


1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบรูไน -

2 ทาอากาศยานฮีทโธรว - ซาลสบัวรี - สโตนเฮนจ - บาธ - พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน
- บริสตอล - โบสถเซนตแมร่ีเรดคลิฟฟ

Ibis Bristol
Centre หรือ
เทียบเทา

3 หมูบานไบบิวรี - เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร - สแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน -
ลิเวอรพูล

Ibis Styles
Liverpool
Centre Dale
Street –
Cavern
Quarter หรือ
เทียบเทา

4 สนามฟุตบอลแอนฟีลด - หอประชุมเซนตจอรจลิเวอรพูล - ทาเรืออัลเบิรต - พิพิธ
ภัณฑเดอะบีทเทิล - เลสเตอร - วิหารเลสเตอร - คิงเพาเวอร สเตเดี้ยม - ยาน
โกลเดนไมล - บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ - ลอนดอน

Ibis London
Wembley
หรือเทียบเทา

5 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
Ibis London
Wembley
หรือเทียบเทา

6 ทาวเวอรบริดจ - หอนาฬิกาบิก๊เบ็น - ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร (พระราชวังเวสต
มินสเตอร) - มหาวิหารเวสตมินสเตอร - ชิงชาสวรรคลอนดอนอาย - พระรา
ชวังบัคก้ิงแฮม - ทาอากาศยานฮีทโธรว

-

7 ทาอากาศยานบรูไน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

16 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 ฿36,888 ฿36,888 ฿36,888 ฿20,000



หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋ว
เครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯ
ทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง

โปรแกรมการ
เดินทางอาจมีการ

ปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของ
สายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร
เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน

การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือ
การควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เชา
10.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 ประตู 10 โซน U เคานเตอรสายการ

บิน รอยัลบรูไน แอรไลน (BI) เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร

บาย
13.30 น. เดินทางสู ทาอากาศยานบรูไน โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines เท่ียวบินท่ี BI514

17.15 น. ถึงสนามบินนานาชาติบรูไน แวะเปล่ียนเครื่องบิน

ค่ํา
22.55 น. นําทานเดินทางสู กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เท่ียวบินท่ี BI003

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทาอากาศยาน
นานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศบรูไน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสายการบิน Royal Brunei
Airlines เปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1953 และรันเวยนั้นสรางขึ้นโดยชาวญ่ีป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2

เชา
06.25 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮีทโธรว กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เวลาทองถิ่นจะชากวาเวลาในประเทศไทย 6

ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผานพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง ตรวจคนเขาเมือง และ
รับสัมภาระ จากนั้นนําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศออกเดินทาง

08.00 น. นําทานเดินทางสู เมืองซาลสบัวรี่ (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ (ระยะทาง114 ก.ม./ใชเวลา 1.30 นาที)
อยูทางตะวันตกเฉียงใตของกรุงลอนดอนระหวางทางทานสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ท้ังทุงหญาอันกวางใหญท่ีสวยงาม
ตามเสนทางผาน

นําทานชม กองหินประหลาด สโตนเฮนจ (Stonehenge) 1ใน 7สิ่งมหัศจรรยของโลก กองหินหรือแนวแทงหินท่ีเป็นความลับดํา
มืดในชวงหน่ึงของประวัติศาสตร แนวหินน้ีมีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3 กิโลเมตร ประกอบไปดวยกอนหินทรงสูงขนาดใหญ
ประมาณ112 กอน ตั้งโดดเด่ียวอยูกลางทุงนา เป็นรูปวงกลมซอนกันอยู 3 วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงตนยุคบรอนซ ใหทานได
เก็บภาพท่ีระลึกถายรูปตามอัธยาศัย

้



เวลาทองถิ่นประเทศอังกฤษ จะชากวาเวลาในประเทศไทย
6 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัทธยาศัย

ชื่อ

โรงแรมท่ีทานพัก
ทางบริษัทจะทําการ

แจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง

จากนั้นเดินทางสู เมืองบาธ (ระยะทาง 55 กม./ 1 ชม.)

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

นําทานชม โรงอาบน้ําโรมัน ท่ีสรางขึ้นมาตั้งแตยุคโรมันโบราณ เป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรเป็นอยางมาก
ภายในมีการตกแตงอยางงดงามตาม สถาปัตยกรรมแบบโรมัน ดวยหลักฐานการเป็นบอน้ําพุรอนและซากอาคารเกาแกท่ีหลงเหลืออยู
ทําใหเมือง บาธไดขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 ตอมามีการปรับปรุงซอมแซมตัวอาคารดวยเงิน
ลงทุนถึง 5.5 ลานปอนดและเสร็จสิ้นในปี

นําเดินทางตอสู เมืองบริสตอล (Bristol) (ระยะทาง 22 กม./ 1 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีรวบรวมเรื่องราวความนาสนใจ
ประวัติศาสตรและกิจกรรมตางๆ มากมายเอาไว คอยตอนรับ นักทองเท่ียวท่ัวโลก แตเดิมเมืองบริสตอล คือเมืองทาด้ังเดิมของอังกฤษ
ตั้งอยูทางตอนใตใกลกับมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นเมืองท่ีมีอากาสอบอุนเเละมีเเสงเเดดสองมากท่ีสุดเเหงหน่ึงของประเทศอังกฤษ

จากนั้นแวะถายรูป St. Mary Redcliffe โบสถเซนตแมรี่เรดคลิฟฟ โคงแหลมและไฟนวลเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรม
โกธิคท่ีมีมานานกวา 800 ปี ควีนอลิซาเบธ ท่ี 1 กลาววา "โบสถท่ีสวยท่ีสุดและดีท่ีสุดและมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในอังกฤษ" และบริเวณท่ี
ศักดิส์ิทธินั์้นไดเก็บความลับจากบริสตอลและอดีตของอเมริกา Bristol cathedral มีความพิเศษเป็นพิเศษ มันเป็นหน่ึงในตัวอยางท่ีดี
ท่ีสุดในโลกของ 'โบสถในยุคกลาง'

ค่ํา
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัทธยาศัย

พักท่ี Ibis Bristol Centre 3 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอนวันเดินทาง

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใตของ
เมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

