
#11544 ทัวรอังกฤษ ลอนดอน 6 วัน 3 คืน หอนาฬิกาบิ๊ก
เบน พระราชวังบัคกิ้งแฮม อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ บิน TG
ทัวรอังกฤษ ลอนดอน เมืองบาธ มหาวิหารบาธ เมืองซาลิสบัวรี่ จัตุรัส
ทราฟลการ จัตุรัสรัฐสภา พระราชวังเวสทมินสเตอร ชิงชาสวรรคลอนดอนอาย
สะพานมิลเลนเนียม หอศิลปแบงคไซด มหาวิหารเซนตพอล ยานไนซบริด หางฮาร
วียนิโคล หางแฮรอดส Free day 2 วันเต็ม !!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานฮีทโธรว - เมืองบาธ - วิหารเมืองบาธ - พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน - เมืองซาลส
บัวรี - สโตนเฮนจ - มหานครลอนดอน   

Hotel Ibis
London
Heathrow
Airport ,
London
หรือเทียบ
เทา

3 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย   

Hotel Ibis
London
Heathrow
Airport ,
London
หรือเทียบ
เทา

4 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย   

Hotel Ibis
London
Heathrow
Airport ,
London
หรือเทียบ
เทา

5
จัตุรัสทราฟัลการ - จตุรัสรัฐสภา - ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร หรือพระราชวังเวสตมินสเตอร -
หอนาฬิกาบิก๊เบ็น - ชิงชาสวรรคลอนดอนอาย - พระราชวังบัคกิง้แฮม - สะพานมิลเลนเนียม
- โรงละครโกลบ - หอศิลปแบงคไซด - โรงเรียนแหงเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนตปอล -
ไนทบริดจ - ฮารวียนิโคล - หางแฮรอดส - ทาอากาศยานฮีทโธรว

   -

6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

25 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
฿42,999  
฿39,999

฿42,999  
฿39,999

฿42,999  
฿39,999

฿8,999



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว - เมืองบาธ - วิหารเมืองบาธ -
พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน - เมืองซาลสบัวรี - สโตนเฮนจ -
มหานครลอนดอน

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.00 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้
4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

00.15 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน
Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG910 (เท่ียวบินตรง) ** ใชเวลาบินประมาณ 12 ชัว่โมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่องบิน ** 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

06.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ นําทานผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง **

นําทานเดินทางสู เมืองบาธ (Bath) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาที) เป็นเมืองท่ีมีฐานะนครในมณฑลซอมเม
อรเซ็ทในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตของประเทศอังกฤษ และไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณดานหนาของ โรงอาบน้ําโรมันโบราณ (Roman
Baths) ถือเป็นโรงอาบน้ําโรมันขนาดใหญในสมัยโบราณท่ีไดรับการอนุรักษและดูแลเป็นอยางดี ซ่ึงโรงอาบน้ําของท่ีน่ีอยูตํ่ากวา
ระดับพ้ืนถนนในปัจจุบัน ภายในแบงออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนดวยกัน ** ยังไมรวมคาบัตรเขาชมสําหรับเด็ก ทานละ ประมาณ
14.00 ปอนด หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ทานละ ประมาณ 602 บาท / ผูใหญ ทานละ ประมาณ 15.00 ปอนด หรือ คํานวณ

้



เป็นเงินไทย ทานละ ประมาณ 645 บาท ขึน้อยูกับประเภทของบัตร และ จําเป็นตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผู
เขาชมในแตละวันได **

นําทานเดินทางสู เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นท่ีตัง้ของอนุสาวรียอันลึกลับ เสา
หินสโตนเฮนจ

นําทาน เขาชม ในรัว้อาณาเขตท่ีตัง้ของ อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุค
กอนประวัติศาสตร มีอายุกวา 5,000 ปี เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญตัง้อยูกลางทุงราบกวางใหญ ในบริเวณตอนใตของเกาะ
อังกฤษ และไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1986

นําทานเดินทางสู เมืองลอนดอน (London) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาที) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ
ท่ีเป็นศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของโลก เป็นผูนําดานการเงิน การเมือง การสื่อสาร
การบันเทิง แฟชัน่ ศิลปะ และเป็นท่ียอมรับวามีอิทธิพลไปท่ัวโลก และยังเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีใหญและสําคัญของยุโรปอีกดวย

ค่ํา

อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

พักท่ี Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานฮีทโธรว

เมืองบาธ

วิหารเมืองบาธ

พิพิธภัณฑนํ้าแรรอนโรมัน

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ทาอากาศยาน
ลอนดอนฮีทโธรวตัง้อยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอน
ประมาณ 24 กิโลเมตร

เป็นเมืองเกาแกแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร ท่ีมีศิลปะยุคโรมันท่ีหลงเหลืออยูมากมาย
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงามและความย่ิงใหญทาง
ประวัติศาสตร จึงไมนาแปลกใจเลยท่ีบาธไดรับเลือกใหเป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก

เป็นมหาวิหารใหญประจําเมืองและถือวาเป็นมหาวิหารในสไตลโกธิคท่ีใหญท่ีสุดในอังกฤษ
สรางในสมัยศตวรรษท่ี 7 และมีการปรับปรุงในอีกหลายครัง้ตอมา ตัง้อยูดานหลังโรงอาบ
น้ําโรมัน ถูกสรางขึน้ใหมในศตวรรษท่ี 12 ใชเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ภายในวิหารตกแตงอยางวิจิตรโดยเฉพาะเพดานกลางวิหารท่ีออกแบบใหมีลักษณะแฉก
ออกคลายรูปพัด

เป็นกลุมอาคารสําคัญของเมืองคือบริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้ของบอน าแรรอนคิงส(The Sacred
Spring) สวนท่ีสองคือบริเวณวัด และสวนท่ีสามคือบริเวณท่ีเปิดบริการใหนักทองเท่ียว
หรือชาวเมืองใชบริการน าแรซ่ึงมีทัง้สระวายน า, บอน าแรเย็น-รอน, หองอบไอน าและสวน
ท่ีเป็นTurkish Bath และใหทานไดชิมน าแรท่ีจัดใหกับนักทองเท่ียวเทาน้ัน

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 อิสระเท่ียวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง

ยังไมรวมคาบัตรเขาชมสําหรับเด็ก ทานละ ประมาณ 14.00 ปอนด หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ทานละ ประมาณ 602 บาท /
ผูใหญ ทานละ ประมาณ 15.00 ปอนด หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ทานละ ประมาณ 645 บาท ขึน้อยูกับประเภทของบัตร และ
จําเป็นตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวันได

เมืองซาลสบัวรี

สโตนเฮนจ

มหานครลอนดอน

ตัง้อยูทางตะวันตกเฉียงใตของลอนดอนในมณฑลวิลตเชอร ตัวเมืองมีขนาดกะทัดรัด
ทําใหการเดินทางภายในเมืองนองๆสามารถเดินไปไหนมาไหนไดสะดวก ภายในเมืองมีวิ
หารซอลลบรี่อันงดงาม ซ่ึงเป็นวิหารเกาแกตัง้อยูทามกลางรานคาตกแตงนารัก รานอาหาร
ผับ บารทันสมัยสลับกับโบสถเล็กๆ มีศูนยการคา โรงภาพยนต และถนนเล็กๆตามแบบ
อังกฤษดัง้เดิม

เสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญ ตัง้อยูกลางท่ีราบซัลลิส
เบอรรี่ ในบริเวณตอนใตของอังกฤษ ประกอบไปดวยแทงหินขนาดยักษ 112 กอน ตัง้
เรียงกันเป็นวงกลมซอนกัน 3 วง แทงหินบางอันตัง้ขึน้ บางอันอยูในแนวนอน และบาง
อันก็ถูกวางซอนขึน้ไปขางบน สโตนเฮนจมีชื่อเสียงอยางมากในฐานะท่ีเป็นกลุมหิน
ประหลาดซ่ึงไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน

เมืองสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงท่ีใหญท่ีสุดของยุโรป เกาแกท่ีสุดในโลกกวา 2,000
ปี เป็นแหลงรวบรวมเอามนตขลัง ของบานเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลก
ยุคใหมเขาไวดวยกันไดอยางลงตัว ประชากรประมาณ 7.5 ลานคน มีความหลากหลายทัง้
ดานเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และมากกวา 300 ภาษา ลอนดอนเป็นเมืองในดวงใจ
ของนักทองเท่ียวหลายตอหลายคน

 คํ่า  Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเท่ียว หรือ พักผอน ท่ีเมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไมมีบริการรถโคช)

หัวหนาทัวรแนะนําวิธีการเดินทางเบื้องตน ทัง้น้ีทานควรเตรียมความพรอม วางแผนการเดินทางลวงหนากอนถึงวันเดินทาง
เพ่ือประโยชนสูงสุดของทาน

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียว
ทดลองใชระบบขนสงสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใตดิน หรือทูป (Tube) เท่ียวชมเมือง และวิถีชีวิตของชาว

ลอนดอนเนอร (Londoner)

ทดลองน่ังรถเมล 2 ชัน้ หรือลอนดอนแท็กซ่ี เพ่ือเท่ียวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร (Londoner)

ชอปป้ิงสินคาในหางสรรพสินคาบน ถนนอ็อซฟอรด (Oxford Street) ท่ีมีหางสรรพสินคาใหญมากมายอยาง Mark &
Spencer , Primark , Selfridges , Next , Zara ฯลฯ

เท่ียวพระราชวังวินดเซอร (Windsor Palace) พระราชวังซ่ึงไดชื่อวาเป็นบานของครอบครัวกษัตริยและพระราชินีแหง
อังกฤษมานานกวา 1,000 ปี โดยพระราชวังเกาแกขนาด 5 ไรแหงน้ี ปัจจุบันยังถูกใชเป็นท่ีพํานักของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ

่ ่ ้ ้ ่



วันท่ี 4 อิสระเท่ียวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและค่ําเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว

ท่ี 2 ซ่ึงมักจะใชเวลาสวนใหญในชวงวันหยุดสุดสัปดาหอยูเสมอ ทัง้น้ีผูมาเยือนควรเผื่อเวลาในการเขาชมอยางนอยประมาณ 2-3
ชัว่โมง เพราะท่ีน่ีลวนเต็มไปดวยสิ่งท่ีนาตื่นตาตื่นใจ ทัง้ State Apartments ท่ีถูกตกแตงอยางสวยงามดวยผลงานศิลปะอัน
ทรงคุณคา ซ่ึงเป็นของสะสมของเหลาราชวงศ รวมถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคในโบสถ St. George ซ่ึงเป็นท่ี
ฝังพระศพของกษัตริยแหงประเทศอังกฤษหลายพระองค และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บานตุกตา
แสนสวยและมีชื่อเสียงท่ีสุดโลกท่ีสรางขึน้ในปี ค.ศ. 1920 โดยชางฝีมือชัน้นําในสมัยน้ัน เป็นตน ** คาบัตรเขาชมสําหรับเด็ก
ทานละ ประมาณ 11.50 ปอนด (GBP) หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ทานละ ประมาณ 500 บาท (THB) / ผูใหญ ทานละ
ประมาณ 18.50 ปอนด (GBP) หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ทานละ ประมาณ 800 บาท (THB) ขึน้อยูกับประเภทของบัตร และ
จําเป็นตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวันได **

ขึน้ชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย (London Eye) หรือท่ีรูจักในชื่อของ มิลเลเนียม
วีล (Millennium Wheel) เป็นชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีได
รับความนิยมอยางมาก มีผูมาเยือนมากกวา 3 ลานคนตอปี ** คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 30 ปอนด (GBP) หรือ คํานวณ
เป็นเงินไทย ทานละ ประมาณ 1,290 บาท (THB) ขึน้อยูกับประเภทของบัตร และ จําเป็นตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจ
จํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวันได **

ค่ํา

อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

พักท่ี Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรือเทียบเทา

อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเท่ียวชมกรุงลอนดอน สถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวไมควรพลาด เชน หอคอยแหง
ลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตัง้อยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอน
ในอังกฤษเป็นพระราชวังท่ีเดิมสรางโดยพระเจาวิลเลียมท่ี 1 แหงอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ.
1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก พระราชวังเป็นรูจักกันในนามวา “หอคอยแหง
ลอนดอน หรือจะเป็น ถนนออกฟอรด ยังมีถนนสายชอปป้ิงชื่อดังเชื่อมตออยาง ถนนคาร
นาบี ้(Canaby Street) แหลงแฟชัน่สุดฮิตของวัยรุนท่ีมีราน G - Star Raw, Diesel,
Replay, Vans หรือ ถนนนิว บอนด (New Bond Street) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของรานซุปเปอร
แบรนด พระราชวังวินเซอร (Windsor Castle) เป็นพระราชวังท่ีประทับสําหรับการพัก
ผอนสุดสัปดาหของพระราชินีอังกฤษ พระราชวังน้ีเป็นพระราชวังท่ีใหญท่ีสุดในโลกและ
สรางมามากกวา 900 ปี หรือสําหรับนักชอปป้ิง หางแฮรรอดส (Harrods) ในยานไนซ
บริดจ (Knights Bridge) บริเวณถนนออกฟอรด (Oxford Street) ซ่ึงเรียกไดวาเป็น
ศูนยกลางการชอปป้ิงในกรุงลอนดอน

 คํ่า  Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเท่ียว หรือ พักผอน ท่ีเมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไมมีบริการรถโคช)

หัวหนาทัวรแนะนําวิธีการเดินทางเบื้องตน ทัง้น้ีทานควรเตรียมความพรอม วางแผนการเดินทางลวงหนากอนถึงวันเดินทาง
เพ่ือประโยชนสูงสุดของทาน

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียว
หอคอยแหงลอนดอน (Tower of London) เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตัง้อยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในเมือง

ลอนดอน เป็นพระราชวังท่ีเดิมสรางโดยพระเจาวิลเลียมท่ี 1 แหงอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก
พระราชวังเป็นรูจักกันในนามวา “หอคอยแหงลอนดอน” หรือ “หอ” ในประวัติศาสตร ตัวปราสาทตัง้อยูภายในโบโรแหงทาวเวอร

่



วันท่ี 5 จัตุรัสทราฟลการ - จตุรัสรัฐสภา - ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร
หรือพระราชวังเวสตมินสเตอร - หอนาฬิกาบ๊ิกเบ็น - ลอนดอน
อาย - พระราชวังบัคก้ิงแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโก
ลบ - หอศิลปแบงคไซด - โรงเรียนแหงเมืองลอนดอน - มหา
วิหารเซนตปอล - ไนทบริดจ - ฮารวียนิโคล - หางแฮรอดส -
ทาอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

