunei Airlines เทีย
่ วบินที่ BI003
** ใช้เวลาบินประมาณ 14 ชว่ ั โมง 35 นาที บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ งบิน **
ั้
ั้ รกิจ 18 ทีน
** ใช้เครือ
่ งบิน B787 Dreamliner ชนประหย
ัด 236 ทีน
่ ง่ ั ชนธุ
่ ง่ ั **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอ ังกฤษ
นาท่านผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิน
่ ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชว่ ั โมง **
นาท่านเดิน ทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ใช ้เวลาเดิน ทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที) เป็ นเมืองที่มีฐานะนครในมณฑลซอมเมอร์
เซ็ทในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใต ้ของประเทศอังกฤษ เมืองบาธได ้รับพระราชทานฐานะเป็ น “นคร” โดยสมเด็จพระราชินี
นาถเอลิซาเบธที่ 1 ในปี ค.ศ. 1590 และได ้เป็ นเทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตัวเมืองบาธตัง้ อยู่เนินหลายลูกในหุบเขาของ
แม่น้าเอวอนในบริเวณที่มน
ี ้ าพุร ้อนธรรมชาติที่ เป็ นที่ตัง้ ถิน
่ ฐานของโรมัน ผู ้สร ้างโรงอาบน้ าโรมัน โบราณ (Roman Baths) และวัด
่ เมืองว่า “Aquae Sulis” เมืองบาธเป็ นสถานที่ทส
โดยตัง้ ชือ
ี่ มเด็จพระเจ ้าเอ็ดการ์ ดผู ้รักสงบทาพิธีราชาภิเษกเป็ นพระมหากษั ตริย์
อังกฤษที่มหาวิหารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมัยจอร์เจีย เมืองบาธกลายเป็ นเมืองน้ าแร่ที่ได ้รับความนิยมกัน มาก ซึง่ ทาให ้
เมืองบาธขยายตัวมากขึน
้ และมีสถาปั ตยกรรมจอร์เจียที่เด่น ๆ จากสมัยนั ้น ที่สร ้างจากหิน บาธที่เป็ นหิน สีเหลืองนวลสวยงามเป็ น
เอกลักษณ์ ได้ร ับการขึน
้ ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ
่ ปี ค.ศ. 1987
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นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณด ้านหน ้าของ โรงอาบนา้ โรม ันโบราณ (Roman
Baths) ถือเป็ นโรงอาบน้ าโรมัน ขนาดใหญ่ในสมัยโบราณที่ได ้รับการอนุรักษ์ และดูแลเป็ นอย่างดี ซึง่ โรงอาบน้าของที่นี่อยู่ต่ากว่า
ระดับพื้น ถนนในปั จจุบัน ภายในแบ่งออกเป็ นโซนหลักๆ 4 โซนด ้วยกัน ตัง้ แต่โซน Sacred Spring , Roman Temple , Roman
Bath House และ Museum ซึง่ แหล่งน้าแร่แห่งนี้ถูกค ้นพบตัง้ แต่สมัยชาวโรมันบุกเข ้ามายึดเกาะอังกฤษ เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์
ทางธรรมชาติข องทางตะวั น ตกอีก ด ้วย ** ย งั ไม่ร วมค่า บ ต
ั รเข้า ชมส าหร ับเด็ ก ท่า นละ ประมาณ 14.00 ปอนด์ หรือ
คานวณเป็นเงิน ไทย ท่านละ ประมาณ 560 บาท / ผูใ้ หญ่ ท่านละ ประมาณ 15.00 ปอนด์ หรือ คานวณเป็นเงิน ไทย
ท่านละ ประมาณ 525 บาท ขึน
้ อยูก
่ ับประเภทของบ ัตร และ บางกรณีอาจจาเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจาก ัด
จานวนผูเ้ ข้าชมในแต่ละว ันได้ **

น าท่ านเดิน ทางสู่ เมืองซาลิสบ ัวรี่ (Salisbury) (ใช ้เวลาเดิน ทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) ประเทศอังกฤษ เป็ นที่ตัง้ ของ
อนุสาวรียอ
์ ันลึกลับ เสาหินสโตนเฮ ้นจ์
น าท่ าน เข้าชม ในร วอาณาเขตที
ั้
ต
่ งของ
ั้
อนุ สาวรีย เ์ สาหิน สโตนเฮ้น จ์ (Stonehenge) ได้ร ับการค ัดเลือกจากองค์ก ร
New 7 Wonders ให้เป็น 1 ใน 7 สิง่ มห ัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประว ัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็ นกลุ่มแท่งหินขนาด
ใหญ่ตัง้ อยู่กลางทุ่งราบกว ้างใหญ่ ในบริเวณตอนใต ้ของเกาะอังกฤษ ซึง่ ไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร ้างอย่างชัดเจน ตัว
อนุสรณ์สถานประกอบด ้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก ้อน ตัง้ เรียงกันเป็ นวงกลมซ ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอันตัง้ ขึน
้ บางอันวางนอน
่ ว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร ้างขึน
ลง และบางอันก็ถูกวางซ ้อนอยู่ข ้างบน นักโบราณคดีเชือ
้ จากทีไ่ หนสักแห่งเมือ
่ ประมาณ 3000 - 2000
ปี ก่อนคริสตกาล กล่าวคือ การหาอายุจากคาร์บอนกัมมัน ตรังสีเมื่อ พ.ศ. 2551 เผยให ้เห็น ว่าหินก ้อนแรกถูกวางตัง้ เมื่อประมาณ
2400 - 2200 ปี ก่อนคริสตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอื่น ๆ ระบุว่ากลุ่มหิน ที่ถูกวางตัง้ มาตัง้ แต่ก่อนหน ้านั ้น ถึง 3000 ปี ก่อนคริสตกาล
นักวิทยาศาสตร์และนั กประวัตศ
ิ าสตร์ต่างสงสัยว่า คนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหินที่มน
ี ้ าหนักกว่า 30 ตัน ขึน
้ ไปวางเรียงกันได ้
อย่างไร ทัง้ ๆที่ปราศจากเครื่องทุ่น แรงอย่างที่เราใช ้อยู่ในปั จจุบัน และบริเวณที่ราบดังกล่าวไม่มีก ้อนหิน ขนาดมหึมานี้ ดังนั ้น จึง
สันนิษฐานว่าผู ้สร ้างต ้องทาการชักลากแท่งหิน ยักษ์ ทงั ้ หมดมาจากทีอ
่ ื่น ซึง่ คาดว่าน่าจะมาจาก "ทุ่งมาร์ลโบโร" ทีอ
่ ยู่ไกลออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ได้ร ับการขึน
้ ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ
่ ปี ค.ศ. 1986
** รอบของการเข้าชมอาจเปลีย
่ นแปลงได้ต ามความเหมาะสม กรณี ไ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณี ใดก็ ตาม ทาง
บริษ ท
ั ขอสงวนสิท ธิไ
์ ม่ส ามารถคืน ค่า ใช้จ่าย ไม่ว่า ส่ว นใดส่วนหนึง
่ ให้ก บ
ั ท่ านได้ทุ ก กรณี เนื่อ งจากเป็ นการช าระ
ล่วงหน้าก ับผูแ
้ ทนเรียบร้อยแล้วทงหมด
ั้
ทงนี
ั้ ท
้ างบริษ ัทจะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสาค ัญ **
นาท่านเดิน ทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใช ้เวลาเดิน ทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่
่ สาร การ
เป็ นศูน ย์กลางสาคัญ ทางธุรกิจ การเมือง วัฒ นธรรม และประวัตศ
ิ าสตร์ข องโลก เป็ นผู ้น าด ้านการเงิน การเมือง การสือ
บันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็ นทีย
่ อมรับว่ามีอท
ิ ธิพลไปทั่วโลก และยังเป็ นเมืองท่องเทีย
่ วทีใ่ หญ่และสาคัญของทวีปยุโรปอีกด ้วย
** อิสระอาหารกลางว ัน และ คา
่ เพือ
่ สะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย
่ ว โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา **
่ พ
 นาคณะเข้าสูท
ี่ ัก Ibis London Heathrow Airport, London หรือเทียบเท่า
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ว ันทีส
่ าม
เช้า