เมืองน้ีตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของลอนดอนในมณฑลวิลตเชอร ตัวเมืองมีขนาดกะทัดรัด
ทําใหการเดินทางภายในเมืองๆสามารถเดินไปไหนมาไหนไดสะดวก ภายในเมืองมีวิหารซอลล
บรี่อันงดงาม ซ่ึงเป็นวิหารเกาแกตั้งอยูทามกลางรานคาตกแตงนารัก รานอาหาร ผับ บารทัน
สมัยสลับกับโบสถเล็กๆ มีศูนยการคา โรงภาพยนต และถนนเล็กๆ ตามแบบอังกฤษด้ังเดิม

เสาหินสโตนเฮนจ เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญ ตั้งอยูกลางท่ีราบซัลลิสเบอรรี่ ในบริเวณตอน
ใตของอังกฤษ ประกอบไปดวยแทงหินขนาดยักษ 112 กอน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซอนกัน
3 วง แทงหินบางอันตั้งขึ้น บางอันอยูในแนวนอน และบางอันก็ถูกวางซอนขึ้นไปขางบน ส
โตนเฮนจมีชื่อเสียงอยางมากในฐานะท่ีเป็นกลุมหินประหลาดซ่ึงไมมีใครทราบวัตถุประสงคใน
การสรางอยางชัดเจน

เป็นเมืองเกาแกแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร ท่ีมีศิลปะยุคโรมันท่ีหลงเหลืออยูมากมาย ความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงามและความย่ิงใหญทาง ประวัติศาสตร
จึงไมนาแปลกใจเลยท่ีบาธไดรับเลือกใหเป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Ibis Bristol Centre หรือเทียบเทา



เป็นกลุมอาคารสําคัญของเมืองคือบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบอน าแรรอนคิงส (The Sacred
Spring) สวนท่ีสองคือบริเวณวัด และสวนท่ีสามคือบริเวณท่ีเปิดบริการใหนักทองเท่ียวหรือ
ชาวเมืองใชบริการน าแรซ่ึงมีท้ังสระวายน า, บอน าแรเย็น-รอน, หองอบไอน าและสวนท่ีเป็น
Turkish Bath

เป็นเมืองหลักท่ีอยูในทางภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศอังกฤษ เคยเป็นเมืองทามากวา
800 ปี ในอดีตเป็นเมืองศูนยกลางการคาทาส เป็นเมืองท่ีเต็มไปดวยรองรอยแหลงอดีต

เป็บโบสถคริสตนิกายแองกลิคันท่ีตั้งอยูในเขตเรดคลิฟฟของเมืองบริสตอล อาคารโบสถแหงน้ี
ถูกสรางขึ้นตั้งแตชวงศตวรรษท่ี 12 ถึง 15 และเป็นสถานท่ีสําหรับการนมัสการของชาวคริสต
มานานกวา 900 ปี โบสถแหงน้ีมีชื่อเสียงในดานความงามของสถาปัตยกรรมแบบโกธิกและจัด
เป็นอาคารเกรด I ตามประวัติศาสตรอังกฤษ มีจุดเดนคือยอดสูงแหลมท่ีตั้งเดนทะลุความสูง
โดยรวมของโบสถสวนอ่ืน

เชา

รับ

ประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางไปยัง หมูบานไบบิวรี่ (Bibury) (ระยะทาง
76 กม./1.30 ชม.) หมูบานท่ีสวยท่ีสุดในอังกฤษ วิลเลียม
มอรริส ดีไซเนอรเสื้อผา นักเขียน และเป็นผูท่ีมีอิทธิพลดาน
สังคมของอังกฤษ ไดตั้งฉายาหมูบานไบบิวรี่วาเป็น The
most beautiful village in England สวนสถานีโทรทัศนฟ็
อกซไดยกยองใหไบบิวรี่เป็นหมูบานท่ีถายรูปสวยท่ีสุด เพ
ราะไบบิวรี่มีบานท่ีเป็นลักษณะกระทอมท่ีสรางมาเป็นเวลา

นาน และมี
แมน้ําสาย

เล็กๆชื่อ Coln
ไหลผานหมูบานแหงน้ี ประกอบกับ
คนในหมูบานตกแตงหนาบานดวยสวน
ดอกไมแบบอังกฤษทําใหความงดงาม
ของไบบิวรี่มีมากขึ้น

จาก
นั้นเดินทางไปยังเมือง
เล็กแสนนารัก

Bourton On The Water (ระยะทาง 20 กม./30 นาที) ซ่ึงเป็นหมูบานท่ีไดรับการโหวตใหเป็นหมูบานท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดใน
อังกฤษ ดวยลักษณะของตัวอาคารท่ีมีความโดดเดนเฉพาะ ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซ่ึงเป็นหิน Cotswold stone เทานั้น ภายในหมู
บานจะมีแมน้ํา Windrush ไหลผาน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนวายเต็มแมน้ํา เป็นหมูบานท่ีมีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค

นําทานเดินทางสู เมืองสแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) (ระยะทาง40กม./1 ชม.)เมืองบานเกิดของวิล
เลียมส เช็คสเปียร นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผูย่ิงใหญของโลก เชิญสัมผัสชีวิตความเป็นอยูของกวีเอกในอดีต และเย่ียม
ชมโบสถเกาแก Holy Trinity สถานท่ีในประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวของกับกวีเอกผูน้ี

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น

นําทานไปถายรูปท่ี Bridge Street และ Old Thatch

จากนั้นเดินทางสู เมืองลิเวอรพูล (ระยะทาง 214 ก.ม. / 3 ช.ม.)เมืองใหญทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ เป็น
เมืองท่ีมีความสําคัญตอการคาของอังกฤษอยางมาก โดยเฉพาะในชวงศตวรรษท่ี 18 เมืองลิเวอรพูลไดกลายเป็นเมืองทาอันดับตนๆ ของ
โลก

ค่ํา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

พักท่ี Ibis Styles Liverpool Centre Dale Street – Cavern Quarter 3 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก
ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน
 Ibis Styles Liverpool Centre Dale Street – Cavern Quarter หรือเทียบเทา