แฮมเล็ทสและแยกจากดานตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ดวยลานโลงท่ีเรียกวาเนินหอคอยแหง
ลอนดอน หรือ “ทาวเวอรฮิล” (Tower Hill) หอคอยแหงลอนดอนมักจะรูจักกันในการเกี่ยวของกับหอขาว (White Tower) ซ่ึง
แตเดิมเป็นหอสีขาวท่ีสรางโดยพระเจาวิลเลียมท่ี 1 แหงอังกฤษในปี ค.ศ. 1078 แตกลุมสิ่งกอสรางทัง้หมดของหอคอยแหง
ลอนดอนตัง้อยูรอบวงแหวนสองวงภายในกําแพงและคูปองกันปราสาท ตัวหอคอยใชเป็นปอม พระราชวังของพระมหากษัตริย
และท่ีจําขังโดยเฉพาะสําหรับนักโทษท่ีมียศศักดิส์ูงเชนพระราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 1 ก็เคยทรงถูกจําขังในหอคอยโดยพระราชินี
นาถแมรี และยังเป็นท่ีสําหรับประหารชีวิตและทรมาน คลังเก็บอาวุธ ทองพระคลัง สวนสัตว โรงกษาปณหลวง หอเก็บเอกสาร
หอดูดาว และตัง้แตปี ค.ศ. 1303 เป็นท่ีเก็บรักษามงกุฎและเครื่องราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร ** คาบัตรเขาชม ทานละ
ประมาณ 20 ปอนด (GBP) หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ทานละ ประมาณ 888 บาท (THB) ขึน้อยูกับประเภทของบัตร และ
จําเป็นตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวันได **

เย่ียมชม โรงถายภาพยนตร แฮรรี่ พอตเตอร (Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry
Potter) แหงคาย Warner Bros ตัง้อยูทางตอนเหนือของเมืองลอนดอน ในสถานท่ีท่ีมีชื่อวา Leavesden Aerodrome ซ่ึงแต
เดิมเคยเป็นโรงงานผลิตเครื่องบินท่ีมีชื่อเสียงหลายรุน เชน Mosquito , Halifax Bombers ในสมัยสงความโลกครัง้ท่ีสอง
กอนท่ี Warner Bros จะซ้ือท่ีน่ีและตัง้โรงถายภาพยนตรแฮรรี่ พอตเตอรมานานกวาสิบปี และสุดทายท่ีน่ีก็กลายมาเป็นสถานท่ี
ทองเท่ียวซ่ึงสาวกเหลาพอมดแมมดนอยไมควรพลาด ดวย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากท่ีโดดเดนจากภาพยนตร
รวมถึงของประกอบฉาก กระท่ังเสื้อผาและเครื่องแตงกาย เพ่ือใหแฟนๆ แฮรรี่ พอตเตอรไดเขามาสัมผัสกับความมหัศจรรย และ
เก็บภาพความประทับใจลงในบันทึกความทรงจําไปตลอดกาล ** คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 85 ปอนด (GBP) หรือ
คํานวณเป็นเงินไทย ทานละ ประมาณ 3,700 บาท (THB) ขึน้อยูกับประเภทของบัตร และ จําเป็นตองจองกอนลวงหนา เพราะ
อาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวันได **

อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

พักท่ี Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรือเทียบเทา

อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเท่ียวชมกรุงลอนดอน สถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวไมควรพลาด เชน หอคอยแหง
ลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตัง้อยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอน
ในอังกฤษเป็นพระราชวังท่ีเดิมสรางโดยพระเจาวิลเลียมท่ี 1 แหงอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ.
1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก พระราชวังเป็นรูจักกันในนามวา “หอคอยแหง
ลอนดอน หรือจะเป็น ถนนออกฟอรด ยังมีถนนสายชอปป้ิงชื่อดังเชื่อมตออยาง ถนนคาร
นาบี ้(Canaby Street) แหลงแฟชัน่สุดฮิตของวัยรุนท่ีมีราน G - Star Raw, Diesel,
Replay, Vans หรือ ถนนนิว บอนด (New Bond Street) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของรานซุปเปอร
แบรนด พระราชวังวินเซอร (Windsor Castle) เป็นพระราชวังท่ีประทับสําหรับการพัก
ผอนสุดสัปดาหของพระราชินีอังกฤษ พระราชวังน้ีเป็นพระราชวังท่ีใหญท่ีสุดในโลกและ
สรางมามากกวา 900 ปี หรือสําหรับนักชอปป้ิง หางแฮรรอดส (Harrods) ในยานไนซ
บริดจ (Knights Bridge) บริเวณถนนออกฟอรด (Oxford Street) ซ่ึงเรียกไดวาเป็น
ศูนยกลางการชอปป้ิงในกรุงลอนดอน

 คํ่า  Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรือเทียบเทา

เชา



 กิจกรรม บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู จัตุรัสทราฟัลการ (Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองท่ีรายลอมไปดวยอาคารราชการสําคัญของเมือง
ลอนดอน