เมืองลอนดอน - อิสระท่องเทีย
่ ว หรือ พ ักผ่อน ทีเ่ มืองลอนดอน ตามอ ัธยาศ ัย แบบเต็มว ัน
(B/-/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระท่องเทีย
่ ว หรือ พ ักผ่อน ทีเ่ มืองลอนดอน ตามอ ัธยาศ ัย แบบเต็มว ัน (ไม่มบ
ี ริการรถโค้ช)
้ งต้น ทงนี
ห ัวหน้าท ัวร์แนะนาวิธก
ี ารเดิน ทางเบือ
ั้ ้ท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดิน ทางล่วงหน้าก่อนถึงว น
ั
เดินทาง เพือ
่ ประโยชน์สูงสุดของท่าน
แนะนาสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ ว
ั้ หรือลอนดอนแท็ กซี่ เพื่อเที่ยวชมเมืองและวิถช
- ทดลองนง่ ั รถเมล์ 2 ชน
ี วี ต
ิ ของชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** ค่าบ ัตร
โดยสาร เริม
่ ต้น ประมาณ 14 ปอนด์ หรือ คานวณเป็นเงินไทย ประมาณ 490 บาท ขึน
้ อยูก
่ ับประเภทของแพ็คเกจ **
่
่
- พระราชว ังวินด์เซอร์ (Windsor Palace) พระราชวังซึงได ้ชือว่าเป็ นบ ้านของครอบครัวกษั ตริยแ
์ ละพระราชินีแ ห่งอังกฤษมา
นานกว่า 1,000 ปี โดยพระราชวังเก่าแก่ขนาด 5 ไร่แห่งนี้ ปั จจุบันยังถูกใช ้เป็ นทีพ
่ านักของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ซึง่ มักจะ
ใช ้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อยู่เสมอ ทัง้ นี้ผู ้มาเยือนควรเผือ
่ เวลาในการเข ้าชมอย่างน ้อยประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพราะ
ทีน
่ ี่ล ้วนเต็มไปด ้วยสิง่ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทัง้ State Apartments ทีถ
่ ูกตกแต่ งอย่างสวยงามด ้วยผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า ซึง่ เป็ น
ของสะสมของเหล่าราชวงศ์ รวมถึงความงดงามของสถาปั ตยกรรมแบบกอธิคในโบสถ์ St. George ซึง่ เป็ นที่ฝังพระศพของกษั ตริย์
ื่ เสียงที่สุด
แห่งประเทศอังกฤษหลายพระองค์ และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บ ้านตุ๊กตาแสนสวยและมีชอ
้ น าในสมัย นั ้น เป็ นต ้น ** ค่าบ ต
โลกที่สร ้างขึ้น ในปี ค.ศ. 1920 โดยช่างฝี มือชั น
ั รเข้าชมส าหร ับเด็ ก ท่านละ ประมาณ 13
ปอนด์ หรือ คานวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 455 บาท / ผูใ้ หญ่ ท่านละ ประมาณ 22 ปอนด์ หรือ คานวณเป็นเงิน
ไทย ท่านละ ประมาณ 770 บาท ขึน
้ อยูก
่ ับประเภทของบ ัตร และ จาเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจาก ัดจานวนผู ้
เข้าชมในแต่ละว ันได้ **
- หอคอยแห่งเมืองลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานที่เก็บสมบัต ิ สถานที่สารวจทางประวัตศ
ิ าสตร์
ทัง้ หมดรวมอยู่ในสถานทีเ่ ดียวกันซึง่ ก็คอ
ื หอคอยแห่งเมืองลอนดอนนี่เอง ภายในมีอาคารสาคัญๆ มากมายทีล
่ ้วนแต่มป
ี ระวัตศ
ิ าสตร์
ที่ค่อนข ้างโหดเหี้ยม จึงไม่แปลกเท่ าไรที่สถานที่แ ห่งนี้จะได ้รับการกล่าวขานว่า “ผีดุ” ที่สุดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ White Tower
ิ นอกจากนี้ไม่ควรพลาดที่จะเข ้าชมพิพธ
หรือหอคอยสีข าว ที่สร ้างขึน
้ ในปี 1078 ในรัชสมัยของวิลเลี่ยมผู ้พิชต
ิ ภัณฑ์ที่เก็บรักษา
ของมีค่าของราชวงศ์เอาไว ้ ไม่ว่าจะเป็ นมงกุฎเพชร ชุดอัศวินสมัยโบราณ ** ค่าบ ัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 22 ปอนด์ หรือ
คานวณเป็นเงิน ไทย ท่านละ ประมาณ 770 บาท ขึน
้ อยู่ก ับประเภทของบ ัตร และ จาเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะ
อาจจาก ัดจานวนผูเ้ ข้าชมในแต่ละว ันได้ **
** อิสระอาหารกลางว ัน และ คา
่ เพือ
่ สะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย
่ ว โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา **
่ พ
 นาคณะเข้าสูท
ี่ ัก Ibis London Heathrow Airport, London หรือเทียบเท่า

.

-5-

ว ันทีส
่ ี่
เช้า

เมืองลอนดอน - อิสระท่องเทีย
่ ว หรือ พ ักผ่อน ทีเ่ มืองลอนดอน ตามอ ัธยาศ ัย แบบเต็มว ัน
(B/-/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระท่องเทีย
่ ว หรือ พ ักผ่อน ทีเ่ มืองลอนดอน ตามอ ัธยาศ ัย แบบเต็มว ัน (ไม่มบ
ี ริการรถโค้ช)
้ งต้น ทงนี
ห ัวหน้าท ัวร์แนะนาวิธก
ี ารเดิน ทางเบือ
ั้ ้ท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดิน ทางล่วงหน้าก่อนถึงว น
ั
เดินทาง เพือ
่ ประโยชน์สูงสุดของท่าน
แนะนาสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ ว
- ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใต้ดน
ิ หรือทูป (Tube) เทีย
่ วชมเมือง และวิถช
ี วี ต
ิ ของ
ชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** ค่าบ ัตรโดยสาร เริม
่ ต้น ประมาณ 10 ปอนด์ หรือ คานวณเป็นเงินไทย ประมาณ 400
บาท (ชนิด One Day Pass) ขึน
้ อยูก
่ ับประเภทของบ ัตร **
่ ของ มิลเล
- ขึน
้ ชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) หรือทีร่ ู ้จักในชือ
เนียม วีล (Millennium Wheel) เป็ นชิงช ้าสวรรค์ทส
ี่ งู ทีส
่ ด
ุ ในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร ** ค่าบ ัตรเข้าชม ท่านละ
ประมาณ 30 ปอนด์ หรือ คานวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 1,200 บาท ขึน
้ อยูก
่ ับประเภทของบ ัตร และ จาเป็นต้อง
จองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจาก ัดจานวนผูเ้ ข้าชมในแต่ละว ันได้ **
- โรงถ่ า ยภ าพ ย น ตร์ แฮร์ร ี่ พ อต เต อร์ (Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry Potter)
สถานที่ท่ องเที่ยวซึง่ สาวกเหล่ าพ่ อมดแม่ม ดน อ
้ ยไม่ค วรพลาด ด ้วย Warner Bros ยั งคงเก็บ รักษาหลายๆ ฉากที่โดดเด่น จาก
้ ผ ้าและเครื่อ งแต่ งกาย เพื่อ ให ้แฟนๆ แฮร์รี่ พอตเตอร์ได ้เข ้ามาสัม ผัส กั บความ
ภาพยนตร์ รวมถึงของประกอบฉาก กระทั่ งเสือ
มหัศจรรย์ และเก็บภาพความประทับใจลงในบันทึกความทรงจาไปตลอดกาล ** ค่าบ ัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 85 ปอนด์
หรือ คานวณเป็นเงิน ไทย ท่านละ ประมาณ 3,400 บาท ขึน
้ อยู่ก ับประเภทของบ ัตร และ จาเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า
เพราะอาจจาก ัดจานวนผูเ้ ข้าชมในแต่ละว ันได้ **
- พ ระราช ว งั เค นซิ ง ต น
ั (Kensington Palace) แรกเริ่ม ที่ เ ดี ย ววั ง เคน ซิง ตั น เป็ นเพี ย งวิล ล่ า ข นาดเล็ กที่ ถู ก เรีย กว่ า
“Nottingham House” สร ้างสาหรับเป็ นบ ้านของดยุคแห่งนอตติงแฮม เคยเป็ นทีป
่ ระทับของพระเจ ้าวิลเลียมที่ 3 และพระนางเมรีที่
2 (ค.ศ. 1689-1702) มาก่อน จนกระทัง้ คริสต์ศตวรรษที่ 17 พระราชวังเคนซิงตันได ้ถูกปรับปรุงเปลีย
่ นแปลงให ้เป็ นทีป
่ ระทับของ
ราชวงศ์อังกฤษ โดยมีสมาชิกคนสาคัญของราชวงศ์อังกฤษหลายพระองค์เคยประทับ ณ พระราชวังแห่งนี้ อาทิ สมเด็จพระราชินี
วิกตอเรียได ้เติบโตและใช ้เวลาในช่วงวัยเด็กทีน
่ ี่ ก่อนทีจ
่ ะย ้ายไปประทับทีพ
่ ระราชวังบัคกิงแฮมในปี ค.ศ. 1837 เจ ้าหญิงมาร์กาเร็ต
และเจ ้าหญิงไดอาน่าก็เคยประทับที่พระราชวังแห่งนี้เช่น กัน ปั จจุบัน พระราชวังเคนซิงตัน เป็ นที่ประทับอย่างเป็ นทางการของดยุค
และดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ ซึง่ ก็คือเจ ้าชายวิลเลีย
่ มและเจ ้าหญิงเคทนัน
้ เอง ทัง้ ยังเป็ นบ ้านของพระโอรส พระธิดาองค์น ้อยของทัง้ คู่
อีกด ้วย ** ค่าบ ัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 16 ปอนด์ หรือ คานวณเป็นเงิน ไทย ท่านละ ประมาณ 640 บาท ขึน
้ อยูก
่ ับ
ประเภทของบ ัตร และ จาเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจาก ัดจานวนผูเ้ ข้าชมในแต่ละว ันได้ **
ั้ าที่ ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ทีม
- ช้อปปิ้ งห้างสรรพสินค้าชนน
่ ห
ี า้ งสรรพสินค้าใหญ่มากมายอย่าง Mark &
Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯ ล ฯ ห รื อ ย่ า น ไ น ซ์ บ ริ ด จ์ (Knights Bridge) ซึ่ ง เป็ น ที่ ต ั้ง ข อ ง
่ ด ังอย่าง ห้างฮาร์วย
ห้างสรรพสิน ค้าชือ
ี ์ นิโคล (Harvey Nicole) และ ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ทีท
่ ่านสามารถเลือก
้ สินค้าแฟชน
่ ั ชนน
ั้ าจากทว่ ั ทุกมุมโลก รวมทงกระเป
ซือ
ั้
๋ าแฮร์รอดส์ทน
ี่ ย
ิ มก ันทว่ ั โลก
** อิสระอาหารกลางว ัน และ คา
่ เพือ
่ สะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย
่ ว โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา **
่ พ
 นาคณะเข้าสูท
ี่ ัก Ibis London Heathrow Airport, London หรือเทียบเท่า
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ว ันทีห
่ า้