ชื่อ

โรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย
5-7 วันกอนวันเดินทาง

หมูบานไบบิวรี เป็นหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูในแควน Gloucestershire ในเขตคอตสโวลส ทาง
ตะวันตกของอังกฤษ หมูบานแสนสวยเงียบสงบแหงน้ีจัดวาเป็น The Most Beautiful
Village in England ลักษณะบานเป็นกระทอมเกาแกสรางมาตั้งแตยุคศตวรรษท่ี 17-18 แต
ยังคงรักษาสภาพในอดีตไวเป็นอยางดี

เป็นหมูบานท่ีไดรับการโหวตใหเป็นหมูบานท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในอังกฤษ ดวยลักษณะ
ของตัวอาคารท่ีมีความโดดเดนเฉพาะ ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซ่ึงเป็นหิน Cotswold stone
เทานั้น ภายในหมูบานจะมีแมน้ํา Windrush ไหลผาน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนวายเต็ม
แมน้ํา เป็นหมูบานท่ีมีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค

เมืองท่ีตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอนอันเป็นบานเกิดของวิลเล่ียมเช็คสเปียร กวีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของ
อังกฤษ เมืองน้ีจึงเป็นแหลงทองเท่ียวยอดนิยมจากเรื่องราวดังกลาว

เป็นเมืองท่ีมีฐานะเป็นนครและเป็นเมืองเมโทรโพลิตันของเมอรซียไซดในภาคการปกครอง
ตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ลิเวอรพูลตั้งอยูทางตะวันออกของปากน้ําเมอรซีย (Mersey
Estuary) ลิเวอรพูลกอตั้งมาตั้งแต ค.ศ. 1207 และไดรับฐานะเป็น “นคร” ในปี ค.ศ. 1880
ในทางประวัติศาสตรของมณฑลเดิมลิเวอรพูลเป็นสวนหน่ึงของแลงคาสเชอร ความรุงเรืองของ
ลิเวอรพูลมาจากการเป็นเมืองทาสําคัญ ภายในคริสตศตวรรษท่ี 18 การติดตอคาขายกับ
แคริบเบียน, ไอรแลนด และแผนดินใหญยุโรป และความสะดวกในการติดตอคาขายกับการคา
ทาสขามมหาสมุทรแอตแลนติค (Atlantic Slave Trade) ย่ิงทําใหเศรษฐกิจเติบโตมากย่ิงขึ้น
ภายในตนคริสตศตวรรษท่ี 19 40% ของการคาขายในโลกตองผานเมืองทาลิเวอรพูล ซ่ึงทําให
ลิเวอรพูลกลายเป็นเมืองสําคัญท่ีสุดเมืองหน่ึงของอังกฤษ

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นํา

ทานเดินทางสู

สนามฟุต
บอลแอนฟี

ลด (Anfield)
คือสนามฟุตบอลท่ีมีขนาดใหญเป็น
อันดับท่ี 6 ของประเทศ และเป็นถิ่นของ
สโมสร ลิเวอรพูล ตั้งแตปี 1892 สนาม
ฟุตบอลน้ีไดเปิดตัวเมื่อปี 1884 และเป็น
บานของสโมสรแอฟเวอรตัน ในชวงปี
1884-1891 สามารถจุผูชมไดมากกวา
54,076 คน และเคยใชเป็นสถานท่ีจัด
แขงขันฟุตบอลนัดสําคัญมากมาย

ฟุตบอลนัดใหญท่ีเคย
ดวลกันท่ีน่ี ไดแก
ฟุตบอลยูโรปี 1996
และยังใชจัดการแขงขัน
กีฬาอ่ืนๆ อีกดวย (ชม
ดานนอก)

นําทานชมและถาย
ภาพ หอประชุมเซนตจอรจ (St. george hall Liverpool) หอประชุมเซนตจอรจเป็นหัวใจสําคัญของคนในชุมชนเมืองลิเวอรพูล
มากวา 200 ปีแลว เป็นผลงานชั้นเย่ียมสไตลนีโอคลาสสิก และปัจจุบันก็ยังคงมีความสําคัญกับคนในเมืองอยู

นําทานสู ทาเรือ Royal Albert Dock Liverpool คืออาคารคลังสินคาและคลังสินคาท่ีซับซอนในลิเวอรพูล ป็นโครงสรางแรก
ของอังกฤษท่ีสรางจากเหล็กหลออิฐและหินโดยไมมีโครงสรางเป็นไม ดังนั้นจึงเป็นระบบคลังสินคาท่ีไมติดไฟครั้งแรกในโลก

จากนั้นชม พิพิธภัณฑบีทเทิลส สตอรี่ (the beatles story) เป็นพิพิธภัณฑท่ีเกี่ยวของกับเรื่องราวของเดอะ บีทเทิลส วงดนตรีท่ี
มีชื่อเสียงโดงดังมากท่ีสุดของอังกฤษ เเละสรางชื่อเสียงใหกับเมืองลิเวอรพูลอยางมากเลยทีเดียว

่ ่ ่



อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัด
หมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

นําทาน (ชมดานนอก) โบสถลิเวอรพูล (Liverpool Cathedral) เป็นโบสถท่ีใหญท่ีสุดในลิเวอรพูล ใหญท่ีสุดในอังกฤษ และใหญ
เป็นอันดับ 5 ของโลก

บาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู เมืองเลสเตอร (Leicester) (189 ก.ม. / 3 ชั่วโมง) เป็นนครและเมืองหลวงของมลฑลเลเตอร ในภาคการ
ปกครองมิดแลนด ตะวันออกของอังกฤษ เลสเตอรยังคงความสวยงาม สงบเงียบแบบ ชนบทอังกฤษด้ังเดิมดวยทัศนียภาพของหุบเขา
และธารน้ําธรรมชาติ

นําทานชมและถายภาพ มหาวิหารเลสเตอร (Leicester Cathedral) เป็นมหาวิหารเกาแกตั้งแตยุคกลาง

นําทานชม สนามคิงเพาเวอรสเตเดียม (King power staduim) เป็นสนามเหยาของเลสเตอรซิตี ในพรีเมียรลีกอังกฤษ ตั้งอยูใน
เมืองเลสเตอร ประเทศอังกฤษ เปิดใชในเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 2002 มีความจุ 32,500 ท่ีน่ัง สนามกีฬาน้ีตั้งชื่อตามบริษัท คิง เพา
เวอร ซ่ึงเป็นผูสนับสนุนหลักของทีมในปัจจุบัน

จากนั้นชอปป้ิงตามอิสระท่ี โกลเดนไมล (Golden mile) ท่ีมีสินคามากมายใหเลือกสรร

นําทานเดินทางไปยัง บิซสเตอร เอาทเลท วิลเลจ (Bicester village shopping Centre) กอตั้งใน ปี1992 มีรานคา
มากกวา900รานของแฟชั่นชั้นนําของโลกและแบรนดไลฟสไตลคอลเลคชั่นทันสมัย

นําทานชม กรุงลอนดอน มหานครอันย่ิงใหญท่ีเต็มไปดวยประวัติศาสตรอันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแหงเครือจักรภพ และศูนยรวม
อํานาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนยรวมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแหงหน่ึงของโลก (ระยะทาง 90
กม./1.30 ชม.)

