


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินอาบูดาบี

2 สนามบินฮีทโธรว	-	มหานครลอนดอน	-	เมืองซาลสบัวรี	-	สโตนเฮนจ	-
เมืองอ็อกฟอรด	(OXFORD)

พักที่
Ibis	Hotel	
Heathrow	/
Holiday	Inn
Express
Dartford	หรือ
ระดับใกลเคียง
กัน

3
มหานครลอนดอน	-	ทาวเวอรออฟลอนดอน	-	ทาวเวอรบริดจ	-	หอ
นาฬิกาบิก๊เบ็น	-	ลอนดอนอาย	-	มหาวิหารเวสตมินสเตอร	-	จัตุรัส
ทราฟัลการ	-	พระราชวังบัคกิ้งแฮม	-	จัตุรัสพิคคาดิลลี่	-	ถนนอ็อซฟอรด
ลอนดอน

พักที่	Ibis	Hotel
Heathrow	/
Holiday	Inn
Express
Dartford	หรือ
ระดับใกลเคียง
กัน

4 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

พักที่	Ibis	Hotel
Heathrow	/
Holiday	Inn
Express
Dartford	หรือ
ระดับใกลเคียง
กัน

5 สแตรทฟอรด	อัพพอน	เอวอน	-	บิซสเตอร	เอาทเลท	วิลเลจ	-	สนามบิน
ฮีทโธรว

6 สนามบินอาบูดาบี	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

25	พ.ค.	61	-	30	พ.ค.	61 ฿39,900 ฿39,900 ฿39,900 ฿10,500

13	มิ.ย.	61	-	18	มิ.ย.	61 ฿39,900 ฿39,900 ฿39,900 ฿10,500



ชวงบาย
15.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โซน	Q	เคานเตอรสายการบิน	เอทิฮัด	(EY)	เจาหนาที่

ใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดานเอกสารใบตม.และติดแท็กกระเปากอนขึน้เครื่อง

ชวงคํ่า
18.08	น.	เดินทางสู	อาบูดาบี	โดยสายการบินเอทิฮัด	เทีย่วบินที	่EY	405
22.05	น.	ถึง	สนามบินนานาชาติ	อาบูดาบี้	แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
เพื่อทานเดินทางสู	สนามบินฮีทโธรว	กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี	ตั้งอยูกรุงอาบูดาบี,	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย

ชวงเชา
02.25	น.	นําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานฮีทโธรว	ประเทศอังกฤษ	เทีย่วบินที	่EY011
07.15	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติ	ฮีทโธรว	กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	(เวลาทองถิน่

ทีป่ระเทศอังกฤษชากวาทีไ่ทย	7	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา)	ผานพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางดานตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ
จากน้ันนําทานขึน้รถโคชปรับอากาศออกเดินทางสู	เมืองซาลสบัวรี	่(Salisbury)	เมืองชนบทเล็กๆแบบ

อังกฤษอยูทางตะวันตกเฉียงใตของกรุงลอนดอนระหวางทางทานสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษทุง
หญากวางที่สวยงามตามเสนทางผาน
นําทานชม	กองหินประหลาด	สโตนเฮนจ	(Stonehenge)	1	ใน	7สิ่งมหัศจรรยของโลก	กองหินหรือแนว

แทงหินที่เป็นความลับดํามืดในชวงหน่ึงของประวัติศาสตร	แนวหินน้ีมีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ	3	กิโลเมตร
ประกอบไปดวยกอนหินทรงสูงขนาดใหญประมาณ	112	กอน	ตั้งโดดเดี่ยวอยูกลางทุงนา	เป็นรูปวงกลมซอนกัน
อยู	3	วง	มีอายุประมาณปลายยุคหินถึงตนยุคบรอนซ	ใหทานไดเก็บภาพที่ระลึกถายรูปตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองออกซฟอรด
รับประทานอาหารกลางวัน



ชวงบาย
เมืองออกซฟอรด	(Oxford)	เมืองที่มีชื่อเสียงในดานการศึกษาชม	มหาวิทยาลัยไครชเชิรท	(คาทัวรไม

รวมคาเขาชมดานใน)	ที่เกาแกอายุกวาพันปี	ไครชเชิรทคอลเลจ	ที่บางหองใช	เป็นสถานที่	ถายทําภาพยนตร
แฮรรี่พอตเตอร	เป็นตน
นําทานเดินชม	เมืองทีเ่กาแกและสวยงาม	แลวผานชมสถานที่สําคัญตางๆ	เชน	โบสถประจําเมือง	จัตุรัส