เช้า

เมือ งลอนดอน - จ ัตุ ร ส
ั ทราฟั ล ก้าร์ - จ ต
ั ุ ร ัสร ฐ
ั สภา - พระราชว งั เวสท์ม น
ิ ส์เตอร์ - หอนาฬ ิก าบิก
๊ เบน - ชิงช้าสวรรค์
ลอนดอน อาย - พระราชว ังบ ัคกิง้ แฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมือง
ลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ย่านนีลส์ ยาร์ด - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศ
อ ังกฤษ - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบ ันดาร์เสรีเบกาว ัน ประเทศบรูไน
(B/-/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิน ทางสู่ จ ัตุร ัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองที่รายล ้อมไปด ้วยอาคารราชการสาคัญของเมือง
ลอนดอน น าท่ า น ถ่ า ยรู ป เป็ น ที่ร ะลึก กั บ จ ต
ั ุรส
ั รฐ
ั สภา (Parliament Square) และ พ ระราช ว งั เวสท์ม ิน ส์เ ตอร์
(Westminster Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสต์มน
ิ สเตอร์ (Houses of Parliament) เป็ นสถานที่ทส
ี่ ภาสองสภาของรัฐสภาแห่งส
้ประชุ
หราชอาณาจักร (สภาขุน นาง และสภาสามัญชน) ใช
ม พระราชวังตัง้ อยู่บนฝั่ งเหนือของแม่น้ าเทมส์ในนครเวสต์มน
ิ สเตอร์
ของเมืองลอนดอนบะระห์ไม่ไกลจากพระราชวังไวท์ฮอลล์ พระราชวังเวสต์มน
ิ สเตอร์ สร ้างในปี ค.ศ. 1016 มีห ้องทัง้ หมดด ้วยกัน
ประมาณ 1,100 ห อ
้ ง, 100 บั น ได และ ระเบี ย งยาวรวมทั ้ง หมดประมาณ 4.8 กิโ ลเมตร ตั ว สิ่ง ก่ อ สร ้างส่ ว นใหญ่ ส ร ้างใน
คริสต์ศตวรรษที่ 19 แต่ก็ยังมีสว่ นก่อสร ้างเดิมเหลืออยู่บ ้างเล็กน ้อยรวมทั ง้ ท ้องพระโรงที่ในปั จจุบันใช ้ในงานสาคัญๆ เช่น การตัง้
ศพของบุคคลสาคัญก่อนทีจ
่ ะนาไปฝั ง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบริหารพระราชวังแต่เดิมเป็ นหน ้าทีข
่ องผู ้แทนพระองค์
Lord Great Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปลีย
่ นมือไปเป็ นของรัฐสภานอกจากห ้องพิธบ
ี างห ้องทีย
่ ังคงอยู่ภายใต ้การบริหาร
ของผู ้แทนพระองค์ หลังจากเกิดเพลิงใหม ้ในปี ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาปั จจุบันก็ได ้รับการสร ้างใหม่โดยใช ้เวลาสร ้าง 30 ปี โดยมี
เซอร์ ชาร์ลส์ บาร์รย
ี ์ (Charles Barry) และผู ้ช่วยออกัสตัส พิวจินเป็ นสถาปนิก การออกแบบรวมท ้องพระโรงเวสต์มน
ิ สเตอร์และชา
เปลเซนต์สตีเฟน (St Stephen's Chapel) ได้ร ับการขึน
้ ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก
ิ าทีร่ ู ้จักกันดีในนาม หอนาฬก
ิ าบิก
เมือ
่ ปี ค.ศ. 1987 และยังเป็ นทีต
่ ัง้ ของหอนาฬก
๊ เบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อัน
ิ
เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ ทีม
่ ค
ี วามสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึง่ ชั่วโมง เป็ นนาฬกาที
ม
่ ห
ี น ้าปั ดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก และ
ฝั่ ง ตรงข ้ามเป็ นที่ ตั ง้ ของ ชิง ช้า สวรรค์ล อนดอน อาย (London Eye) หรือ ที่ รู ้จั ก ในชื่อ ของ มิล เลเนี ย ม วีล (Millennium
Wheel) เป็ นชิงช ้าสวรรค์ที่สูงทีส
่ ุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได ้รับความนิยมอย่าง
มาก มีผู ้มาเยือนมากกว่า 3 ล ้านคนต่อปี โดยมีแม่น้าเทมส์กน
ั ้ อยู่
่ คฤหาสน์บักกิง้ แฮม (Buckingham
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ พระราชวงั บ ัคกิง้ แฮม (Buckingham Palace) เดิมชือ
House) เป็ นพระราชวังที่เป็ นทีป
่ ระทับเป็ นทางการของราชวงศ์อังกฤษ เป็ นสถานที่ ที่ใช ้สาหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็ น
สิ่ง ดึง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ ที่ห นึ่ง ของเมือ งลอนดอน เป็ นที่ร วมพลั ง ใจทั ้งในการฉลองและในยามคั บ ขั น ของชาวอั ง กฤษ
สิง่ ก่อสร ้างเดิมเป็ นคฤหาสน์ที่สร ้างสาหรับจอห์น เชฟฟิ ลด์ ยุคแห่งบักกิง้ แฮมในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระ
้ เพือ
่ “วังพระราชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 ปี ต่อมา
เจ ้าจอร์จที่ 3 ทรงซือ
่ ใช ้เป็ นพระราชฐานส่วนพระองค์ ทีร่ ู ้จักกันในชือ
เป็ นเวลาที่มก
ี ารขยายต่อเติมพระราชวังโดยสถาปนิกจอห์น แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิร์ด บลอร์ (Edward Blore) เป็ นสามปี
กรอบลานกลาง พระราชวังบักกิง้ แฮมกลายมาเป็ นพระราชฐานที่ประทับอย่างเป็ นทางการของราชวงศ์อังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินี
นาถวิกตอเรียขึน
้ ครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1837 การต่อเติมครัง้ ใหญ่ครัง้ สุดท ้าย ได ้เริม
่ ดาเนินขึน
้ ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ
ต ้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึง่ รวมทัง้ ด ้านหน ้าทีเ่ ห็นอยู่ในปั จจุบัน
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20.10 น.

ว ันทีห
่ ก
17.25 น.
18.30 น.

20.15 น.

นาท่านเดินทางสู่ สะพานมิลเลนเนียม (Millennium Bridge) หรือเป็ นรู ้จักในสะพานทางเท ้ามิลเลนเนียมแห่งเมืองลอนดอน
คือ สะพานแขวนโครงสร ้างเหล็ ก ส าหรับ คนเดิน ที่ส ร ้างข ้ามแม่ น้ าเทมส์ เชื่อ มต่ อเขตแบงค์ไ ซด์ (Bankside) กั บ เขตตั ว เมือ ง
ลอนดอน ตัง้ อยู่ระหว่างสะพานเซาท์วาร์ค (Southwark Bridge) และสะพานรถไฟแบล็คเฟรียร์ (Blackfriars) สะพานมิลเลนเนียม
ถูกสร ้างขึน
้ ใน ค.ศ. 1998 และเปิ ดใช ้งานเมือ
่ วัน ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2000 บริเวณตอนใต ้ของสะพาน ผ่านชม โรงละครโกลบ
(Globe Theater) และ หอศิล ป์ แบงค์ไ ซด์ (Bankside) ตอนเหนื อ ของสะพาน ผ่า นชม โรงเรีย นแห่งเมือ งลอนดอน
(School of London) และ ผ่า นชม ด ้านล่ างของสะพาน คือ มหาวิห ารเซนต์พ อล (St. Paul's Cathedral) เป็ นอาสน
วิหารของคริสตจักรแห่งประเทศอังกฤษ และเป็ นโบสถ์ประจาตาแหน่งบิชอปแห่งเมืองลอนดอน สร ้างขึน
้ เพือ
่ อุทศ
ิ แก่นักบุญเปาโล
่ กันว่าเป็ นอาสน
อัครทูต ตัง้ อยู่ในเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาสนวิหารทีเ่ ห็นในปั จจุบันสร ้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 17 และเชือ
่
วิหารที่ 5 ตัง้ แต่สร ้างอาสนวิหารกันมา ณ ทีต
่ งั ้ นี้ แต่ อาจจะสูงกว่านัน
้ ถ ้านับการบูรณะเข ้าไปด ้วย แนวเชือมของสะพานมิลเลนเนียม
สามารถเห็นทิวทัศน์ด ้านหน ้าของมหาวิหารเซนต์พอลจากมุมไกลได ้อย่างชัดเจนสวยงาม
น าท่ า นเดิน ทางสู่ ย่ านนีล ส์ ยาร์ด (Neal’s Yard) คื อ ย่ านที่น่ า สนใจ ถือ ได ้ว่า เป็ น อ ญ
ั มณี ท ี่ซุ ก ซ่ อ นอยู่ ใจกลางเมือ ง
ลอนดอน (A gem hidden in the heart of London) พืน
้ ทีท
่ ี่รายล ้อมด ้วยอาคารหลากสีสัน แห่งนี้ สร ้างขึน
้ เพือ
่ เป็ นสถานที่
่ เพื่อเป็ นเกียรติให ้กับ Thomas Neale สถาปนิกผู ้พัฒนาพืน
อันน่าจดจาของเมืองลอนดอน โดยตัง้ ชือ
้ นี้นี้เมือ
่ ศตวรรษที่ 17 ภายใต ้
พืน
้ ทีร่ ูปทรงสามเหลีย
่ มแห่งนี้ เต็มไปด ้วยร ้านค ้า ร ้านอาหาร และคาเฟ่ เพือ
่ สุขภาพมากมาย อาทิ ร ้าน Neal’s Yard Salad Bar ซึง่
เป็ นทีน
่ ย
ิ มสาหรับท่านทีร่ ักสุขภาพ
** อิสระอาหารกลางว ัน เพือ
่ สะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย
่ ว **
่
นาท่านเดินทางสู ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอ ังกฤษ เพือ
่ ให ้ท่านมีเวลาในการทาคืน
้ สินค ้าในร ้านค ้าปลอดภาษี หรือ ร ้านอาหาร
ภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซือ
นาท่านเดิน ทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไ น เมืองบ ันดาร์เสรีเบกาว น
ั ประเทศบรูไ น โดยสายการบิน Royal Brunei
Airlines เทีย
่ วบินที่ BI004
** ใช้เวลาบินประมาณ 13 ชว่ ั โมง 35 นาที บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ งบิน **
ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไ น เมืองบ ันดาร์เสรีเบกาวน
ั ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ
ประเทศไทย
(-/-/-)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบ ันดาร์เสรีเบกาวน
ั ประเทศบรูไน
นาท่านเดิน ทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines
เทีย
่ วบินที่ BI519
** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชว่ ั โมง 30 นาที บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
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อ ัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

พ ักเดีย
่ ว
เพิม
่

ราคา
ไม่รวม
ตว๋ ั

30,999

7,999

20,999

29,999

29,999

7,999

19,999

29,999

29,999

29,999

7,999

19,999

28MAR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15
29MAR BI003 BWN-LHR 00.15-06.50
01APR BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1
02APR BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

29,999

29,999

29,999

7,999

19,999

10APR
11APR
14APR
15APR

BI514 BKK-BWN 13.30-17.15
BI003 BWN-LHR 00.15-06.50
BI004 LHR-BWN 20.10-17.45+1
BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

43,999

43,999

43,999

8,999

28,999

28APR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15
29APR BI003 BWN-LHR 00.15-06.50
02MAY BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1
03MAY BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

33,999

33,999

33,999

8,999

23,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )

30,999

30,999

29FEB BI514 BKK-BWN 13.30-17.15
01MAR BI003 BWN-LHR 00.10-06.50
04MAR BI004 LHR-BWN 18.35-15.50+1
05MAR BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

29,999

14MAR
15MAR
18MAR
19MAR

BI514 BKK-BWN 13.30-17.15
BI003 BWN-LHR 00.10-06.50
BI004 LHR-BWN 18.35-15.50+1
BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