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) และ พระราชวังเวสทมินสเตอร (Westminster
Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร (Houses of Parliament) เป็นสถานท่ีท่ีสภาสองสภาของรัฐสภาแหงสหราช
อาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน ) ประชุม พระราชวังตัง้อยูบนฝ่ังเหนือของแมน้ําเทมสในนครเวสตมินสเตอรของ
ลอนดอนบะระหไมไกลจากพระราชวังไวทฮอลล พระราชวังเวสตมินสเตอรไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987

และยังเป็นท่ีตัง้ของหอนาฬิกาท่ีรูจักกันดีในนาม หอนาฬิกาบิก๊เบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเป็นสัญลักษณ
ของประเทศอังกฤษ ท่ีมีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชัว่โมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหนาปัดใหญท่ีสุดในโลก

และฝ่ังตรงขามเป็นท่ีตัง้ของ ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย (London Eye) หรือท่ีรูจักในชื่อของ มิลเลเนียม วีล (Millennium
Wheel) เป็นชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมอยาง
มาก มีผูมาเยือนมากกวา 3 ลานคนตอปี โดยมีแมน้ําเทมสกัน้อยู

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ พระราชวังบัคกิง้แฮม (Buckingham Palace) เดิมชื่อ คฤหาสนบักกิง้แฮม
(Buckingham House) เป็นพระราชวังท่ีเป็นท่ีประทับเป็นทางการของราชวงศอังกฤษตัง้อยูท่ีเมืองลอนดอนในสหราช
อาณาจักร เป็นสถานท่ี ท่ีใชสําหรับการเลีย้งรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักทองเท่ียวสําคัญท่ีหน่ึงของเมืองลอนดอน

นําทานเดินทางสู สะพานมิลเลนเนียม (Millennium Bridge) หรือเป็นรูจักในสะพานทางเทามิลเลนเนียมแหงเมือง
ลอนดอน คือ สะพานแขวนโครงสรางเหล็กสําหรับคนเดินท่ีสรางขามแมน้ําเทมส เชื่อมตอเขตแบงคไซด (Bankside) กับเขตตัว
เมืองลอนดอน ผานชม โรงละครโกลบ (Globe Theater) และ หอศิลปแบงคไซด (Bankside) ตอนเหนือของสะพาน

ผานชม โรงเรียนแหงเมืองลอนดอน (School of London) และ ผานชม ดานลางของสะพาน คือ มหาวิหารเซนตพอล
(St. Paul's Cathedral) เป็นอาสนวิหารของคริสตจักรแหงประเทศอังกฤษ และเป็นโบสถประจําตําแหนงบิชอปแหงเมือง
ลอนดอน

นําทานเดินทางสู ยานไนซบริดจ (Knights Bridge) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของ หางสรรพสินคาชื่อดังอยาง หางฮารวีย นิโคล
(Harvey Nicole) และ หางแฮรรอดส (Harrods) ท่ีทานสามารถเลือกซ้ือสินคาแฟชัน่ชัน้นําจากท่ัวทุกมุมโลก รวมทัง้กระเปา
แฮรรอดสท่ีนิยมกันอยางมาก รวมทัง้มีรานคาแฟชัน่มากมาย

บาย

อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืน
ภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร

21.35 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways
เท่ียวบินท่ี TG917 (เท่ียวบินตรง) ** ใชเวลาบินประมาณ 11 ชัว่โมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

จัตุรัสทราฟลการ

จตุรัสรัฐสภา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอน จุดนัดพบ แลนดมารคสําคัญของเมือง เนืองแนนดวยนักทอง
เท่ียวมหาศาล สรางเพ่ือเป็นอนุสรณแกลอรดเนลสัน วีรบุรษท่ีถูกยิงสูญเสียดวงตา 1
ดวงและแขนหน่ึงขางและเสียชีวิตในสงครามระหวางอังกฤษกับฝรัง่เศสท่ีแหลมทราฟัล
การ โดยทานเป็นผูนําการรบท่ีทําใหอังกฤษชนะสงครามทางเรือครัง้น้ี

Parliament Square ถูกโอบลอมไปดวยพ้ืนท่ีประวัติศาสตรแหงการปกครองของ
อังกฤษและเกรทบริเทน คือ Palace of Westminster และ Westminster Abbey
and St Margaret’s Church รวมกันเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกอีกแหงของมหานครลอนดอน



ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร หรือพระราชวังเวสตมิ…

หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น

ชิงชาสวรรคลอนดอนอาย

พระราชวังบัคกิ้งแฮม

สรางในปี ค.ศ. 1016 มีหองทัง้หมดดวยกันประมาณ 1,100 หอง 100 บันได และ
ระเบียงยาวรวมทัง้หมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งกอสรางสวนใหญสรางในคริสต
ศตวรรษท่ี 19 แตก็ยังมีสวนกอสรางเดิมเหลืออยูบางเล็กนอยรวมทัง้ทองพระโรงท่ีใน
ปัจจุบันใชในงานสําคัญๆ ปัจจุบันท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่ีสภาสองสภาของรัฐสภาแหงสหราช
อาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน ) ประชุม