กลางเมือง	ศาลาวาการประจําเมือง	อาคารพิพิธภัณฑตางๆ	และยานการคา
นําทานเดินทางกลับสูที่พัก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาที่พัก	Ibis	Hotel	Heathrow	/	Holiday	Inn	Express	Dartford	หรือระดับใกลเคียงกัน

เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร

เมืองสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญที่สุดของยุโรป	เกาแกที่สุดในโลก
กวา	2,000	ปี	เป็นแหลงรวบรวมเอามนตขลัง	ของบานเมืองแบบโบราณ	และ
ความทันสมัยแบบโลกยุคใหมเขาไวดวยกันไดอยางลงตัว	ประชากรประมาณ
7.5	ลานคน	มีความหลากหลายทั้งดานเชื้อชาติ	วัฒนธรรม	ศาสนา	และ
มากกวา	300	ภาษา	ลอนดอนเป็นเมืองในดวงใจของนักทองเที่ยวหลายตอ
หลายคน

ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของลอนดอนในมณฑลวิลตเชอร	ตัวเมืองมีขนาด
กะทัดรัดทําใหการเดินทางภายในเมืองนองๆสามารถเดินไปไหนมาไหนได
สะดวก	ภายในเมืองมีวิหารซอลลบรี่อันงดงาม	ซึ่งเป็นวิหารเกาแกตั้งอยู
ทามกลางรานคาตกแตงนารัก	รานอาหาร	ผับ	บารทันสมัยสลับกับโบสถเล็กๆ
มีศูนยการคา	โรงภาพยนต	และถนนเล็กๆตามแบบอังกฤษดั้งเดิม

เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญ	ตั้งอยูกลางที่ราบซัลลิสเบอรรี่	ในบริเวณตอนใต
ของอังกฤษ	ประกอบไปดวยแทงหินขนาดยักษ	112	กอน	ตั้งเรียงกันเป็น
วงกลมซอนกัน	3	วง	แทงหินบางอันตั้งขึน้	บางอันอยูในแนวนอน	และบางอันก็
ถูกวางซอนขึน้ไปขางบน	สโตนเฮนจมีชื่อเสียงอยางมากในฐานะที่เป็นกลุมหิน
ประหลาดซึ่งไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน

	รับประทานอาหารกลางวัน



เวลาทองถิน่ทีป่ระเทศอังกฤษชากวาทีไ่ทย	7	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาทานเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา
คาทัวรไมรวมคาเขาชมดานใน	มหาวิทยาลัยไครชเชิรท
ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	-	7	วันกอนวันเดินทาง

เมืองแหงประวัติศาสตรและเป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่โรแมนติกมากๆ	อีกทั้ง
ยังมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่ทุกคนรูจักทั่วโลก	น่ันก็คือ	มหาวิทยาลัยออกฟ
อรด	บรรยากาศในเมืองออกฟอรดน้ันดีมาก	จึงเหมาะกับการมาเรียนควบคูไป
กับการพักผอน	อีกดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Ibis	Hotel		Heathrow	/	Holiday	Inn	Express	Dartford	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	กรุงลอนดอน	มหานครอันยิ่งใหญที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรอันยาวนานเป็นเมืองหลวงแหง

เครือจักรภพ	และศูนยรวมอํานาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน	และเป็นศูนยรวมสถาปัตยกรรม
ที่สวยงามแหงหน่ึงของโลก
นําทานเก็บภาพความประทับใจสวยๆและเดินชมวิวโดยรอบของ	ทาวเวอร	ออฟ	ลอนดอน	(Tower	of

London)	(คาทัวรไมรวมคาเขาชมประมาณ	14.50	ปอนด)	สรางขึน้โดยพระเจาวิลเลี่ยมที่	1	แหงอังกฤษใน
ปีค.ศ.1078	สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก	เพื่อใชเป็นพระราชวังและปอมปราการปองกันกรุงลอนดอน	มีการ
ขุดคูคลองลอมรอบปราสาทเพื่อปองกันระหวางกําแพงชั้นในและนอก	ปัจจุบันใชเก็บมหามงกุฎและเครื่องเพชร
ของพระราชวงศอังกฤษ	เป็นสถานที่แหงประวิติ	ศาสตรที่ยาวนานและมีสีสันทั้งสยดสยองและนากลัว	เน่ืองจาก
ครั้งหน่ึงที่น่ีเคยเป็นคุกและที่ประหารมากอน	ใกลๆ	กันเป็นที่ตั้งของ	สะพาน	Tower	Bridge	อีกสัญลักษณหน่ึง
ของลอนดอน	ปัจจุบันเป็น	พิพิธภัณฑซึ่งเป็นกลุมอาคารและหอคอย	
จากน้ันเดินทางไปชม	หอนาฬิกาบิก๊เบน	(BIG	BEN)	ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ	ตั้งอยูบนหอสูง	180