กาหนดการเดินทาง

รายละเอียดเทีย
่ วบิน

เด็กไม่มเี ตียง

2563
04FEB
05FEB
08FEB
09FEB

04 - 09 กุมภาพ ันธ์ 2563
(08 ก.พ. มาฆบูชา)

29 ก.พ. - 05 มี.ค. 2563

14 - 19 มีนาคม 2563

28 มี.ค. - 02 เม.ย. 2563
10 - 15 เมษายน 2563
(13 14 15 เม.ย. ว ันสงกรานต์)

28 เม.ย. - 03 พ.ค. 2563
(01 พ.ค. ว ันแรงงาน)

BI514 BKK-BWN 13.30-17.15
BI003 BWN-LHR 00.10-06.50
BI004 LHR-BWN 20.10-17.25+1
BI519 BWN-BKK 18.30-20.15

** อ ัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่ (หากมี) **
** อ ัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยืน
่ วีซ่าท่องเทีย
่ ว ประเทศอ ังกฤษ ท่านละ ประมาณ 6,000 บาท
สาหร ับการยืน
่ วีซ่าแบบหมูค
่ ณะ จาเป็นต้องนาส่งหน ังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพือ
่ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 20-25 ว ันทาการ (บาง
กรณีอาจไม่รวมว ันเสาร์ - อาทิตย์ ทงนี
ั้ ข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับจานวนของผูส
้ ม ัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาด ังกล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใช้
หน ังสือเดินทางเพือ
่ เดินทางได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม (ดึงเล่มออกมาใช้ระหว่างกระบวนการพิจารณา) หากจาเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธ
ผลการสม ัครของท่าน และ ส่งหน ังสือเดินทางคืนท่านภายใน 3-5 ว ันทาการ เป็นอย่างน้อย ในลาด ับต่อไป จากนนระยะเวลาคงเหลื
ั้
อก่อน
ว ันเดินทางไม่เพียงพอสาหร ับยืน
่ วีซ่าครงใหม่
ั้
การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงือ
่ นไข ทุกกรณี และ หากท่านให้ทางบริษ ัท
ดาเนินการขอวีซ่าให้ รวมไปถึง กรณีทท
ี่ า
่ นขอเอกสารจากทางบริษ ัทไปเพือ
่ ดาเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง และท่านได้ร ับวีซ่าเรียบร้อย
ท่านจะไม่สามารถยกเลิกท ัวร์ได้ทุกกรณี ไม่วา
่ ระยะเวลาคงเหลือ จะมากกว่า 45 หรือ 55 ว ัน ก็ตาม **
** อ ัตราค่าบริการ สาหร ับเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท **
** หากท่านทีต
่ อ
้ งออกบ ัตรโดยสารภายในประเทศ (ตว๋ ั เครือ
่ งบิน , รถท ัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท
่ ุกครงก่
ั้ อนทาการออก
บ ัตรโดยสารเนือ
่ งจากสายการบินอาจมีการปร ับเปลีย
่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
** อ ัตราค่าบริการนี้ จาเป็นต้องมีผเู ้ ดินทาง จานวน 10 ท่าน ขึน
้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม
ี่ ผ
ี เู ้ ดินทางไม่ถงึ ตามจานวนทีก
่ าหนด ทางบริษ ัท
ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือ
่ นการเดินทาง หรือเปลีย
่ นแปลงอ ัตราค่าบริการ (ปร ับราคาเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ
ต้องการ) **
้ ใดมือ
้
** กรณีผเู ้ ดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถร ับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมกาหนด ไม่วา่ เหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไม่วา
่ มือ
้ อาหาร เนือ
หนึง่ ทางบริษ ัทขอให้ทา
่ นผูเ้ ดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนต ัวของท่านมาเพิม
่ เติมขณะมือ
่ งจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมี
ข้อจาก ัดเรือ
่ งของว ัตถุดบ
ิ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจ ัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผ ัดผ ัก ข้าวผ ัด และ บะหมีก
่ งึ่ สาเร็จรูป เท่านน
ั้ กรณีท ี่
ท่านมีความประสงค์ทจ
ี่ ะสง่ั เมนูนอกเหนือข้างต้น ผูเ้ ดินทางจะต้องชาระค่าใช้จา
่ ยเพิม
่ เติมในส่วนนีด
้ ว้ ยตนเอง **
** ร้านค้า เอาท์เล็ท ศูนย์การค้า ในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์ หากมีโปรแกรมทีส
่ ถานทีด
่ ังกล่าวตรงก ับว ันอาทิตย์
ทางบริษ ัทอาจจาเป็นต้องปร ับเปลีย
่ นโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และหากไม่สามารถปร ับเปลีย
่ นได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษ ัทขอ
สงวนสิทธิไ์ ม่สามารถคืนค่าใช้จา
่ ย หรือ ชดเชยสิง่ ใดเป็นการทดแทนได้ทุกกรณี เนือ
่ งจากเงือ
่ นไขของบ ัตรโดยสาร และ ช่วงว ันเดินทาง
ทีจ
่ ะต้องเป็นไปตามกาหนดการเท่านน
ั้ **
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** การเดินทางท่องเทีย
่ วในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จาเป็นจะต้องเดินเท้าเพือ
่ เข้าถึงสถานทีบ
่ างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค
่ อ
่ นข้างไกลจาก
จุดทีร่ ถสามารถจอดได้ ขอให้ทุกท่านเตรียมร่างกาย และ อุปกรณ์ เช่น รองเท้าทีส
่ ามารถเดินได้สะดวกส่วนบุคคล ให้พร้อมสาหร ับการ
เดินทาง เพือ
่ ประโยชน์สูงสุดของผูเ้ ดินทางเอง รวมถึงผูเ้ ดินทางสูงอายุ และ ผู โ้ ดยสารทีใ่ ช้รถเข็น ท่านจาเป็นจะต้องมีผร
ู้ ว
่ มเดินทางด้วย
เพือ
่ คอยดูแลเป็นพิเศษเอง และสถานทีบ
่ างจุด ท่านอาจไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถคืน
ค่าใช้จา
่ ย หรือ ชดเชยสิง่ ใดเป็นการทดแทนได้ทก
ุ กรณี **

ึ ษารายละเอียด ทงหมดก่
** ทางบริษ ัทขอความกรุณาให้ทา่ นศก
ั้
อนทาการจอง โดยละเอียดทุกข้อ **
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
้ ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบินไป-กลับ พร ้อมคณะ ชัน
่ น เปลีย
่ นวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได ้
 ค่าภาษีน้ามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งทีม
่ ี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครือ
่ งบิน โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines อนุญาตให ้โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้อง
้
้ ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิน
้ 7 ก.ก. 1 ชิน
้ รวม 30 ก.ก.)
เครือ
่ งบินได ้ ท่านละ 1 ชิน โดยมีน้าหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิน
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศตลอดเส ้นทาง ตามรายการทีร่ ะบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพ
่ ักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห ้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห ้อง กรณีทโี่ รงแรมมีห ้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงี าน
เทรดแฟร์ การแข่งขัน กีฬา หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ที่ ทาให ้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็ น
เมืองใกล ้เคียงแทนโดยอ ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
 ค่ าเข ้าชมสถานที่ต่ างๆ ตามรายการระบุ กรณี ไม่ รวมจะชี้แ จงไว ้ในโปรแกรมชั ด เจน เช่น ถ่ ายรูปเป็ นที่ระลึก หรือ ผ่ านชม ทั ้งนี้ ข ึ้น อยู่ กับ ความ
เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครัง้
 ค่าอาหารตามทีร่ ายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นได ้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
 ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
้ ประกัน เพิม
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดิน ทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต ้องการซือ
่ เพือ
่ คุ ้มครองสุขภาพกรุณา
ติดต่อเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ

อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินบ
ิ าร์ในห ้อง
รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิม
่ นอกเหนือ รายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน ้าทัวร์
ก่อนการใช ้บริการทุกครัง้ )
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม
่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ
่ ่าย 3% กรณีต ้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่าทิปรวมตลอดการเดิน ทางทงหมด
ั้
ตามธรรมเนียม 60 ปอนด์ (GBP) หรือ คานวณ เป็นเงินไทยประมาณ 2,400 บาท (THB) รวมไป
ถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ทงนี
ั้ ท
้ า
่ นสามารถให้มากกว่านีไ้ ด้ตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของท่าน
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริก ารยืน
่ วีซ่าท่องเทีย
่ ว ประเทศอ ังกฤษ ท่านละ ประมาณ 6,000 บาท ขึน
้ อยู่ก ับอ ัตราแลกเปลีย
่ นเงิน ตรา และ
ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (ชาระพร้อมม ัดเงินจา)

เงือ
่ นไขการจอง และ การชาระค่าบริการ
1.

2.

3.