ค่ํา
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักท่ี Ibis London Wembley 3 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-
7 วันกอนวันเดินทาง)

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามฟุตบอลเหยาของสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล ประเทศอังกฤษ ตั้งอยูในเขตแอนฟีลด
เมืองลิเวอรพูล แอนฟีลดสรางเสร็จในปี พ.ศ. 2427 เริ่มแรกเป็นสนามเหยาของสโมสรฟุต
บอลเอฟเวอรตัน ตอมาในปี พ.ศ. 2435 เอฟเวอรตันยายสนามไปกูดิสันพารก หลังจากกอตั้ง
สโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล แอนดฟิลดจึงกลายเป็นสนามเหยาของลิเวอรพูลนับแตนั้นมา สนาม
ฟุตบอลแอนฟีลดไดรับการรับรองจากสมาคมฟุตบอลยุโรปใหเป็นสนามระดับ 4 ดาว ซ่ึง
สามารถจัดการแขงขันฟุตบอลระดับนานาชาติหรือรายการใหญอ่ืน ๆ รวมท้ังการแขงขันของทีม
ชาติอังกฤษ

เป็นอาคารหอประชุมขนาดใหญท่ีตั้งอยูริมถนนไลม ในใจกลางเมืองลิเวอรพูลของอังกฤษ เปิด
ใชงานครั้งแรกในปี 1854 ตัวอาคารมีสถาปัตยกรรมในสไตลนีโอคลาสสิก ภายในมีหองโถง
อันกวางขวางและมีพ้ืนท่ีทํางานของศาลยุติธรรม อาคารน้ีไดรับการขึนทะเบียนเป็นมรดกแหง
ชาติในเกรด 1

เป็นพ้ืนท่ีบริเวณริมน้ําท่ีเป็นเหมือนศูนยรวมรานอาหารและบารท่ีดีท่ีสุดของเมือง นอกจากน้ี
ยังมีพิพิธภัณฑชั้นยอดหลายแหงดวย เป็นทาเรือประจําเมืองอันดับตนๆ ของโลก ทาเรือ
อัลเบิรตสรางขึ้นมาในปี 1846 เป็นทาเรือสุดทันสมัยท่ีมีเครนท่ีขับเคล่ือนดวยน้ําเป็นอันแรกๆ
ของโลก และยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเชนโกดังขนาดใหญหลายโกดัง ปัจจุบันทาเรือ
อัลเบิรตไดรับการปรับปรุงใหมและเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีทางประวัติศาสตรท่ีนาสนใจหลายแหง

่ ่ ่ ่

Ibis London Wembley หรือเทียบเทา

เชา

รับ

ประทานอาหารเชา ณ หอง
อาหารของโรงแรม



เป็นพิพิธภัณฑหน่ึงในลิเวอรพูลท่ีมีจุดประสงคหลักคือนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวงดนตรีเดอะ
บีทเทิล พิพิธภัณฑแหงน้ีตั้งอยูบริเวณทาเรืออัลเบิรต เปิดใหบริการครั้งแรกเมื่อวันท่ี 1
พฤษภาคม 1990 ภายในนําเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร และเรื่องราวชีวิตชีวิตของวงดนตรี
เดอะบีทเทิล หน่ึงในวงดนตรีท่ีไดชื่อวาโดงดังท่ีสุดในยุคหน่ึงของโลก

เมืองเลสเตอร ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําซอรและริมปาสงวน เป็นเมืองท่ีเต็มไปดวยสีสัน มีความผสม
ผสานกันระหวางความทันสมัยและความเกาแกตามสไตลอังกฤษ

ท่ีน่ีเป็นอนุสรณสถานยุคกลางแหงเมืองเลสเตอรท่ีมีความสวยสะดุดตามี ลักษณะอันโดดเดน
สไตลโกธิกท่ีตกแตงสวนหนาของวิหาร ท้ังยอดแหลมท่ีมีความสูงถึง 67 เมตรท่ีเดนเป็นสงา ท่ี
น่ียังเป็นสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรของราชวงศอังกฤษ คือเมื่อประมาณปลายปี 2012
ไดมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษยซ่ึงก็เชื่อกันวาน่ีคือรางของพระเจาริชารดท่ี 3 ท่ีหายสาบสูญไป
กวาหารอยปี

คิง เพาเวอร สเตเด้ียม (King Power Stadium) หรือท่ีเรียกกันวา เลสเตอร ซิตี สเตเด้ียม
(Leicester City Stadium) เป็นสนามเหยาของเลสเตอร ซิตี้ ในพรีเมียรลีกอังกฤษ ตั้งอยูใน
เมืองเลสเตอร ประเทศอังกฤษ เปิดใชในเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 2002 มีความจุ 32,262 ท่ีน่ัง
สนามกีฬาน้ีตั้งชื่อตามบริษัท คิง เพาเวอร (King Power) ซ่ึงเป็นผูสนับสนุนหลักของทีมใน
ปัจจุบัน ซ่ึงหลังจากเขามาเป็นผูสนับสนุนสโมสรไดมีการดําเนินปรับขยายความจุของสนาม
เป็นความจุ 32,500 ท่ีน่ัง