ฟุต	หนาปัดกวาง	23	ฟุต	ตัวเลขบอกเวลายาว	24	น้ิว	ระฆังตีหนักถึง	14	ตัน	สรางขึน้โดย	เอ็ดมันต	เมคเกตต
เดนิสัน	เป็นนาฬิกาที่ใหญที่สุดในโลกเป็นศูนยควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช	ซึ่งใชในการบอกเวลาของ
โลก	โดยผานทางวิทยุ	BBC	ลอนดอนในการถายทอดเสียงการตีระฆังไปทั่วโลก	และยังเป็นหอนาฬิกาประจํา
พระราชวังเวสตมินสเตอร	ซึ่งในปัจจุบันใชเป็นรัฐสภา	อังกฤษ	ตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง
หอนาฬิกาถูกสรางหลังจากไฟไหมพระราชวังเวสตมินสเตอรเดิม	เมื่อวันที่	16	ตุลาคม	พ.ศ.2377	โดย	ชาลส
แบรรี	เป็นผูออกแบบ	โดยมีความสูง	96.3	เมตร	ตัวนาฬิกาอยูสูงจากพื้น	55	เมตร	หนักถึง	13,760	กิโลกรัม	ซึ่ง
แขวนไว	บริเวณชองลมเหนือหนาปัดนาฬิกา	ตัว	อาคารสรางดวยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถ
วิกตอเรีย	(Victorian	gothic)	และบนสะพาน	Westminster	

ทานสามารถบันทึกภาพกับ	ลอนดอนอาย	(London	Eye)	ซึ่งเป็นชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป	มีความ
สูง	135	เมตร	(443	ฟุต)	และกลายมาเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนัก	ทองเที่ยวได
อยางมาก	มีผูมาเยือนมากกวา	3	ลานคนตอปี
จากน้ันนําทานถายรูปหนา	วิหารเวสตมินสเตอร	แอบบีย	(Westminster	Abbey)	เดิมเป็นสํานักสงฆ

(แอบบี)	แตปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลิคันที่ตั้งอยูทางตะวันตกของพระราชวังเวสตมินสเตอร	ในกรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ	ซึ่งสถาปัตยกรรมสวนใหญเป็นแบบกอธิค	นอกจากหอคอยที่เป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกอธิค	แอบ
บีเวสตมินสเตอรเป็นสถานที่ที่ใชในการทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝัง	พระบรมศพของพระมหากษตัริย
อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ	ระหวางปี	ค.ศ.	1546	ถึงปี	ค.ศ.	1556	แอบบีไดรับเลื่อนฐานะขึน้เป็นมหาวิหาร
ตอมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่	1	แอบบีก็ไดรับแตงตั้งใหเป็นพระอารามหลวง	(Royal
Peculiar)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย
นําผานชม	จัตุรัสราฟัลการ	(Trafalgar	Square)	เป็นจัตุรัสที่ใหญ	ตั้งอยูใจกลางกรุงลอนดอน	กลางจัตุรัสน้ัน

มีอนุสาวรียลอรดเนลสัน	วีรบุรุษคนสําคัญของอังกฤษ	ตั้งอยูบนเสาสูงใกลๆกันเป็นที่ตั้งของพระบรมรูปทรงมา
ของพระเจาชาลสที่	1	และปายเริ่มตนกิโลเมตรหรือไมลที่	0	ทราฟัลการสแควสยังเป็นจุดที่นักทองเที่ยวนิยมมา
ถายภา
จากน้ันนําทานชมและถายรูปดานนอก	พระราชวังบัคกิ้งแฮม	(Buckingham	Palace)	ซึ่งเดิมเป็น