นักท่องเทีย
่ ว กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 60 ว ัน พร้อมชาระเงินม ัดจา ท่านละ 20,000 บาท และ ค่าธรรมเนียม
และค่าบริก ารยืน
่ วีซ่าท่องเทีย
่ วประเทศอ ังกฤษ ท่านละ 6,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 26,000 บาท (กรณีมวี ซ
ี ่าเรียบร้อยแล้ว ชาระ
เฉพาะเงิน ม ัดจา 20,000 บาท) ตัวอย่างเช่น ท่านทาจองวัน ที่ 1 กรุณ าระเงิน มัด จา ส่วนนี้ภายในวัน ที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั ้น โดย
ระบบจะยกเลิกอั ตโนมั ตท
ิ ัน ที หากยังไม่ ได ้รับยอดเงิน มั ดจาตามเวลาที่กาหนด และหากท่ านมีความประสงค์จ ะเดิ นทางในพีเรียดเดิม ท่า น
จาเป็ นต ้องเช็ คที่ว่างและท าจองเข ้ามาใหม่อีกครัง้ กรณี ที่คณะเต็ ม มีควิ รอ (Waiting List) ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิใ์ นการให ้สิท ธิล
์ ูกค ้าราย
ถัดไป เป็ นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท
่ ารายการจองเข ้ามาตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีทน
ี่ ั่งราคาพิเศษจานวนจากัด
นักท่องเที่ยว กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือทัง้ หมด ครบ 100% ก่อนวน
ั เดิน ทางอย่างน้อย 30 ว ัน กรณีนั กท่องเที่ยวหรือเอเย่น ต์ไม่ชาระ
เงิน หรือ ชาระเงิน ไม่ครบภายในกาหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี ใดๆก็ตาม รวมทงั้
กรณีทอ
ี่ ยูใ่ นช่วงรอผลการอนุม ัติวซ
ี ่า รอน ด
ั ส ัมภาษณ์วซ
ี ่า ทีท
่ าให ้ทางบริษัทไม่ได ้รับเงินตามเวลาทีก
่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อน
วันเดินทางอย่างน ้อย 30 วัน ให ้ถือว่านักท่องเทีย
่ วสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นัน
้ ๆทันที
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต ้องทาในวัน เวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วัน จัน ทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00
น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรี่ ัฐบาลประกาศในปี นัน
้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุด
ทาการของทางบริษัท
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เงือ
่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
่ ในเอกสารการ
กรณีนักท่องเทีย
่ ว ต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือ
่ น หรือ เปลีย
่ นแปลง การเดินทาง นักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ (ผู ้มีรายชือ
จอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดิน ทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจ ้งยืน ยัน ยกเลิก การจองกับทางบริษัทเป็ นลาย
้
ลักษณ์อักษรเท่านัน
้ ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน
่ ในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดิน ทาง
2.
กรณีนักท่องเทีย
่ ว ต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่น ต์ (ผู ้มีรายชือ
มาทีบ
่ ริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ
่ ลงนามดาเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจประกอบ (กรณีดาเนินการแทนผู ้เดินทาง)
พร ้อมหลักฐาน ได ้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆทัง้ หมด พาสปอร์ตหน ้าแรกของผู ้เดิน ทาง สาเนาบัตรประชาชนของ
ผู ้รับมอบอานาจ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต
่ ้องการให ้นาเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือ
่ นไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 แจ้งยกเลิก 45 วน
ั ขึน
้ ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทงหมด
ั้
** กรณีว ันเดินทางตรงก ับช่วงว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์ ไม่ว่าว ันใดวน
ั
หนึง่ ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 55 ว ัน **
2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 ว ัน ก่อนการเดินทาง เก็ บค่าใช้จา
่ ยท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีทม
ี่ ค
ี า
่ ใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากาหนด
ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช้จา
่ ยเพิม
่ ทีเ่ กิดขึน
้ จริงทงหมด
ั้
**
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 ว ัน ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าใช้จา
่ ยทงหมด
ั้
** ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีไ่ ด ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช
่ าระแล ้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนาเทีย
่ วให ้แก่นักท่องเทีย
่ ว เช่น การ
สารองทีน
่ ั่งตั๋วเครือ
่ งบิน การจองทีพ
่ ัก เป็ นต ้น **
3.
การเดิน ทางที่ต ้องการัน ตีมั ดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือ เที่ยวบิน เหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ สายการบิน หรือผ่า น
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
4.
สาหรับอัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต ้องมีผู ้เดิน ทางจานวน 20 ท่าน ขึน
้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผ
ี ู ้เดินทางไม่ถงึ ตามจานวนทีก
่ าหนด ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิก เลือ
่ น หรือ เปลีย
่ นแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ให ้คณะได ้ออกเดินทาง ตามความต ้องการ) โดยทาง
บริษัทจะแจ ้งให ้กับนักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 10 วัน ก่อนการเดิน ทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวซ
ี า่ และ อย่างน ้อย 21 วัน
ก่อนการเดิน ทางสาหรับประเทศที่มีวซ
ี ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวหรือเอเย่น ต์ทุกท่านยิน ดีที่จะชาระค่าบริการเพิม
่ จากการที่มน
ี ั กท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน ้อยกว่าทีท
่ างบริษัทกาหนดเพือ
่ ให ้คณะเดินทางได ้ ทางบริษัทยินดีทจ
ี่ ะให ้บริการและดาเนินการต่อไป
5.
ในกรณีทล
ี่ ูกค ้าดาเนินการยืน
่ วีซา่ เรียบร ้อยแล ้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่าทัวร์ทล
ี่ ูกค ้าชาระมาแล ้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเว ้นในกรณีที่วี
ซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจ
ิ ากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช ้จ่ายตามที่เกิดขึน
้ จริงทัง้ หมด โดยคานึงถึงประโยชน์ข องลูกค ้าเป็ นสาคัญ
กรณีออกบัตรโดยสารเรียบร ้อยแล ้ว บางสายการบิน อาจไม่สามารถคืน ค่าบัตรโดยสารบ ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้ และ หากสามารถคืน ได ้
(Refunds) จาเป็ นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใช ้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็ นอย่างน ้อย
6.
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวัน เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั ้นๆถื อว่าเป็ นวัน หยุดทา
การของทางบริษัท
1.

ข้อมูลสาค ัญเกีย
่ วก ับ โรงแรมทีพ
่ ัก ทีท
่ า่ นควรทราบ
1.

2.
3.
4.

เนื่ อ งจากการวางแผนผั ง ห อ
้ งพั ก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกั น จึง อาจท าให ห
้ อ
้ งพั ก แบบห อ
้ งเดี่ ย ว (Single) , ห อ
้ งพั ก คู่ แ บบ 2 ท่ า น
้ กัน และบาง
(Twin/Double) และ ห ้องพั กแบบ 3 ท่ าน / 3 เตีย ง (Triple Room) ห ้องพั กแต่ ละประเภท อาจจะไม่ต ิด กั น หรือ อยู่ ค นละชั น
โรงแรมอาจจะไม่ มีห ้องพั ก แบบ 3 ท่ า น ซึ่งถ ้าต ้องการเข ้าพั ก 3 ท่ าน อาจจะต ้องเป็ น 1 เตียงใหญ่ กั บ 1 เตีย งพั บ เสริม หรือ อาจมีความ
จาเป็ นต ้องแยกห ้องพัก เป็ น ห ้องคู่ 1 ห ้อง (Twin/Double) และ ห ้องเดีย
่ ว 1 ห ้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียก
เก็บค่าบริการเพิม
่ ตามจริงทีเ่ กิดขึน
้ จากนักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ
่ งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม
่ อ
ี ุณหภูมต
ิ ่า
กรณี ที่มีง านจัด ประชุ ม นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่ าโรงแรมสูง ขึ้น มากกว่า ก าหนด หรือ ห ้องพั ก เต็ ม บริษั ทฯขอสงวนสิท ธิ์ใ นการ
ปรับเปลีย
่ นหรือย ้ายทีพ
่ ักเป็ นเมืองใกล ้เคียงเป็ นการทดแทน
โรงแรมในยุโรปที่มีลั กษณะเป็ นอาคารแบบดั ง้ เดิม (Traditional Building) ห ้องที่เป็ นห ้องเดี่ย วอาจเป็ นห ้องที่มีขนาดกะทั ดรัต และไม่ มีอ่า ง
อาบน้า ซึง่ ขึน
้ อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน
้ ๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

ข้อมูลสาค ัญเกีย
่ วก ับ การยืน
่ คาร้องขอวีซ่า ทีท
่ า่ นควรทราบ
1.
2.

3.