เป็นชื่อยานหน่ึงท่ีตั้งอยูบนถนน Belgrave ของเมืองเลสเตอร ท่ีมาของชื่อน้ีคือเป็นยานท่ีมี
การขายเครื่องประดับอัญมณีตางๆ มากมาย ซ่ึงกลาวกันวาเป็นยานขายอัญมณีท่ีใหญท่ีสุดของ
สหราชอาณาจักร และนอกจากการขายอัญมณีแลวท่ีน่ีก็ยังเป็นยานขายสินคาชอปป้ิงตางๆ ท่ี
โดงดังของเมืองดวย

เป็นสวรรคของนักชอป ท่ีเป็นเอาทเลตช็อปป้ิงวิลเลจอันหรูหราและกิบ๊เกขนาดใหญแหงหน่ึง
ของอังกฤษ ภายในมีสินคาหลากหลายแบรนด ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มท่ี

เป็นเมืองท่ีสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงท่ีใหญท่ีสุดของยุโรป เป็นแหลงรวบรวมเอามนต
ขลังของบานเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลกยุคใหมเขาไวดวยกันไดอยางลงตัว
ประชากรประมาณ 7.5 ลานคน มีความหลากหลายท้ังดานเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และ
มากกวา 300 ภาษา ลอนดอนยังเป็นเมืองในดวงใจของนักทองเท่ียวหลายตอหลายคนดวย

อิสระให
ทานทอง

เท่ียวตาม
อัธยาศัยเต็มวันดวยตัวทานเอง(ไมมีรถ
บัสบริการในวันน้ี)

้ ่ ่ ่
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ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

ใหทานช็อปป้ิงหรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ เชน Warner Bros. Studio Tour London, Hyde Park, Notting Hill และ
อ่ืนๆ ทองเท่ียวดวยตัวทานเอง การเดินทางทองเท่ียวสามารถเดินทางไดงายและสะดวก มีไกดแนะนําการเดินทางใหทาน สามารถเดิน
ทางดวยรถไฟฟา สถานท่ีแนะนํามีดังน้ี

- Warner Bros. Studio Tour London สําหรับสาวก Harry potter หามพลาด!! วอรเนอร บราเธอรส สตูดิโอ ลีฟสเดนตั้งอยู
ในเมืองลีฟสเดน ไมไกลจากลอนดอน เป็นสตูดิโอขนาดใหญท่ีใชถายทําภาพยนตรและละครหลายเรื่องรวมท้ังแฮรรี่ พอตเตอร เมื่อการ
ถายทําภาพยนตรสิ้นสุดลงวอรเนอร บราเธอรสก็เปิดสตูดิโอสวนท่ีใชในการถายทําแฮรรี่ พอตเตอร ทางสตูดิโอยังมีวิดีโอบอกเลาเรื่อง
ราวและเบื้องหลังการถายทําฉากนั้นๆ อยางละเอียด แถมยังมีกิจ กรรมพิเศษ เชน การขี่ไมกวาดชมเมืองลอนดอน ทดลองใสเครื่อง
แบบนักเรียนฮอกวอตส และการน่ังรถไฟไปฮอกวอตสใหเหลาแฟนคลับไดรวมสนุกกันอีกดวย ทานสามารถจองตั่วผาน
https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets (ตองซ้ือตั๋วลวงหนาเทานั้น)

วิธีเดินทางไป Warner Bros. Studio Tour London เดินทางโดยรถไฟฟา National train ไปยังสถาณี Watford Junction
ใชเวลา 1ชั่วโมง 30นาที เปล่ียน 2สถาณี คาโดยสารประมาณ 38 ปอนด

- Harrods หางสรรพสินคาชื่อดังของลอนดอน สินคาถูกจัดแบงเป็นหองๆ เชน หองน้ําหอม หองกระเปาแบรนดเนม หองนาฬิกา
หรือหองเครื่องประดับ หากทานเดินช็อปป้ิงท่ีน่ีเหมือนเดินช็อปป้ิงอยูในพระราชวัง เพราะการตกแตงแตละหองชางหรูหราอลังการ โดย
เฉพาะโถงบันไดเล่ือน ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมโรมันผสมบันไดเล่ือนสไตลอียิปต บางครั้งมีนักรองโอเปรามาเปลงเสียงขับกลอม ทาน
สามารถมาอยูบริเวณน้ีเพ่ือเก็บรูปถายไวเป็นความทรงจํา โซนอ่ืนๆของ Harrods ทานสามารถเดินไดสบายไมแออัด มีอนุสรณสถาน
รําลึกถึงเจาหญิงไดอานาและโดด้ีไวเป็นจุดถายรูป หากเดินอีกสักพักก็จะถึง Harvey Nichols บนถนน Knightsbridge ทานสามาถ
เดินช็อปป้ิงท่ีน่ีซ่ึงมีบรรยากาศราวกับเดินบนแคทวอลก

อิสระอาหารเท่ียงและค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Ibis London Wembley 3 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-
7 วันกอนวันเดินทาง)

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเท่ียวชมกรุงลอนดอน สถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวไมควรพลาด เชน หอคอยแหงลอนดอน
เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอนในอังกฤษเป็น
พระราชวังท่ีเดิมสรางโดยพระเจาวิลเลียมท่ี 1 แหงอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 เป็น
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก พระราชวังเป็นรูจักกันในนามวา “หอคอยแหงลอนดอน หรือจะ
เป็น ถนนออกฟอรด ยังมีถนนสายชอปป้ิงชื่อดังเชื่อมตออยาง ถนนคารนาบี้ (Canaby
Street) แหลงแฟชั่นสุดฮิตของวัยรุนท่ีมีราน G - Star Raw, Diesel, Replay, Vans หรือ
ถนนนิว บอนด (New Bond Street) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรานซุปเปอรแบรนด พระราชวังวินเซอร
(Windsor Castle) เป็นพระราชวังท่ีประทับสําหรับการพักผอนสุดสัปดาหของพระราชินี
อังกฤษ พระราชวังน้ีเป็นพระราชวังท่ีใหญท่ีสุดในโลกและสรางมามากกวา 900 ปี หรือสําหรับ
นักชอปป้ิง หางแฮรรอดส (Harrods) ในยานไนซบริดจ (Knights Bridge) บริเวณถนนออก
ฟอรด (Oxford Street) ซ่ึงเรียกไดวาเป็นศูนยกลางการชอปป้ิงในกรุงลอนดอน