“คฤหาสน”	กอนจะไดรับการสถาปนาเป็นพระราชวัง	ประจําราชวงศอังกฤษ	และผานชม	วงเวียนพิคคาดิลี	เลส
เตอรสแควรรายลอมไปดวยโรงภาพยนตร	ภายในจัตุรัสมีรูปป้ัน	“ชารลี	แชปปลิน”	ดาราตลกในยุคภาพยนตร
ขาวดํา	กลางจัตุรัสมีน้ําพุเช็คสเปียรสรางเป็นอนุสรณไวในศูนยกลางการละครแหงน้ี	ทางเดินรอบๆจัตุรัสมีรอย
ประทับฝ ามือของดาราฮอลลีวูดหลายคนรวมทั้งปายของบริษทัสรางภาพยนตรยักษใหญของโลก
นําทานอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม	ณ	ถนนออกฟอรด	(Oxford	Street)	เป็นยานชื่อดังในกรุงลอนดอน

ประเทศอังกฤษ	มีความยาวถึง	1.6	กม	มีรานคา	หางสรรพสินคาชั้นนําของอังกฤษ	และชอปป้ิงเซ็นเตอรมารวม
กันอยูบนถนนเสนเดียวกันมากมาย	ไมวาจะเป็นพลาซา	อ็อกซฟอรดสตรีท,หางสรรพสินคาจอหนหลุยส,หาง
สรรพสินคาเฮาส	ออฟ	เฟรเซอร	ฯลฯ	ซึ่งแตละหางก็ลวนแลวแตมีชื่อเสียงดวยกันทั้งสิ้น

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
ถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางกลับสูที่พัก
เขาที่พัก	Ibis	Hotel	Heathrow	/	Holiday	Inn	Express	Dartford	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญที่สุดของยุโรป	เกาแกที่สุดในโลก
กวา	2,000	ปี	เป็นแหลงรวบรวมเอามนตขลัง	ของบานเมืองแบบโบราณ	และ
ความทันสมัยแบบโลกยุคใหมเขาไวดวยกันไดอยางลงตัว	ประชากรประมาณ
7.5	ลานคน	มีความหลากหลายทั้งดานเชื้อชาติ	วัฒนธรรม	ศาสนา	และ
มากกวา	300	ภาษา	ลอนดอนเป็นเมืองในดวงใจของนักทองเที่ยวหลายตอ
หลายคน

เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอน
ในอังกฤษ	เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก	ตัวหอคอยใชเป็นปอม
พระราชวังของพระมหากษตัริย	และที่จําขังโดยเฉพาะสําหรับนักโทษที่มียศ
ศักดิส์ูง

เป็นสัญลักษณหน่ึงของลอนดอน	ตั้งอยูใกลๆกับหอคอยแหงลอนดอน	มี
ลักษณะเป็นสะพานแขวนผสมกับสะพานที่สามารถเปิดตรงกลางสะพานได
ยามเมื่อตองการใหเรือสูงๆแลนผานไป-มา	Tower	Bridge	เป็นสะพาน	ขามแม
น้ําเธมส	สะพานแรก	ของลอนดอน	โดยสะพานแหงน้ี	ไมเพียงแตเป็นจุดชมวิว
ที่มีความสูงถึง	140	ฟุต	เทาน้ัน	แตภายในของฐานสะพาน	ที่ถูกสรางขึน้ใหมี
ลักษณะเป็นหอสูง	ยังเป็นที่ที่จัดนิทรรศการ	เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ

เป็นหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสตมินสเตอร	ซึ่งในปัจจุบันใชเป็นรัฐสภา
อังกฤษตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง	หอนาฬิกาน้ีถูกสรางหลัง
จากไฟไหมพระราชวังเวสตมินสเตอรเดิม	หอนาฬิกามีความสูง	96.3	เมตร
โดยที่ตัวนาฬิกาอยูสูงจากพื้น	55	เมตร	ตัวอาคารสรางดวย	สถาปัตยกรรม
สมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย	(victorian	gothic)



คาทัวรไมรวมคาเขาชมทาวเวอร	ออฟ	ลอนดอน	ประมาณ	14.50	ปอนด

หรือมิลเลเนียมวีล	เป็นชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป	มักเปนสถานที่ทอง
เที่ยวที่ไดรับความนิยมและดึงดูดนักทองเที่ยวอยางมาก