ผูส
้ ม ัครทุกท่านจาเป็นต้องมาแสดงตน ณ สถานทูต หรือ ศูนย์ยน
ื่ ร ับคาร้องขอวีซ่า เพือ
่ สแกนลายนิว้ มือ และถ่ายรูปทุกท่าน ทุกกรณี
มาตราฐานการพิจารณาวีซา่ แบบปกติทั่วไปคือ โดยประมาณ 15-20 วัน ทาการเป็ นอย่างน ้อย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ ในบางกรณี) ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับ
จานวนของผู ้สมัครในแต่ละช่วงเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยู่กับจานวนผู ้สมัครในช่วงนั ้นๆ ซึง่ หากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผู ้สมัครเป็ นจานวน
มาก อาจต ้องใช ้ระยะเวลามากกว่าปกติ)
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็ นผู ้ได ้รับกาหนดการนั ดหมายวัน และเวลาจากทางสถานทูตหรือ
ศูนย์รับคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้ หากท่านไม่สะดวกมาดาเนิน การยืน
่ วีซา่ วัน ใดบ ้าง รวมไปถึงมีความจาเป็ นต ้องใช ้หนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระส่วนตัว
ของท่านในช่วงใดบ ้าง ซึง่ อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซา่ หรือ ซึง่ อาจทาให ้ให ้มีผลต่อการพิจารณาวีซา่ (เล่มหนังสือเดินทางอยูใ่ น
ระหว่างการพิจารณาทีส
่ ถานทูต) ท่านจาเป็ นจะต ้องแจ ้งล่วงหน ้าก่อน ตัง้ แต่ขน
ั ้ ตอนการจอง หรือ ก่อนชาระเงินมัดจา พร ้อมแจ ้งวัน และ เวลาที่
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ท่านสะดวกจะยืน
่ วีซ่ามาก่อน แผนกวีซา่ จะประสานงานให ้อีกครัง้ หากมีควิ ยื่นว่างช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวีซา่ จะดาเนินการให ้ดีที่สด
ุ ที่จะช่วย
้
อานวยความสะดวกให ้ท่านเป็ นกรณีพเิ ศษ แต่ทงั ้ นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิ ศษต่างๆ จาเป็ นต ้องมีค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติม ท่านสามารถเลือกซือ
3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายทีเ่ ร็วขึน
้ หรือ สามารถเลือกเวลาได ้มากขึน
้
3.2 การยืน
่ แบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช ้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ
** การบริการพิเศษนีย
้ ังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทงหมด
ั้
**
้ บริการพิเศษนี้ได ้ ได ้แก่ อ ังกฤษ อิตาลี ฝรง่ ั เศส สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เท่านัน
ประเทศทีท
่ ่านสามารถเลือกซือ
้
** ส าหร บ
ั การให้บ ริก าร และ ค่ า บริก ารของแต่ ล ะประเภท กรุ ณ าตรวจสอบก บ
ั เจ้า หน้า ที่เ ป็ นกรณี พ ิเ ศษอีก คร งั้ อาจมีก าร
เปลีย
่ นแปลง **
4.
กรณีทท
ี่ ่านไม่สามารถยืน
่ วีซา่ พร ้อมคณะได ้ จาเป็ นต ้องยืน
่ ก่อน หรือ หลังคณะ เพราะต ้องใช ้หนังสือเดินทางในช่วงทีท
่ างบริษัทจะเริม
่ ดาเนินการ
จัดเตรียมเอกสารเพือ
่ ขอยืน
่ วีซา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดินทางเป็ นอย่างน ้อย หรือ อาจเร็วกว่านัน
้ ) และหากเกิดค่าใช ้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ
ก็ตาม ท่านจาเป็ นจะต ้องชาระค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ตามจริงทัง้ หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบิน (ตั๋ว) จะต ้องออกก่อนกาหนด แต่วีซา่ ยังไม่
ดาเนิน การ หรือ วีซา่ ยังไม่ได ้รับการอนุมัต ิ (อยู่ในระหว่างการพิจารณา) เนื่องจากท่านดาเนินการยืน
่ วีซ่าหลังคณะ และหรือ กรณีทท
ี่ ่านต ้องการ
ยืน
่ ก่อนคณะ แต่คณะที่ท่านเดิน ทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิ ร์มออกเดินทาง หากสถานทูตต ้องการขอหลักฐานการพานั กใน
ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกั น การเดิน ทาง (Insurance) โปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วภาษาอั ง กฤษ (Itinerary) ในส่ ว นนี้ ท่ า น
จาเป็ นต ้องดาเนินการด ้วยตนเอง และหากท ้ายที่สด
ุ คณะไม่สามารถเดินทางได ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถชดเชย
ค่าเสียหายให ้กับท่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ทุกกรณี
5.
หลังจากทีผ
่ ู ้สมัครได ้ทาการยืน
่ ขอวีซา่ เรียบร ้อยแล ้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให ้ผู ้สมัครทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช ้ระหว่าง
้ ดังนัน
ขัน
้ ตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน
้ หากท่านมีความจาเป็ นในการใช ้เล่มฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจ ้งเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ เพื่อ
วางแผนล่วงหน ้า กรณีที่ต ้องการใช ้หนั งสือเดิน ทางกะทันหัน ทาให ้ต ้องร ้องขอหนั งสือเดิน ทางกลับคืน ด่วน ระหว่างขัน
้ ตอนการพิจารณาวีซ่า
อาจทาให ้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจาเป็ นต ้องสมัครเข ้าไปใหม่ นั่ น หมายถึงจะต ้องชาระค่ าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทัง้ หมด โดย
คานึงถึงระยะเวลาทีเ่ หลือก่อนเดินทางสาหรับการพิจารณาเป็ นสาคัญก่อนดาเนินการ
6.
กรณีท่าน มีวีซา่ เชงเก ้นชนิดเข ้าออกมากกว่า 1 ครัง้ หรือ หลายครัง้ (Multiple) ที่ยังไม่หมดอายุ ไม่ชารุด และ ยังมีวัน คงเหลือในกลุ่มประเทศ
เชงเก ้นเพียงพอ และ ต ้องการใช ้เข ้าประเทศในกลุ่มเชงเก ้นตามวัตถุประสงค์ทวี่ ีซา่ เชงเก ้นฉบับนัน
้ ๆออก และต ้องการใช ้เดินทางท่องเทีย
่ วกับ
คณะนี้ สามารถใช ้ได ้ หากวีซา่ นัน
้ ถูกใช ้มาแล ้วตามเงือ
่ นไขของกลุ่มเชงเก ้น คือ วีซา่ ออกจากประเทศใด จะต ้องพานั กประเทศนัน
้ ๆมากทีส
่ ด
ุ มา
ก่อนแล ้วอย่างน ้อยหนึ่งครัง้ หากไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไขและลูกค า้ ยืน ยั น เดิน ทาง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่รับผิด ชอบเกี่ยวกับความ
เสียหาย และ ค่าใช ้จ่ายทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข ้าเมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง
7.
กรณีทท
ี่ ่านมีวีซา่ ประเทศปลายทางที่สามารถเข ้าออกได ้หลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จาเป็ นจะต ้องเป็ นวีซ่าชนิดท่องเที่ยวเท่านั ้น โดยจะต ้อง
อยู่ในหนั งสือเดินทางเล่มปั จจุบัน ที่มอ
ี ายุคงเหลืออย่างน ้อง 6 เดือน ณ วัน เดินทางกลับ รวมถึงวีซ่าชนิดที่อนุมัตโิ ดยระบุวัน ทีส
่ ามารถพานั กใน
ประเทศเชงเก ้น จะต ้องไม่ เกิน กว่ ากาหนดที่อ นุ มัต ิในหน า้ วีซ่า ทั ้งนี้ ขึ้น อยู่ กับ ประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุ ณ าส่ง หน า้ วีซ่า และหน ้าที่ มีการ
ประทับตราเข ้าประเทศมาแล ้วให ้กับเจ ้าหน ้าที่ตรวจสอบเพื่อความถูกต ้อง หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขและลูกค ้ายืน ยัน เดิน ทาง ทางบริษั ทขอ
สงวนสิทธิใ์ นการไม่รับผิดชอบเกีย
่ วกับความเสียหาย และ ค่าใช ้จ่ายทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบิน ไม่อนุญาตให ้เช็คอิน ได ้
เนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข ้าเมือง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็ นต ้น
8.
การบิดเบือนข ้อเท็จจริงหรือให ้ข ้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุ่มเชงเก ้นเป็ นการถาวร
9.
ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข ้อเท็จจริงหรือให ้ข ้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให ้
เดินทางเข ้าประเทศในกลุ่มเชงเก ้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตฯ ไม่มน
ี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให ้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล ้ว ซึง่ ขอให ้ท่านให ้ความร่วมมือในส่วนนี้เพือ
่ ให ้การยื่นคาร ้องใน
ครัง้ ต่อๆไปสะดวกมากขึน
้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับดุลยพินจ
ิ ของเจ ้าหน ้าทีส
่ ถานทูตเป็ นสาคัญ
11. การที่วีซ่าจะออกให ้ทัน วันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนวัน เดิน ทางเพียงไม่กี่วัน รวมไปถึงออกให ้ ณ วันเดินทาง เราไม่สามารถฟ้ องร ้องหรือ
้ เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิท
เรียกร ้องค่าเสียหายใดๆได ้ทัง้ สิน
์ างการทูตคุ ้มครองอยู่
12. เกีย
่ วก ับเอกสารทางราชการทีจ
่ าเป็ นต้องแปล เช่ น หน งั สือยิน ยอมให้บุ ตรเดิน ทางไปต่างประเทศทีอ
่ อกจากส าน ก
ั งานเขต หรือ
ัยอยู
่
อาเภอ ทีอ
่ าศ
่ , ใบปกครองบุตรกรณีบ ด
ิ าและมารดา หย่าร้าง , ใบสาค ัญการหย่า กรณีศูนย์ร ับยืน
่ คาร้องขอวีซา หรือ สถานทูต
่ จะมีค่า ใช้จ่ายเพิม
ต้องการ เอกสารทีแ
่ ปลเรียบร้อย จาเป็ นจะต้องได้ร ับการร ับรอง (มีตราประท ับ) จากกรมการกงสุลเท่าน น
ั้ ซึง
่
ฉบ ับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน ี้ จาเป็นทีส
่ ุด สาหร ับเด็ กทีอ
่ ายุตา
่ กว่า 18 ปี บริบูร ณ์ ไม่ไ ด้เดิน ทางก ับ มารดาและบิดา
(เช่น เดิน ทางก ับมารดา และ บิดาไม่ไ ด้เดิน ทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ลูก ค้าจาเป็ นต้องร ับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษท
ั ฯขอ
สงวนสิทธิไ์ ม่สามารถชาระค่าใช้จา
่ ยในส่วนนีใ้ ห้ท่านได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จาเป็นต้องมีตราประท ับ) ทางบริษท
ั
ยินดีอานวยความสะดวกแปลให้ทา
่ นได้ตามปกติ
้ ตั๋วเครือ
13. กรณีลูกค ้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซือ
่ งบิน แยกเอง) ท่านจาเป็ นจะต ้องเตรียมหลักฐานการ
จอง ตั๋วเครือ
่ งบิน โรงแรมทีน
่ อกเหนือจากคณะ ทีท
่ ่านพานักก่อน หรือ หลังจากคณะ ประกันการเดินทาง ให ้ครอบคลุมวันทีท
่ ่านเดินทาง ไป และ
กลับ เพื่อใช ้ในการประกอบการยื่น ขอวีซ่าให ้ครบตามเงื่อนไข ด ้วยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่
สามารถยื่นขอวีซา่ ในคิวนัดหมายของคณะได ้ โดยท่านจาเป็ นจะต ้องยอมรับเงือ
่ นไข (ข ้อ 3) และ หากมีค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมเนื่องจากไม่ใช่การนั ด
หมายยื่น ขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจาเป็ นเป็ นจะต ้องชาระค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด ้วยตนเองทัง้ หมดไม่ว่ากรณีได ้ก็ตาม
รวมไปถึงกรณีทใี่ นวันนัดหมายเพือ
่ ยืน
่ ขอวีซา่ ท่านไม่สามารถยืน
่ ขอได ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาให ้ท่านต ้องยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิก
จะเป็ นไปตามเงือ
่ นไขการยกเลิกทัง้ หมด
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14.

กรณีทท
ี่ ่านมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยังประเทศอังกฤษต่อจากคณะนี้ และ ท่านมีความประสงค์ขอวีซา่ อังกฤษให ้ครอบคลุมวัน เดิน ทาง
ในทริปสุดท ้าย ท่านจาเป็ นต ้องแจ ้งกับเจ ้าหน ้าทีใ่ ห ้ทราบตัง้ แต่ขัน
้ ตอนการจองทัวร์ รวมไปถึงแผนกวีซา่ ทีช
่ ว่ ยอานวยความสะดวกให ้กับท่านอีก
ครัง้ ก่อนตัง้ แต่ขน
ั ้ ตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบิน จาเป็ นจะต ้องเรียบร ้อยโดยสมบูรณ์ตงั ้ แต่ขน
ั ้ ตอนการ
ขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียมกรอกแบบฟอร์มให ้ถูกต ้อง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่น ขอวีซ่าในคิวนัดหมายของ
คณะได ้ โดยท่านจาเป็ นจะต ้องยอมรับเงือ
่ นไข (ข ้อ 3) และ หากมีค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมเนื่องจากไม่ใช่การนั ดหมายยื่น ขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่าน
จาเป็ นเป็ นจะต ้องชาระค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด ้วยตนเองทัง้ หมดไม่ว่ากรณีได ้ก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวัน นัดหมายเพื่อ
ยืน
่ ขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยืน
่ ขอได ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาให ้ท่านต ้องยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็ นไปตามเงือ
่ นไขการยกเลิก
ทัง้ หมด

ข้อมูลสาค ัญเกีย
่ วก ับ สายการบิน ทีท
่ า่ นควรทราบ
1.
2.
3.