Ibis London Wembley หรือเทียบเทา

เชา
รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารโรงแรม

นําทานชม สะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณหน่ึงของลอนดอน ปัจจุบันเป็น พิพิธภัณฑซ่ึงเป็นกลุมอาคารและหอคอย

จากนั้นเดินทางไปชม หอนาฬิกาบิก๊เบน (BIG BEN) ของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตั้งอยูบนหอสูง 180 ฟุต หนาปัดกวาง
23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว 24 น้ิว ระฆังตีหนักถึง 14 ตัน สรางขึ้นโดย เอ็ดมันต เมคเกตต เดนิสัน เป็นนาฬิกาท่ีใหญท่ีสุดในโลก
เป็นศูนยควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช ซ่ึงใชในการบอกเวลาของโลก โดยผานทางวิทยุ BBC ลอนดอนในการถายทอดเสียงการ
ตีระฆังไปท่ัวโลก และยังเป็นหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสตมินสเตอร ซ่ึงในปัจจุบันใชเป็นรัฐสภาอังกฤษ
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บนสะพาน Westminster ทานสามารถบันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซ่ึงเป็นชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มี
ความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนัก ทองเท่ียวไดอยางมาก มีผูมา
เยือนมากกวา 3 ลานคนตอปี

นําทานถายรูปหนา วิหารเวสตมินสเตอร แอบบีย (Westminster Abbey) เดิมเป็นสํานักสงฆ (แอบบี) แตปัจจุบันเป็นวัดนิกาย
อังกลิคันท่ีตั้งอยูทางตะวันตกของพระราชวังเวสตมินสเตอร ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซ่ึงสถาปัตยกรรมสวนใหญเป็นแบบก
อธิค นอกจากหอคอยท่ีเป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกอธิค เป็นสถานท่ีท่ีใชในการทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและท่ีฝังพระบรมศพของ
พระมหากษัตริยอังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ

นําทานชมและ ถายรูปดานนอก พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ซ่ึงเดิมเป็น “คฤหาสน” กอนจะไดรับการสถาปนา
เป็นพระราชวัง ประจําราชวงศอังกฤษ

อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย

จนถึงเวลานัดหมาย นําทานเดินทางไป สนามบินนานาชาติฮีทโธรว และรอขึ้นเครื่อง

17.55 น. นําทานเหินฟาสู ทาอากาศยานบรูไน โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอรไลน Royal Brunei Airlines เท่ียวบินท่ี BI004

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสัญลักษณหน่ึงของลอนดอน และเป็นเป็นสะพานขามแมน้ําเทมสสะพานแรกของ
ลอนดอน มีลักษณะเป็นสะพานแขวนผสมกับสะพานท่ีสามารถเปิดตรงกลางสะพานได ยาม
เมื่อตองการใหเรือสูงๆแลนผานไป-มา โดยสะพานแหงน้ี ไมเพียงแตเป็นจุดชมวิวท่ีมีความสูง
ถึง 140 ฟุต เทานั้น แตภายในของฐานสะพานท่ีถูกสรางขึ้นใหมีลักษณะเป็นหอสูง ยังเป็นท่ี
ท่ีจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศอังกฤษดวย

เป็นหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสตมินสเตอร ซ่ึงในปัจจุบันใชเป็นรัฐสภาอังกฤษตั้งอยูทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาน้ีถูกสรางหลังจากไฟไหมพระราชวังเวสตมินส
เตอรเดิม หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร โดยท่ีตัวนาฬิกาอยูสูงจากพ้ืน 55 เมตร ตัวอาคาร
สรางดวย สถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (victorian gothic)

อาคารน้ีสรางขึ้นในปี 1016 มีหองท้ังหมดดวยกันประมาณ 1,100 หอง 100 บันได และ
ระเบียงยาวรวมท้ังหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งกอสรางสวนใหญสรางในคริสตศตวรรษ
ท่ี 19 แตก็ยังมีสวนกอสรางเดิมเหลืออยูบางเล็กนอยรวมท้ังทองพระโรงท่ีในปัจจุบันใชในงาน
สําคัญๆ ปัจจุบันท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่ีสภาสองสภาของรัฐสภาแหงสหราชอาณาจักร (สภาขุนนาง
และสภาสามัญชน ) ประชุมรวมกัน

เป็นสถานท่ีแหงประวัติศาสตรท่ีจัดพระราชพิธีสําคัญมานานนับพันปี ไมวาจะเป็นพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก,พระราชพิธีอภิเษกสมรส และยังเป็นสถานท่ีฝังพระบรมศพของกษัตริยมา
หลายพระองค มหาวิหารเวสตมินสเตอร ในปัจจุบัน เป็นโบสถใหญ โดยสถาปัตยกรรมเป็น
แบบโกธิค ซ่ึงเมื่อปี ค.ศ. 1245 พระเจาเฮนรี่ท่ี 3 ทรงสรางโบสถเวสตมินสเตอรครอมโบสถ
เกาแกท่ีมีอยูเดิม และพระองคเลือกใหเป็นท่ีฝังพระศพของพระองคเอง
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บาย
14.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานบรูไน รอเปล่ียน

เครื่องเพ่ือเดินทางสูประเทศไทย

ค่ํา

18.40 น. ออกเดินทางสู ทา
อากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ เท่ียวบิน BI519



หาก
ลูกคาทานใดท่ี

จําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร ,
ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับ
เปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงให
บริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัว
ทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงได
ตามความเหมาะ

สม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณ
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอ
จลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัย

ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัท
จะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

มีอีกชื่อวามิลเลเนียมวีล ตั้งอยูทางฝ่ังใตของแมน้ําเทมสในลอนดอน เป็นชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุด
ในทวีปยุโรป มักเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมและดึงดูดนักทองเท่ียวอยางมาก และ
ไดปรากฏตัวในวัฒนธรรมสมัยนิยมตางๆ มากมาย