เป็นสถานที่แหงประวัติศาสตรที่จัดพระราชพิธีสําคัญมานานนับพันปี	ไมวาจะ
เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก,พระราชพิธีอภิเษกสมรส	และยังเป็นสถานที่
ฝังพระบรมศพของกษตัริยมาหลายพระองค	มหาวิหารเวสตมินสเตอร	ใน
ปัจจุบัน	เป็นโบสถใหญ	โดยสถาปัตยกรรมเป็นแบบโกธิค	ซึ่งเมื่อปี	ค.ศ.	1245
พระเจาเฮนรี่ที่	3	ทรงสรางโบสถเวสตมินสเตอรครอมโบสถเกาแกที่มีอยูเดิม
และพระองคเลือกใหเป็นที่ฝังพระศพของพระองคเอง

จัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอน	จุดนัดพบ	แลนดมารคสําคัญของเมือง	เนืองแนน
ดวยนักทองเที่ยวมหาศาล	สรางเพื่อเป็นอนุสรณแกลอรดเนลสัน	วีรบุรษที่ถูก
ยิงสูญเสียดวงตา	1	ดวงและแขนหน่ึงขางและเสียชีวิตในสงครามระหวาง
อังกฤษกับฝรั่งเศสที่แหลมทราฟัลการ	โดยทานเป็นผูนําการรบที่ทําใหอังกฤษ
ชนะสงครามทางเรือครั้งน้ี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ที่ประทับของพระเจาอลิซาเบธที่2และพระสวามี	เดิมเป็นวังของดยุกแหงบักกิ้ง
แฮม	สรางขึน้เมื่อค.ศ.1703-1705	และไดรับการปรับปรุงใหเป็นพระราชวังใน
เวลาตอมา	สําหรับในชวงฤดูรอนน้ันจะเปิดใหเขาชมบริเวณทองพระโรง	หอง
จัดพระราชทานเลี้ยง	หองทรงดนตรี	หองขาว	หองเขียว	และหองน้ําเงิน
นอกจากน้ี	มีพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองคที่หนาพระราชวัง	พิธี
เริ่มเวลา11.30น	ของทุกวัน

พิคคาดิลลีเซอรคัสตั้งอยูใจกลางมหานครลอนดอน	เป็นไทมสแควศูนยกลาง
การจราจรที่โดดเดน	นอกจากน้ียังเชื่อมตอพื้นที่	ที่สําคัญ	ทั้งจตุรัส	Trafalgar
โซโหไชนาทาวนและ	Leicester	Square	ที่เป็นศูนยกลางของลอนดอน

เรียกไดวาเป็นหัวใจของลอนดอนและมีความคึกคักทุกวัน	สวนสิ่งที่มีชื่อเสียง
ของที่น่ีคือหาง	Selfridges	ซึ่งนอกจากที่น่ีไมไดมีเพียงหางเดียวแตก็ยังมีอีก
หลายหางเชน	John	Lewis,	Debenhams,	Mark&Spence,	Bhs	และไมไดมี
เฉพาะหางสรรพสินคาเทาน้ัน	ถนนสายน้ียังมีรานคาอีกมากกวาสามรอยราน
และที่น่ียังไปศูนยกลางในการเลือกซื้อที่ระลึก

	พักที่	Ibis	Hotel	Heathrow	/	Holiday	Inn	Express	Dartford	หรือระดับใกลเคียงกัน



อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	-	7	วันกอนวันเดินทาง

อาหารกลางวันและอาหารคํ่า	อิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	-	7	วันกอนวันเดินทาง

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระใหทานทองเทีย่วตามอัธยาศัยดวยตัวทานเองเต็มวัน	(ไมมีรถบัสบริการในวันน้ี)	ในกรุง