เกี่ยวกับที่นั่ งบนเครือ
่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็ นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบิน จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นั่งบนเครื่อ งบิน ทุก
กรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให ้มากทีส
่ ด
ุ ให ้ลูกค ้าผู ้เดินทางทีม
่ าด ้วยกัน ได ้นั่ งด ้วยกัน หรือ ใกล ้กันให ้มากทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะสามารถทาได ้
กรณีที่ท่านเป็ นอิสลาม หรือ แพ ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให ้ชัดเจนในขัน
้ ตอนการจอง กรณีทแ
ี่ จ ้งล่วงหน ้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมี
ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เพือ
่ ชาระกับเมนูใหม่ทต
ี่ ้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้
บางสายการบิน อาจมีเงื่อนไขเกีย
่ วกับการให ้บริการอาหารบนเครือ
่ งแตกต่างกัน ขอให ้ท่านทาความเข ้าใจถึงวัฒนธรรมประจาชาติของแต่ละสาย
การบินทีก
่ าลังให ้บริการท่านอยู่

เงือ
่ นไข และ ข้อควรทราบอืน
่ ๆ ทว่ ั ไป ทีท
่ า่ นควรทราบ
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

ทัวร์นี้สาหรับผู ้มีวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ วเท่านัน
้
ทัวร์นี้ข อสงวนสิทธิส
์ าหรับผู ้เดิน ทางที่ถอ
ื หนังสือเดิน ทางธรรมดา (หน ้าปกสีน้าตาล / เลือดหมู) เท่านัน
้ กรณีที่ท่านถือหนั งสือเดินทางราชการ
(หน ้าปกสีน้าเงินเข ้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน ้าปกสีแดงสด) และต ้องการเดิน ทางไปพร ้อมคณะทัวร์อัน มีวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว โดยไม่
่ มโยงเกีย
มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือ
่ วกับการขออนุญาตการใช ้หนั งสือเดินทางพิเศษอืน
่ ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตข
ิ องเคาท์เตอร์เช็คอิน
ด่านตรวจคนเข ้าเมือง ทัง้ ฝั่ งประเทศไทย (ต ้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข ้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่
รับผิดชอบความผิดพลาดทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่
ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แ บบเหมาจ่ายล่วงหน ้าเรียบร ้อยแล ้วทัง้ หมด หากท่านไม่ได ้ร่วมเดิน ทางหรือใช ้บริการตามที่ระบุไว ้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้ หมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมือง หรือด ้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงิน ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดให ้แก่
ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
่ นามสกุล คาน าหน ้าชือ
่ เลขที่หนังสือเดิน ทาง เลขที่วีซ่า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ
และอืน
่ ๆ เพือ
่ ใช ้ในการจองตั๋วเครือ
่ งบิน ในกรณีทน
ี่ ักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ไม่ได ้ส่งหน ้าหนังสือเดิน และ หน ้าวีซา่ มาให ้กับทางบริษัทพร ้อมการ
ชาระเงินมัดจาหรือส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดิน ทางตามความเหมาะสม เพื่อให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ และเวลา ณ
วันทีเ่ ดินทางจริงของประเทศทีเ่ ดินทาง ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของนักท่องเทีย
่ วทีไ่ ม่ได ้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสัยอืน
่ เป็ นต ้น
อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วัน ทีท
่ างบริษัทเสนอราคา ดังนัน
้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับราคา
ค่าบริการเพิม
่ ขึน
้ ในกรณีที่มก
ี ารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ค่าภาษีน้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่ าประกันภัย
สายการบิน การเปลีย
่ นแปลงเทีย
่ วบิน ฯลฯ ทีท
่ าให ้ต ้นทุนสูงขึน
้
มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษั ท ไม่ มีอานาจในการให ้คาสัญ ญาใดๆ แทนบริษั ท เว ้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้มีอานาจของ
บริษัทกากับเท่านัน
้
นักท่องเทีย
่ วต ้องมีความพร ้อมในการเดิน ทางทุกประการ หากเกิดเหตุ สด
ุ วิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อัน ไม่ใช่เหตุทเี่ กี่ยวข ้องกับทางบริษัท
อาทิเช่น วีซา่ ไม่ผ่าน เกิดอุบัตภ
ิ ัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืน ค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่
บริษัทยังไม่ได ้ชาระแก่ทางคู่ค ้าของทางบริษัท หรือจะต ้องชาระตามข ้อตกลงแก่คู่ค ้าตามหลักปฏิบัตเิ ท่านัน
้
้ และรวมกันทุกชิน
้ ไม่เกิน 1,000
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ
่ ะน าติดตัวขึน
้ เครือ
่ งบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถน าออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีต
มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่ มีซป
่ รวจได ้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให ้ถือ
ได ้ท่านละ 1 ใบเท่านัน
้ ถ ้าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีก
่ าหนดจะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโ่ หลดใต ้ท ้องเครือ
่ งบิน
เท่านัน
้
สิง่ ของที่มีลักษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่แ ละฝากเจ ้าหน ้าที่โหลดใต ้ท ้อง
เครือ
่ งบินเท่านัน
้
คณะทัวร์นี้ เป็ นการชาระค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได ้รับการรับรองอย่างถูกต ้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่ บางส่วนของ
โปรแกรมอาจจาเป็ นต ้องท่องเทีย
่ วอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน
้ ๆ กรณีทท
ี่ ่านไม่ต ้องการใช ้บริการส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณี
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13.

14.
15.

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายให ้ได ้ และ อาจมีค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมขึน
้ ตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช ้จ่าย
ทีเ่ กิดขึน
้ จริงทัง้ หมดกับผู ้เดินทาง กรณีทเี่ กิดเหตุการณ์นี้ขน
ึ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
้ ตั๋วเครือ
กรณีลูกค ้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แ ลนด์ทัวร์ ซือ
่ งบิน แยกเอง) ในวันเริม
่ ทัวร์ (วัน ทีห
่ นึง่ ) ท่านจาเป็ น
จะต ้องมารอคณะเท่านั ้น ทางบริษัทไม่สามารถให ้คณะ รอท่านได ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทไี่ ฟล์ทของท่านถึงช ้ากว่าคณะ และ ยืนยัน เดิน ทาง
ท่านจาเป็ นจะต ้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานทีท
่ ่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานัน
้ ๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช ้จ่ายเพิม
่ ท่านจาเป็ นจะต ้องชาระ
ค่าใช ้จ่ายที่ใช ้ในการเดินทางด ้วยตนเองทัง้ หมดเท่านั ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หาก
ท่านไม่ได ้ท่องเทีย
่ วเมือง หรือ สถานทีท
่ ่องเทีย
่ วใดๆ สถานทีห
่ นึง่ ทุกกรณี เนื่องจากเป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล ้วทัง้ หมด
รูปภาพในรายการทัวร์ ใช ้เพือ
่ ประกอบการโฆษณาเท่านัน
้
ด่านตรวจคนเข ้าเมือง ไม่อนุญาตให ้บุคคลทีม
่ ค
ี ดีความ คาสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ
สาหรับผู ้เดินทางที่ตงั ้ ครรภ์ จาเป็ นต ้องปรึกษาแพทย์ เพือ
่ ตรวจสอบอายุครรภ์ที่แน่น อน กับ วัน ทีเ่ ดิน ทางจริง และหากเดิน ทางได ้ ท่านจาเป็ น
จะต ้องเตรียมหนั งสือรับรองจากแพทย์ยืนยันให ้เดินทางได ้ และแจ ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ที่ชัดเจน ตามกฎของสายการบิน ส่วนใหญ่ หาก
อายุครรภ์เกิน 28 สัปดาห์ จะไม่สามารถเดินทางโดยเครือ
่ งบิน ได ้ทุกกรณี หากท่านตัง้ ครรภ์และไม่แจ ้งให ้สายการบินทราบและสายการบินตรวจ
ิ ธิป
พบ สายการบินมีสท
์ ฏิเสธไม่ให ้ท่านเดินทาง
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่ ท่องเทีย
การเตรียมเอกสาร เพือ
่ ยืน
่ คาร้องขอวีซา
่ ว ประเทศอ ังกฤษ
หน งั สือ เดิน ทางเล่มปั จจุ บ ัน ฉบ ับจริง มีอายุ การใช ้งานคงเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือ น ณ วัน เดิน ทางกลับ และมีห น ้าว่างไม่ต่ากว่า 2 หน า้
(หน ังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านน)
ั้
2.
รูปถ่ายสี หน ้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน ้าประมาณ 3 ซม. จานวน 2 รูป ฉากหลังต ้องเป็ นพืน
้ สีขาว ถ่ายมาแล ้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ากับ
วีซา่ ประเทศอืน
่ ๆทีเ่ คยได ้รับ เท่านัน
้ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ ทงชนิ
ั้
ดมีส ี และ ชนิดใส
3.
หล ักฐานการทางาน / การเรียน
3.1 กรณีเป็ นเจ ้าของกิจการบริษัท / ร ้านค ้า :
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน ้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียน
พาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค ้า
3.2 กรณีเป็ นพนักงาน : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ ้าง ระบุตาแหน่ง วันเริม
่ งาน เงินเดือน
ื่ ประเทศ ไม่
โดยจดหมายรับรองการทางานให ้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชอ
ื่ ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต ้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ทีม
จาเป็ นต ้องระบุชอ
่ ห
ี ัว
จดหมาย ตราประทับ (ถ ้ามี) ทีอ
่ ยู่ และเบอร์ตด
ิ ต่ออย่างชัดเจน เป็ นภาษาอังกฤษ
3.3 กรณีทเี่ ป็ นข ้าราชการ : หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงาน เป็ นภาษาอังกฤษ
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ ้ามี) สาเนาบัตรข ้าราชการบานาญ
้ จงตนเองเกี่ยวกับหน ้าทีก
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชีแ
่ ารงาน เป็ นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนาตนเอง
พร ้อมรูปภาพเป็ นหลักฐานประกอบได ้ แต่ทงั ้ นี้ อยู่ทด
ี่ ุลยพินจ
ิ ของเจ ้าหน ้าทีร่ ับยืน
่ เท่านัน
้
3.6 กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็ นภาษาอังกฤษ
** หล ักฐานการทางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 ว ัน ณ ว ันทีน
่ ัดยืน
่ วีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอ ังกฤษและต้อง
่ -นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหน ังสือเดินทาง เท่านน
สะกด ชือ
ั้ กรณีไม่ถก
ู ต้องเจ้าหน้าทีอ
่ าจปฏิเสธการร ับยืน
่ ได้ **
4.
หล ักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บ ัญชีออมทร ัพย์ เท่านน
ั้ กรุณาจัดเตรียมดังนี้
เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย ้อนหลัง 3 เดือน
** ฉบ ับจริงออกจากธนาคารเท่านน
ั้ อ ัพเดทเป็นปัจจุบ ัน รายการสุดท้ายควรดาเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 ว ัน ณ ว ันทีน
่ ัดยืน
่ วีซ่า **
่ นต ัวเสมอ บ ัญชีบริษ ัท สามาถใช้ประกอบการพิจารณาได้ แต่ไม่สามารถ
** ผูท
้ ป
ี่ ระกอบอาชีพ มีหน้าทีก
่ ารงาน จาเป็นจะต้องมีบ ัญชีสว
่ นต ัวได้ ซึง่ หากมีแต่บ ัญชีบริษ ัท เจ้าหน้าทีอ
ใช้ยน
ื่ แทนบ ัญชีสว
่ าจปฏิเสธการร ับยืน
่ ได้ **
5.
สาเนาทะเบียนบ ้าน
6.
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ ้ามี)
่ - เปลีย
7.
สาเนาใบเปลีย
่ นชือ
่ นนามสกุล (ถ ้ามี)
8.
สาเนาสูตบ
ิ ัตร (กรณีผเู ้ ดินทางอายุตา
่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
** เอกสารเพิม
่ เติมกรณีเป็นเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา
หรือเดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึง่ **
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางก ับ บิดาและมารดา จาเป็ นต ้องมี หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ทีอ
่ อกโดยสานักงานเขตหรือ
อาเภอ ตามสาเนาทะเบียนบ ้าน ทัง้ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สาเนาหน ้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร ้อมลงนามสาเนาถูกต ้อง
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางก ับ บิดา จาเป็ นต ้องมี หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ทีอ
่ อกโดยสานักงานเขตหรืออาเภอ ตามทะเบียนบ ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาเนาหน ้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ
มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางก ับ มารดา จาเป็ นต ้องมี หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ทีอ
่ อกโดยสานักงานเขตหรืออาเภอ ตามทะเบียนบ ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาเนาหน ้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ
มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
- สาเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา
- สาเนาทะเบียนมรณะบัตร
** กรณีร ับรองการเงินให้บุคคลในครอบคร ัว จาเป็นต้องเกีย
่ วข้องก ันทางสายเลือดเท่านน
ั้ บิดา , มารดา , บุตร , พี่ , น้อง , สามี , ภรรยา
สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จาเป็นต้องแนบสาเนามาด้วย และจาเป็นต้องยืน
่ เอกสารสาค ัญด ังนี้ **
ื่ เจ้าของบ ัญชี (ผูร้ ับรอง) ยืนยัน
- หน ังสือร ับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบ ับจริงออกจากธนาคารเท่านน
ั้ โดยระบุชอ
่ -นามสกุล ผูถ
รับรองให ้กับผู ้ถูกรับรอง จาเป็ นต ้องออกมาแล ้ว ไม่เกิน 20 ว ัน ณ ว ันทีน
่ ัดยืน
่ วีซ่า ** โดยสะกด ชือ
้ ูกร ับรอง ให้ถูกต้อง
ตามหน้าหน ังสือเดินทาง **
- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย ้อนหลัง 3
** ฉบ ับจริงออกจากธนาคารเท่านน
ั้ อ ัพเดทเป็นปัจจุบ ัน รายการสุดท้ายควรดาเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 ว ัน ณ ว ันทีน
่ ัดยืน
่ วีซ่า **
** จาเป็นต้องใช้ทงผู
ั้ ร้ ับรอง และ ผูถ
้ ูกร ับรองไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงือ
่ นไข เจ้าหน้าทีอ
่ าจปฏิเสธการร ับยืน
่ ได้ **
** หล ักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นบ ัญชีเดียวก ันเท่านน
ั้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบ ัญชีเดียวก ัน **
- เอกสารเพือ
่ อ ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สาเนาทะเบียนบ ้าน/สมรส/สูตบ
ิ ัตร
1.
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่ ท่องเทีย
แผนทีก
่ ารเดินทาง เพือ
่ ยืน
่ คาร้องขอวีซา
่ ว ประเทศอ ังกฤษ
ั้ 29
สถานทีย
่ น
ื่ คาร้องวีซ่า : ศูนย์ยน
ื่ คาร้องขอวีซ่า VFS ประเทศอ ังกฤษ อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ชน
ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ ประทับตราจอดรถได ้ฟรี 1 ชั่วโมง
การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที่ สถานีนานา ทางออกที่ 3 เป็ นการเดินทางทีส
่ ะดวกทีส
่ ด
ุ
ซอย สุขุมวิท 13 เข ้าซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางด ้าน
้ 1 ของอาคาร (บริเวณร ้านกาแฟ)
ขวามือ สังเกตได ้ง่าย จุดนับพบบริเวณชัน