เป็นพระราชวังท่ีประทับของพระเจาอลิซาเบธท่ี 2 และพระสวามี เดิมเป็นวังของดยุกแหงบักกิ้ง
แฮม สรางขึ้นเมื่อ ค.ศ.1703-1705 และไดรับการปรับปรุงใหเป็นพระราชวังในเวลาตอมา
สําหรับในชวงฤดูรอนนั้นจะเปิดใหเขาชมบริเวณทองพระโรง หองจัดพระราชทานเล้ียง หองทรง
ดนตรี หองขาว หองเขียว และหองน้ําเงิน นอกจากน้ียังมีพิธีเปล่ียนเวรยามของทหารรักษา
พระองคท่ีหนาพระราชวังในเวลา 11.30น ของทุกวัน

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใตของ
เมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

20.25 น. เดินทาง
ถึง ทา
อากาศยาน

สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศบรูไน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสายการบิน Royal Brunei
Airlines เปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1953 และรันเวยนั้นสรางขึ้นโดยชาวญ่ีป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทาอากาศยาน
นานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว
- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะ
ทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลง
ชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะ
ขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ
ของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมา
จากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ
ของผูจัดกํากับเทานั้น 

13. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมา
จากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ

เมื่อทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอยแลว
- กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซา (เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร)

- จัดสงใหเจาหนาท่ีบริษัทฯ เพ่ือทําการสงชื่อย่ืนคํารองขอรับคิววีซา ภายใน 3 วัน หลังจากทานชําระเงินมัดจําคาทัวร

- กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลท่ีทานกรอกตองตรงกับเอกสารทีจะใชย่ืนสถานทูต เน่ืองจากขอมูล
ท้ังหมด บริษัทฯจําเป็นตองดําเนินการนําสงสถานทูตผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลท่ีไมสอดคลองกับความเป็นจริง อาจสงผลตอผลการ
พิจารณาวีซา

- หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได กรุณากรอกขอมูลการทํางานของทานใหชัดเจน (ระบุเป็นภาษา
อังกฤษ) ไดแก ชื่อบริษัท, ตําแหนงงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนท่ีไดรับและวันเดือนปีท่ีเริ่มงาน

เมื่อทานไดรับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับย่ืนวีซา จากเจาหนาท่ีของบริษัทฯ
- กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับย่ืนวีซาใหกับบริษัทฯ อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวันนัด

หมายย่ืนวีซา

- ทานจําเป็นตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกา เพ่ือใหสถานทูตดูประวัติการเดินในชวงท่ีผานมา

- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 บาท และคาบริการวีซา 6,500 บาท รวมเป็น 31,500 บาท (กรุณาสงแบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาและ
สําเนาหนาพาสปอรต พรอมกับหลักฐานโอนเงินมัดจําคาทัวร)

 - คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 30 วันกอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนา
หนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับ



ผิดชอบ** 

1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
(ตั๋วกรุปไมสามารถUpgradeท่ีน่ังเป็นBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอมตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได) 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน  

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเปา สัมภาระท่ีสายการบิน  30 กิโลกรัม (ไมเกิน2ชิ้น) ถือขึ้นเครื่องได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย
แบบ Worldwide โดยจะมีความคุมครองเบื้องตน ดังน้ี 

การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุมากกวา 16 ปี หรือนอยกวา 75 ปี วงเงินคุมครอง 1,000,000 บาท

  ผูเอาประกันภัยท่ีอายุนอยกวา 16 ปี หรือมากกวา 75 ปี วงเงินคุมครอง 500,000 บาท

  คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท

  คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 50,000 บาท 
  ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม

พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตท้ังน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความ
คุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทานตองการซ้ือความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ 

7. คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนา มันตามรายการทัวร

8. คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ(กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 

1.คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

2.คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท เป็นตน 

3.คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4.คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 

5.คาพนักงานยกกระเปาท่ีโรงแรม 

6.คาวีซาดวน กรณีทานสงเอกสารย่ืนไมทันวีซาปกติ ประมาณ 12,000 บาท

7.คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 GBP ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ และน้ําใจจากทาน

8.ไมรวมคาวีซาประเทศอังกฤษและคาบริการ ทานละ 6,500 บาท 

กรุณากรอกแบบฟอรมขอมูลใหครบถวน และสงพรอมเอกสารอ่ืนๆท่ีประกอบการย่ืนวีซาใหกับบริษัท หลังจากจองทัวร กําหนดไมเกิน 10
วัน เน่ืองจากคิววีซาจะไมสามารถล็อกคิวไดหากเอกสารขอมูลยังไมครบถวน ***อาจมีบางชวงท่ีคิวย่ืนวีซามีจํานวนมากทางบริษัทรบกวนขอ
เอกสารไวกวากอนกําหนด***

ผูย่ืนคําขอทุกคนตองไปท่ีศูนยรับคําขอวีซาดวยตนเอง  เด็กเล็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 5 ปีตองไปปรากฏตัวท่ีศูนยดวย แตไมตองใหขอมูลชีวมาตร
(ไบโอเมตริก) เด็กท่ีมีอายุนอยกวา 16 ปีตองมีผูใหญพาไปดวย และผูใหญน้ีจะตองไมใชเจาหนาท่ีของวีเอฟเอส 

เอกสารทุกฉบับท่ีใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น !! พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจําเป็นตอง
เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง)

เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร

หากจัดสงเอกสารใหกับแผนกวีซาลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจากทางสถานทูต กรณีวีซาของทานไมไดรับการอนุมัติทัน
ตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี!!

การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางท่ีคอยใหบริการ และอํานวย
ความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

กฎในการย่ืนวีซาอังกฤษ
1. ผูเดินทางทุกทานตองมาแสดงตนดวยตัวเองท่ีVFS Global (เทรนด้ี ชั้น28) เพราะตองพิมพลายน้ิวมือ และสแกนมานตา (เจาหนาท่ี

ของบริษัทจะนัดวันกับทาน และดําเนินการแจงทานอีกครั้ง)

่



2. ตองดําเนินการนัดคิวย่ืนวีซา ( ในการทําคิววีซา เอกสารทุกอยางของผูเดินทางตองพรอมหมดกอน และทางเราจะกรอกออนไลนเขาใน
ระบบพรอมท้ังจายคาวีซาถึงจะสามารถทราบคิวท่ีย่ืนได

3. ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาของทางสถานฑูต ใชระยะเวลา 15 - 21 วัน ขึ้นอยูกับทางสถานฑูตและในระหวางดําเนินการไมสามารถ
ขอดึงเลมหนังสือเดินทางเพ่ือใชเดินทางไปประเทศอ่ืนได