ลอนดอนหรือรอบนอกซึ่งสามารถเดินทางเที่ยวไดงาย	โดยรถไฟใตดิน	Tube	,	รถเมล	โดยใชบัส	Oyster	ที่
ครอบคลุมการเดินทางทั่วกรุงลอนดอนและรอบนอก	หรือทานจะเลือกไปเที่ยวชมบริเวณรอบนอกกรุงลอนดอน
เชน	เมืองออกฟอรด	เมืองแคมบริดจ	ซึ่งเป็นเมืองรวมหลายวิทยาลัยที่นาเที่ยว	ซึ่งใชเวลาเดินทางจากลอนดอน
ไมเกิน1ชั่วโมงโดยรถไฟ	กรณีที่ทานเลือกเที่ยวในลอนดอน	จะมีมิวเซี่ยมสําคัญมากมาย	ซึ่งมีทั้งเสียคาเขาชม
และ	ไมเสียคาเขาชมอาทิ	เชน	บริติชมิวเซียม	National	Museum	หรือขึน้ลอนดอนอาย	ซึ่งเป็นชิงชาสวรรคที่สูง
ที่สุดในทวีปยุโรป	หรือน่ังเรือลองแมน้ําเทมส	น่ังรถบัสเปิดประทุน	hop	on	hop	bus	london	ชมเมือง	เป็นตน
อาหารกลางวันและอาหารคํ่า	อิสระตามอัธยาศัย
เขาที่พัก	Ibis	Hotel	Heathrow	/	Holiday	Inn	Express	Dartford	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อิสระเที่ยวชมกรุงลอนดอน	สถานที่ที่นักทองเที่ยวไมควรพลาด	เชน	หอคอย
แหงลอนดอน	เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสใน
กรุงลอนดอนในอังกฤษเป็นพระราชวังที่เดิมสรางโดยพระเจาวิลเลียมที่	1	แหง
อังกฤษ	เมื่อปี	ค.ศ.	1078	เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก	พระราชวังเป็น
รูจักกันในนามวา	“หอคอยแหงลอนดอน	หรือจะเป็น	ถนนออกฟอรด	ยังมีถนน
สายชอปป้ิงชื่อดังเชื่อมตออยาง	ถนนคารนาบี้	(Canaby	Street)	แหลงแฟชั่น
สุดฮิตของวัยรุนที่มีราน	G	-	Star	Raw,	Diesel,	Replay,	Vans	หรือ	ถนนนิว
บอนด	(New	Bond	Street)	ซึ่งเป็นที่ตั้งของรานซุปเปอรแบรนด	พระราชวังวิน
เซอร	(Windsor	Castle)	เป็นพระราชวังที่ประทับสําหรับการพักผอนสุด
สัปดาหของพระราชินีอังกฤษ	พระราชวังน้ีเป็นพระราชวังที่ใหญที่สุดในโลก
และสรางมามากกวา	900	ปี	หรือสําหรับนักชอปป้ิง	หางแฮรรอดส	(Harrods)
ในยานไนซบริดจ	(Knights	Bridge)	บริเวณถนนออกฟอรด	(Oxford	Street)	ซึ่ง
เรียกไดวาเป็นศูนยกลางการชอปป้ิงในกรุงลอนดอน

	พักที่	Ibis	Hotel	Heathrow	/	Holiday	Inn	Express	Dartford	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองสแตรทฟอรด	อัพพอน	เอวอน	(Stratford	-	upon	-	Avon)	เมืองบานเกิดของวิล

เลียมส	เช็คสเปียร	นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผูยิ่งใหญของโลก	เชิญสัมผัสชีวิตความเป็นอยูของกวี
เอกในอดีต	และเยี่ยมชมโบสถเกาแก	Holy	Trinity	สถานที่ในประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับกวีเอกผูน้ี	อิสระให
ทานเดินเลนยานใจกลางเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	บิสเตอร	เอาทเลท	วิลเลจ	(Bicester	village	shopping	Centre)	กอตั้งในปี	1992	มีรานคา

มากกวา	900	รานของแฟชั่นชั้นนําของโลกและแบรนดไลฟสไตลคอลเลคชั่นทันสมัย	อาทิ	Bally	,	Burberry	,
Calvin	Klein	,	Clarks	,	D&G	,	DKNY	,	Fendi	,	Gucci	,	Guess	,	Hugo	Boss	,	Jigsaw	,	Kipling	,	L’Occitane	,
Levi’s	,	Max	Mara	,	Molton	Brown	,	Mulberry	,	Paul	Smith	,	POLO	,	Samsonite	,	Timberland	,	Versace	,
Yves	Saint	Laurent	ฯลฯ	ตน	จนถึงเวลานัดหมาย
นําทานเดินทางสู	สนามบินนานาชาติฮีทโธรว	เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ

ชวงคํ่า
20.00	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินเอทิฮัด	เทีย่วบินที	่EY	018

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอนอันเป็นบานเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร	กวีที่
มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นสวรรคของนักชอป	เอาทเล็ทช็อปป้ิงหรูหรากิบ๊เกขนาดใหญแหงหน่ึงของ
อังกฤษ	ที่มีสินคาหลากหลายแบรนด	ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มที่

เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
07.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินอาบูดาบี้	แวะเปลี่ยนเครื่องที่สาธารณรัฐอาหรับ	เอมิเรตส
10.25	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	เทีย่วบิน	EY404
20.05	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ



ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี	ตั้งอยูกรุงอาบูดาบี,	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	25	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	14วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดิน

ทางทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอ
ดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคา
ทัวร	(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)
13.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
14.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
15.	การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	20	ทานขึน้ไป	กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว

-	จะสงจอยนทัวรกับบริษทัที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
-	หรือเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง	15	วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง	20	ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)
โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

1.	กรุณาชาระมัดจํา	ทานละ	20,000	บาท	พรอมคาวีซาและบริการ	6,000	บาท
2.	คาทัวรสวนที่เหลือชําระ	20	วันกอนออกเดินทาง

**สําคัญ**
สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทาง

ไป-กลับและจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา	3หนา)
**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น**



กรุณาสงเอกสารกรอกแบบฟอรมขอมูลขอวีซา	(ตามทายรายการทัวร)	พรอมหลักฐานการโอนเงิน
มัดจํา

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป	-	กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
(ตัว๋กรุปไมสามารถ	Upgrade	ที่นั่งเป็น	Business	Class	ได	และตองเดินทางไป	-	กลับพรอมตัว๋กรุปเทานั้นไม
สามารถเลื่อนวันได)
2.	คาที่พักหองละ	2	-	3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับใกลเคียงกัน
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเป า	สัมภาระทีส่ายการบินไทย	23	กิโลกรัม	(ไมเกิน2ชิ้น)	ถือขึ้นเครื่องได	7	กิโลกรัม

และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	การประกันการเดินทาง	บริษทัฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ	กับ

Allianz	แบบแผนประกันภัยแบบ	Oasis	Tripper	แบบรายบุคคล	โดยจะมีความคุมครองเบื้องตน	ดังน้ี
-	การสูญเสียชีวิต	/	อวัยวะจากอุบัติเหตุ
ผูเอาประกันภัยที่มีอายุมากกวา	16	ปี	หรือนอยกวา	75	ปี	วงเงินคุมครอง	3,000,000	บาท
ผูเอาประกันภัยที่อายุนอยกวา	16	ปี	หรือมากกวา	75	ปี	วงเงินคุมครอง	1,500,000	บาท
คารักษาพยาบาลในตางประเทศ	วงเงิน	2,000,000	บาท
คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย	วงเงิน	200,000	บาท
ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน	เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย	โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจากบริษทั	มากกวา
ขอบังคับ	ตาม	พ.ร.บ.	ธุรกิจนําเทีย่ว	ทีบ่ังคับใหบริษทันําเทีย่ว	ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เทานัน้	แตทั้งน้ี	ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด	Allianz	ได	กรณีทาน
ตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมาที่บริษทัฯ

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คา	Vat	7%	และ	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
6.	คาพนักงานยกกระเปาที่โรงแรม
7.	คาทิปไกด	คนขับรถ	ทานละ	30	GBP	ตอทริป	สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ	และน้ําใจ

จากทาน
8.	ไมรวมคาวีซาประเทศอังกฤษและคาบริการ	ทานละ	6,000	บาท

กฎในการยื่นวีซาอังกฤษ
1.	ผูเดินทางทุกทานตองมาแสดงตนดวยตัวเองที่	VFS	Global	(เทรนดี้	ชั้น28)	เพราะตองพิมพลายน้ิวมือ	และ

สแกนมานตา	(เจาหนาที่ของบริษทัจะนัดวันกับทาน	และดําเนินการแจงทานอีกครั้ง)
2.	ตองดําเนินการนัดคิวยื่นวีซา	(ในการทําคิววีซา	เอกสารทุกอยางของผูเดินทางตองพรอมหมดกอน	และทางเรา

จะกรอกออนไลนเขาในระบบพรอมทั้งจายคาวีซาถึงจะสามารถทราบคิวที่ยื่นได
3.	ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาของทางสถานฑูต	ใชระยะเวลา	15	-	21	วัน	ขึน้อยูกับทางสถานฑูตและในระหวาง