เป็นหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสตมินสเตอร ซ่ึงในปัจจุบันใชเป็นรัฐสภาอังกฤษตัง้อยู
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาน้ีถูกสรางหลังจากไฟไหมพระรา
ชวังเวสตมินสเตอรเดิม หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร โดยท่ีตัวนาฬิกาอยูสูงจากพ้ืน
55 เมตร ตัวอาคารสรางดวย สถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย
(victorian gothic)

มีอีกชื่อวามิลเลเนียมวีล เป็นชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มักเปนสถานท่ีทองเท่ียว
ท่ีไดรับความนิยมและดึงดูดนักทองเท่ียวอยางมาก

ท่ีประทับของพระเจาอลิซาเบธท่ี2และพระสวามี เดิมเป็นวังของดยุกแหงบักกิง้แฮม สราง
ขึน้เมื่อค.ศ.1703-1705 และไดรับการปรับปรุงใหเป็นพระราชวังในเวลาตอมา สําหรับใน
ชวงฤดูรอนน้ันจะเปิดใหเขาชมบริเวณทองพระโรง หองจัดพระราชทานเลีย้ง หองทรง
ดนตรี หองขาว หองเขียว และหองน้ําเงิน นอกจากน้ี มีพิธีเปล่ียนเวรยามของทหารรักษา
พระองคท่ีหนาพระราชวัง พิธีเริ่มเวลา11.30น ของทุกวัน

สะพานมิลเลนเนียม

โรงละครโกลบ

 บาย

หรือเป็นรูจักในสะพานทางเทามิลเลนเนียมแหงเมืองลอนดอน คือ สะพานแขวน
โครงสรางเหล็กสําหรับคนเดินท่ีสรางขามแมน้ําเทมส เชื่อมตอเขตแบงคไซด (Bankside)
กับเขตตัวเมืองลอนดอน ตัง้อยูระหวางสะพานเซาทวารค (Southwark Bridge) และ
สะพานรถไฟแบล็คเฟรียร (Blackfriars) สะพานมิลเลนเนียม ถูกสรางขึน้ใน ค.ศ.
1998 และเปิดใชงานเมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน ค.ศ. 2000 ชาวลอนดอนเรียกสะพานแหงน้ี
วาสะพานเว็มเบล (Wobbly Bridge) หลังจากมีสวนรวมในการเดินการกุศล ซ่ึงเป็น
ตัวแทนขององคกรสิทธิเด็ก บริเวณตอนใตของสะพาน

เป็นโรงละครในลอนดอนท่ีมีความเกี่ยวของกับวิลเล่ียม เชคสเปียร หน่ึงในกวีเอกของโลก
ท่ีน่ีถูกสรางในปี 1599 ดวยการสนับสนุนจากลอรดแชมเบอรเลน



หอศิลปแบงคไซด

โรงเรียนแหงเมืองลอนดอน

มหาวิหารเซนตปอล

ไนทบริดจ

ฮารวียนิโคล

หางแฮรอดส

เป็นแกลเลอรีศิลปะสาธารณะท่ีตัง้อยูเขตแบงในเขตแบงคไซดของลอนดอน เป็นสถาบัน
การกุศลเพ่ือการศึกษาตัง้อยูบนเสนทางแมน้ําเทมสโดยราชินิแหงอังกฤษในปี 1980
เป็นนิทรรศการท่ีเนนแสดงของสีน้ําและภาพพิมพรวมสมัย

เป็นกลุมของโรงเรียนในกรุงลอนดอน ท่ีมีโลกแหงการเรียนรูอันโดดเดนและมีสภาพ
แวดลอมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทัง้ยังมีหลักสูตรนานาชาติท่ีมีชื่อเสียงและ
เป็นท่ียอมรับอยางสูง ทําใหท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีเลาเรียนในฝันของชาว UK หลายคน

เป็น 1 ใน 4 โบสถโบราณของกรุงโรม ซ่ึงสรางเพ่ือเป็นอนุสรณแด St.Paul แมวาตัว
อาคารจะอยูนอก Vatican City โดนสิน้เชิง อาคารน้ีเป็นสมบัติ ของ Vatican City ไป
เต็ม

ยานชอปป้ิงท่ีมีหางสรรพสินคาเกาแก Harrods ท่ีมีสินคาหลากหลายแบรนดจากท่ัวโลก

ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาแฟชัน่ชัน้นําจากท่ัวทุกมุมโลก รวมทัง้กระเปาแฮรรอดสท่ีนิยม
กันอยางมาก รวมทัง้มีรานคาแฟชัน่มากมายตัง้อยูบริเวณ High Street เชน
Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally
และยังมีถนนสโลน(Sloane Street) ท่ีเป็นท่ีตัง้ของราน Super Brands อาทิ เชน
Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo,
MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio
Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ

เป็นหางสรรพสินคาท่ีหรูหราท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก มีอภิมหาเศรษฐีชาวอียิปตชื่อ
อัลฟาเยด เป็นเจาของกิจการตัง้อยูบนบรอมตันแถวๆยาน " ไนทบริดจ "
(Knightsbridge) ถือเป็นสัญลักษณอยางหน่ึงของกรุงลอนดอน เป็นแหลงทองเท่ียวและ
เป็นหางหรูดวยในเวลาเดียวกัน ประกอบดวยรานคากวา 300 รานในพ้ืนท่ีทัง้หมดเจ็ดชัน้
จึงเป็นท่ีท่ีเหมาะสําหรับการใชเวลาเดินเท่ียวและจับจายใชสอย

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานฮีทโธรว
เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ทาอากาศยาน
ลอนดอนฮีทโธรวตัง้อยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอน
ประมาณ 24 กิโลเมตร

 กิจกรรม บาย

16.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิส์ําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือ
หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ
หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไม
ไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

3. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน
ไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ
หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือทัง้หมด

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คา
ภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงขึน้

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ี
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับ
ผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติ
เทาน้ัน

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกัน
ทุกชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

11. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

12. คณะทัวรน้ี เป็นการชําระคาใชจายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเป็นตองทองเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการ
สวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีขึน้ ไมวากรณีใดก็ตาม

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 60 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท

และ คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศอังกฤษ ทานละ 6,000 บาท รวมเป็น ทานละ 26,000 บาท (กรณีมีวีซา
เรียบรอยแลว ชําระเฉพาะเงินมัดจํา 20,000 บาท)  ตัวอยางเชน ทานทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา
14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะ
เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองเช็คท่ีวางและทําจองเขามาใหมอีกครัง้ กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการใหสิทธิลู์กคารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทาง
บริษัทมีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด

2. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีนักทอง
เท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการ

้ ่ ่



จายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ท่ีทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลา
ท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น.-18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) 

กรณีตองการ Upgrade เป็น ท่ีน่ังพิเศษ (Premium Economy) หรือ ชัน้ธุรกิจ (Business Class) จําเป็นออกบัตรโดยสารใบ
ใหมแยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร ไมรวมตัว๋ (Join Land) ตัง้แตขัน้ตอนการจอง สิ่งสําคัญกอนออกบัตรโดยสาร กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีกอนทุกครัง้วาคณะคอนเฟิรมออกเดินทางหรือไม

คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลง
ใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิน้ โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิน้ ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7
ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple
วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชีแ้จงไวในโปรแกรมชัดเจน    

คาอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ
คุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถาม
อัตราคาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครัง้)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

คาทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 50 ปอนด (GBP) หรือ คํานวน เป็นเงินไทยประมาณ 2,150 บาท (THB)
รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศอังกฤษ ทานละ 6,000 บาท ขึน้อยูกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา และ
ธรรมเนียมของแตละประเทศ  
 

วีซา
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ

1. ผูสมัครทุกทาน จําเป็นตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน 

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอยางนอย (อาจไมรวมเสาร - อาทิตย ในบาง
กรณี) ทัง้น้ีขึน้อยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเป็นสําคัญ 

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเป็นผูไดรับกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทาง
สถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หากทานไมสะดวกมาดําเนินการย่ืนวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเป็นตองใช

่ ่ ่



หนังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซ่ึงอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซ่ึงอาจทําใหใหมีผลตอการ
พิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาท่ีสถานทูต) ทานจําเป็นจะตองแจงลวงหนากอน ตัง้แตขัน้ตอนการจอง
หรือ กอนชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาท่ีทานสะดวกจะย่ืนวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอีกครัง้ หากมีคิวย่ืนวาง
ชวงท่ีทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีท่ีสุดท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเป็นกรณีพิเศษ แตทัง้น้ี การนัดหมายแบบกรณี
พิเศษตางๆ จําเป็นตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซ้ือ

3.1    คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึน้ หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึน้ 

3.2    การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ 

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทัง้หมด **

ประเทศท่ีทานสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษน้ีได ไดแก อังกฤษ อิตาลี ฝรัง่เศส สวิสเซอรแลนด เทาน้ัน 

** สําหรับคาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษอีกครัง้ อาจมีการเปล่ียนแปลง **

4. กรณีท่ีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได จะตองย่ืนกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทาน
จําเป็นจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึน้ตามจริงทัง้หมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก
เน่ืองจากทานย่ืนหลังคณะ 

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติท่ัวไปคือ 15 วันทําการ (เป็นอยางนอย) ทัง้น้ี ขึน้อยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซ่ึงหาก
อยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ท่ีมีผูสมัครเป็นจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ

6. หลังจากท่ีผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูต
ออกมาใชระหวางขัน้ตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังน้ันหากทานมีความจําเป็นในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจา
หนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนลวงหนา กรณีท่ีตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน
ระหวางขัน้ตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทานจําเป็นตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองเสียคา
ธรรมเนียม และ คาบริการใหมทัง้หมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเป็นสําคัญกอนดําเนินการ