หมายเหตุ: ผูย่ืนคําขอทุกคนตองไปท่ีศูนยรับคําขอวีซาดวยตนเอง  เด็กเล็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 5 ปีตองไปปรากฏตัวท่ีศูนยดวย แตไมตองให
ขอมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก)  เด็กท่ีมีอายุนอยกวา 16 ปีตองมีผูใหญพาไปดวย และผูใหญน้ีจะตองไมใชเจาหนาท่ีของวีเอฟเอส 

การย่ืนวีซาประเทศอังกฤษ
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 20-30 วันทําการ

** ผูเดินทางตองมาแสดงตน สแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนยย่ืนวีซาอังกฤษ ตามวันเวลาท่ีนัดหมาย **

โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงขอกําหนดเงื่อนไข รวมถึงเอกสารท่ีใชสําหรับย่ืนคํารอง
ขอวีซาอยูเป็นประจํา

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศอังกฤษ
1. หนังสือเดินทาง(Passport) เลมปัจจุบันท่ีมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ โดยนับจากวันท่ีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย

หากเคยมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือไมก็ตาม กรุณาจัดสงใหกับทางบริษัท และนําไปแสดงกับเจาหนาท่ี ณ
ศูนยย่ืนวีซาอังกฤษ VFS Global เพ่ืองายตอการอนุมัติวีซาของทาน 

2. เอกสารสวนตัว แปลภาษาอังกฤษเทานั้น
-  สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย)

หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ทานจําเป็นตองย่ืนเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต)

- สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี)

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเป็นตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี
- สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ปี (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเป็นตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี
- สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร

- หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา

โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทานั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดิน
ทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทาง
กับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม พรอมกับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดย
สามารถขอเอกสารไดท่ีสํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานท่ีอยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชน
ของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัด
หมายท่ีเด็กแสดงตัวย่ืนคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเป็นตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีท่ีรับย่ืนวีซา กรณี
บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

3. หลักฐานการทํางาน/หนังสือรับรองการทํางาน ท่ีทํางานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนย่ืนคํารองขอวีซา)
3.1 กรณีเป็นพนักงานท่ัวไป ท้ังภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานปัจจุบัน   โดยระบุตําแหนงงาน,

เงินเดือนท่ีไดรับ, วัน เดือน ปี ท่ีเริ่มทํางาน, และชวงเวลาท่ีขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบุชื่อประเทศ ใหใช European แทน) และ
กลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมีอํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเป็น
ภาษาอังกฤษเทานั้น)

3.2 กรณีท่ีเป็นเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน
90 วัน พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

3.3 กรณีท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทานั้น สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบ
ประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนย่ืนคํารองขอวีซา)

3.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

3.5 กรณีเป็นแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีท่ีไมไดเดิน
ทางรวมกันกับสามี จําเป็นตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ท่ีมี
ความสัมพันธรวมกัน จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น

3.6 กรณีกิจการท่ีไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของท่ัวไป, อาชีพอิสระ Freelance, ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเป็นตองเขียน
จดหมายแนะนําตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทํางาน แหลงท่ีมาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, สัญญา
เชา, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เป็นตน จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น

4. หลักฐานการเงิน 
4.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํา (บัญชีสวนตัว) รายการเดินบัญชียอน

หลัง 3 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีท่ีมีประวัติการเดินบัญชีท่ีสมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชีนั้นๆไมตํ่า
กวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา และขอ
หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) ซ่ึงตองเป็นบัญชีเดียวกัน Statement ขางตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุล
เงิน Euro เทานั้น

้



4.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง จําเป็นตองเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธระหวางตนกับผูเดินทาง Sponsor Letter และขอ
หนังสือรับรอง/สนับสนุนคาใชจายจากทางธนาคารเทานั้น โดยใหบุคคลท่ีเป็นผูสนับสนุน Sponsor  ดําเนินการตามเอกสารขางตน พรอมกับ
ขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ท่ีออกจากทางธนาคารเทานั้น โดยระบุชื่อผูสนับสนุนท่ี
เป็นเจาของบัญชีSponsorและระบุชื่อผูเดินทาง/ผูท่ีไดรับการสนับสนุน (เอกสารตองเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ใหตรงกับ
พาสปอรตท่ีใชเดินทางเทานั้น) กรุณาย่ืนขอจากธนาคารลวงหนา บางแหงอาจใชเวลาดําเนินการนานถึง 3 วัน

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูร Bookbank  หรือมีประวัติการเดินบัญชีไมครอบคลุมตามเงื่อนไขท่ีกําหนด ทาน
จําเป็นตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ท่ีออกจากธนาคารเทานั้น (Bank Statement)

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเป็นยอดลาสุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วัน กอนวันนัดหมายย่ืนวีซา

** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท **

5. เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาประเทศอังกฤษ
- เพ่ือประโยชนในการย่ืนวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับย่ืนวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกับขอมูลความเป็นจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตอง

นําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หาก
สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเป็นเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเป็นจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการ
พิจารณาเอกสารลาชามากย่ิงขึ้น

- เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร และจัดสงใหเจาหนาท่ีแผนกวีซาทันที (ภายใน 3-
5) หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี

- การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีทานไดชําระไปแลวทุกกรณี

- หากถูกปฎิเสธวีซา และมีความประสงคท่ีจะย่ืนคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

- สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามท่ีสถานทูตนัดหมาย
(โปรดแตงกายสุภาพ) ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีเพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดท้ังชวยประสานงานกับทางการสถานทูต และหาก
สถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสงเอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพ่ือนําสงสถาน
ทูตเชนกัน

- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธินํ์าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการ
ขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

ราคาทัวรไมรวมคาวีซาและคาบริการ 6,500 บาท 

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน,การจราจรหรือชวงเทศกาลหรือวัน
หยุด เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก เพ่ือใหทานทองเท่ียวไดครบ
ถวนตามโปรแกรม

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น 

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคา
วีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแลว)

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และ กรณี
ท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 