- 16 -

้ งต้น เพือ
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบือ
่ ยืน
่ คาร้องขอวีซ่าท่องเทีย
่ ว ประเทศอ ังกฤษ
่ - นามสกุล ปั จจุบัน ..............................................................................................................
1. ชือ
่ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลีย
2. ชือ
่ น)......................................................................................
3. ทีอ
่ ยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได ้สะดวก) ...................................................................................................
.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์ ...........................
อาศัยในทีอ
่ ยู่นี้มาเป็ นเวลา (ระบุชว่ งเวลาเป็ นเดือน/ปี ดูได ้จากทะเบียนบ ้าน) .........................................
4. สถานะการเป็ นเจ ้าของบ ้าน
เจ ้าของ
อาศัยอยู่กบ
ั ครอบครัวของฉั น
เช่าผู ้อืน
่ อยู่
อืน
่ ๆ
5. เบอร์โทรศัพท์มอ
ื ถือ ...................................................
อีเมลล์ ........................................................
6. เพศ
ชาย
หญิง
7. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม ้าย
แยกกันอยู่
8. วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................................................................................................
9. หมายเลขบัตรประชาชน .............................................................................................................
10. หมายเลขพาสปอร์ต
........................................................................................................................
วันทีอ
่ อก ............................... วันหมดอายุ ............................ สถานทีอ
่ อก ..................................
พาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ ้ามี) หมายเลข ..............................................................................................
วันทีอ
่ อก ............................... วันหมดอายุ ............................ สถานทีอ
่ อก ..................................
ี ปัจจุบ ัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ , ตาแหน่ง , หากเป็ นแม่บ ้าน/เกษี ยณอายุกรุณา
11. อาชพ
ระบุ........................................................................................................................................
.....
ื่ สถานทีท
ึ ษา และที่
ชอ
่ างาน/สถานศก
อยู.่ ........................................................................................................................................
....
.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์ ...........................
เบอร์โทร ................................................ เบอร์แฟกซ์ ...............................................................
วันทีท
่ ่านเริม
่ ต ้นทางานกับนายจ ้างนี้หรือเริม
่ ธุรกิจนี้ (วัน/เดือน/ปี ) .......................................................
1. รายได ้หลังจากหักภาษีแล ้วต่อเดือน .................................... บาท/เดือน
รายได ้ประจาอย่างอืน
่
บานาญ
เบีย
้ เลีย
้ งหรือเงินประจาจากครอบครัว
การลงทุน
รายได ้อืน
่
เป็ นจานวนเงิน ................................................................................................... บาท/เดือน
เงินออม (ถ ้ามี) เป็ นจานวนเงิน ................................ บาท/เดือน
2. ท่านวางแผนจะใช ้จ่ายเงินเท่าไหร่ตอนอยู่สหราชอาณาจักร ........................................................ บาท
3. ท่านใช ้จ่ายเงินเท่าไรต่อเดือน(รวมภาระค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด) ......................................................... บาท
4. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผู ้สมัคร
ตัวผู ้สมัครเอง
มีผู ้อืน
่ ออกค่าใช ้จ่ายให ้ ระบุ ....................................... ความสัมพันธ์ ........................................
5. ท่านมีบค
ุ คลทีต
่ ้องการให ้ท่านช่วยเหลือทางด ้านการเงินหรือไม่
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ไม่ม ี
มี ออกค่าใช ้จ่ายให ้ ระบุ .......................................................................................................
ความสัมพันธ์ .........................................
่ -นามสกุล บิดา ....................................................................................................................
6. ชือ
สัญชาติ ................................................. วัน - เดือน – ปี เกิด .....................................................
่ -นามสกุล มารดา ................................................................................................................
ชือ
สัญชาติ .................................................................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................................................................................................
7. วีซา่ (อังกฤษ) ทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 10 ปี ทผ
ี่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได ้รับ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที่ .............................. ถึงวันที่ ..............................................
ใช ้ได ้ตัง้ แต่วน
ั ที่ .............................. ถึงวันที่ ........................................................................
ใช ้ได ้ตัง้ แต่วน
ั ที่ .............................. ถึงวันที่ ........................................................................
วีซา่ ยุโรป (เชงเก ้น) หรือวีซา่ ประเทศต่างๆ ทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 10 ปี ทผ
ี่ ่านมา
ไม่เคย.
เคยได ้รับ
ประเทศ ........................................ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที่ ....................... ถึงวันที่ .........................
ประเทศ ........................................ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที่ ....................... ถึงวันที่ .........................
ประเทศ ........................................ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที่ ....................... ถึงวันที่ .........................
ประเทศ ........................................ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที่ ....................... ถึงวันที่ .........................
8. ประเทศอืน
่ ๆ ทีเ่ คยเดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลา 10 ปี ทผ
ี่ ่านมา
ประเทศ ........................................ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที่ ....................... ถึงวันที่ .........................
ประเทศ ........................................ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที่ ....................... ถึงวันที่ .........................
ประเทศ ........................................ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที่ ....................... ถึงวันที่ .........................
ประเทศ ........................................ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที่ ....................... ถึงวันที่ .........................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ..................................................................
่ บุคคลทีเ่ ดินทางร่วมกับท่าน .............................................. ความสัมพันธ์...................................
10. ชือ
ั
** ผูส
้ ม ัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด และชดเจนที
ส
่ ุดเพือ
่
ประโยชน์ของต ัวท่านเอง การพิจารณาอนุม ัติวซ
ี ่าเป็นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูตฯเท่านน
ั้ ทางบริษ ัทเป็น
เพียงต ัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้ **
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