7. กรณีท่ีทานมีวีซาทองเท่ียวเชงเกนชนิดท่ีสามารถเขาออกไดหลายครัง้โดยยังไมหมดอายุอยูแลว และตองการใชเดินทางทองเท่ียว
กับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆ
มากท่ีสุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครัง้ หากไมเป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิด
ชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดขึน้ในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจาก
ประเทศปลายทาง 

8. กรณีท่ีทานมีวีซาประเทศปลายทางท่ีสามารถเขาออกไดหลายครัง้ และยังไมหมดอายุ จําเป็นจะตองเป็นวีซาชนิดทองเท่ียวเทาน้ัน
โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปัจจุบันท่ีมีอายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดท่ีอนุมัติโดยระบุวัน
ท่ีสามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดท่ีอนุมัติในหนาวีซา ทัง้น้ี ขึน้อยูกับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาสง
หนาวีซาและหนาท่ีมีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกตอง หากไมเป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดขึน้ในทุกกรณี เชน เคาท
เตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง
และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร ใน
กรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูก
ระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซ่ึงขอใหทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพ่ือ
ใหการย่ืนคํารองในครัง้ตอๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยูกับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเป็นสําคัญ

11. การท่ีวีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถฟองรองหรือเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆไดทัง้สิน้ เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิท์างการทูตคุมครองอยู 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเท่ียว ประเทศอังกฤษ

1.  หนังสือเดินทางเลมปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา
2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมูเทาน้ัน)

2.  รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเป็นพ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน
3 เดือน ไมซ้ํากับวีซาประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดรับ เทาน้ัน

3.  หลักฐานการทํางาน / การเรียน
3.1  กรณีเป็นเจาของกิจการบริษัท / รานคา : 

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจด
ทะเบียนการคา

3.2  กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน เงินเดือน โดยจดหมายรับรองการ
ทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไมจําเป็นตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย)
จดหมายจะตองออกจากองคกรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ท่ีอยู และเบอรติดตออยางชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ
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3.3  กรณีท่ีเป็นขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เป็นภาษาอังกฤษ

3.4  กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

3.5  กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกี่ยวกับหนาท่ีการงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถ
เขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได แตทัง้น้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรับย่ืนเทาน้ัน 

3.6  กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ ** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุ
ออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา จดหมายตองเป็นภาษาอังกฤษและตองสะกด ชื่อ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนา
หนังสือเดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถูกตองเจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได **

4.  หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังน้ี
เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน 

ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา 

ผูท่ีประกอบอาชีพ มีหนาท่ีการงาน จําเป็นจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถ
ใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซ่ึงหากมีแตบัญชีบริษัท เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได 

5.  สําเนาทะเบียนบาน

6.  สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)

7.  สําเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถามี)

8.  สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณ)

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใด
คนหน่ึง **

กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขต
หรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง

กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ ายใดฝ ายหน่ึง

สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา

สําเนาทะเบียนมรณะบัตร

** กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเป็นตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทาน้ัน บิดา , มารดา , บุตร , พ่ี , นอง , สามี ,
ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส จําเป็นตองแนบสําเนามาดวย และจําเป็นตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี

หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดยระบุชื่อเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยัน
รับรองใหกับผูถูกรับรอง จําเป็นตองออกมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ใหถูกตอง
ตามหนาหนังสือเดินทาง **

เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 

ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา **

จําเป็นตองใชทัง้ผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเป็นไปตามเงื่อนไข เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได **

หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเป็นบัญชีเดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน **

เอกสารเพ่ืออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร

หมายเหตุ
อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น

อัตราน้ี ยังไมรวมคาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียว ประเทศอังกฤษ ทานละ 6,000 บาท 

อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 20,000 บาท 

หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

้ ้ ่ ่



สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึน้ เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง
ตามความตองการ) 

ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทัง้หมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีทานควรทราบ

1.  เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2
ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชัน้
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม
หรือ อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพัก เป็น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึน้จากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต

2.  โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

3.  กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4.  โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ท่ีทานควรทราบ

1. เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ัง
บนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากท่ีสุด ใหลูกคาผูเดินทางท่ีมาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุดเทาท่ี
จะสามารถทําได

2. กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีท่ีแจงลวงหนากอนเดินทาง
กะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหมท่ีตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 
 

การยกเลิก
1.  กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือ

เอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง
ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทัง้สิน้

2.  กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทัง้หมด พาส
ปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1  แจงยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวัน
ใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน **

2.2  แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริงมากกวา
กําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด **

2.3  แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาใชจายทัง้หมด

** ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว
เชน การสํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพัก เป็นตน **

3.  การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมดไมวากรณีใดๆก็ตาม  

4.  สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึน้ เพ่ือใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ี
จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะให
บริการและดําเนินการตอไป

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง
ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด โดยคํานึงถึง



ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6.  การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 