ดําเนินการไมสามารถขอดึงเลมหนังสือเดินทางเพื่อใชเดินทางไปประเทศอื่นได
หมายเหตุ:	ผูยื่นคําขอทุกคนตองไปที่ศูนยรับคําขอวีซาดวยตนเอง	เด็กเล็กที่มีอายุตํ่ ากวา	5	ปีตองไปปรากฏตัวที่

ศูนยดวย	แตไมตองใหขอมูลชีวมาตร	(ไบโอเมตริก)	เด็กที่มีอายุนอยกวา	16	ปีตองมีผูใหญพาไปดวย	และผูใหญน้ีจะ
ตองไมใชเจาหนาที่ของวีเอฟเอส

เอกสารประกอบการยื่นวีซาประเทศอังกฤษ
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	เลมปัจจุบันที่มีอายุมากกวา	6	เดือนนับจากวันเดินทางกลับ	และหากมีพาสปอรต

เลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือไมก็ตาม	ควรนําไปแสดงดวยเพื่องายตอการอนุมัติวีซาของทาน
2.	เอกสารสวนตัว	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	/	สําเนาบัตรขาราชการ	/	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	-

นามสกุล,	สําเนาใบหยา	หรือ	ทะเบียนสมรส	/	สําเนาสูติบัตร	(ในกรณีที่เป็นเด็ก)
3.	หลักฐานการทํางาน



-	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั	ที่ทานทํางานอยู	(	เป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน)	ตองระบุตําแหนง,	อัตราเงินเดือน
ปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ี	และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป	หลังจากน้ัน	จะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา	(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา
“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
-	กรณีที่เป็นเจาของกิจการ	ขอสําเนาใบทะเบียนการคา,	ใบทะเบียนพาณิชย	หรือ	หนังสือรับรองบริษทัฯ	ที่คัดสําเนา
ไว	ไมเกิน	6	เดือน	พรอมวัตถุประสงค
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน
เป็นตน
4.	กรณีทีเ่ป็นนักเรียน	หรือ	นักศึกษา	จะตองมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา	เป็นภาษา

อังกฤษเทาน้ัน	พรอมถายสําเนาบัตรนักเรียน	/	นักศึกษาแนบมาดวย	(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุล
ตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
***	ในกรณีทีผู่เดินทางเป็นเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีบริบูรณ	และไมไดเดินทางพรอมบิดา	+	มารดา	หรือเดินทางไป
กับบิดา	หรือ	มารดา	ทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอมจากทางอําเภอ	โดยที่บิดา,	และมารดา	จะตองไปยื่น
เรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตร	เดินทางไปตางประเทศกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่วาการอําเภอหรือเขต
โดยมีนายอําเภอ	หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ	และตราประทับจากทางราชการอยางถูกตอง	พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดาพรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง	ถากรณีบิดาและหรือมารดาเสีย
ชีวิตตองมีสําเนาใบมรณะบัตรดวย
5.	หลักฐานการเงิน

5.1	ผูเดินทางออกคาใชจายเอง	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยตัวจริงหรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํา
สวนตัว	ยอนหลัง	6	เดือน	1	ชุด	(โดยปรับสมุดบัญชีของทานใหถึงปัจจุบันดวย)	ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงิน
สมํ่าเสมอ	และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลักเพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการ	เงินเพียงพอ	ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายได
อยางไมเดือดรอน	เมื่อกลับสูภูมิลําเนา	(กรณีน้ีสถานทูตอาจจะขอสมุดบัญชีตัวจริงเก็บไวในระหวางการพิจารณา	(นํา
ไปเผื่อในวันยื่นวีซาดวย)	และคืนใหกับทานในวันที่รับวีซา)
5.2	ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	หรือเดินทางเป็นครอบครัว	หากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา

ตองออกหนังสือรับรองคาใชจาย	ใหบุคคลในครอบครัวดวย
-	ตองทํา	BANK	GUARANTEE	ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	ฉบับภาษาอังกฤษ	โดยระบุชื่อเจาของบัญชี	(บุคคลที่
ออกคาใชจาย)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให	(ผูเดินทาง)
ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	กรุณายื่นขอจาก	ธนาคารลวงหนา	โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ	3
วัน	และใชยื่นไดไมเกิน	30	วัน	หลังจากธนาคารออกให
-	ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการชี้แจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ	(Sponsor	Letter)
****	ทางสถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน	****
****	เอกสารทางการเงิน	สามารถใชบัญชีเงินฝากประเภท	กองทุน	พันธบัตรรัฐบาล	และสลากออมสิน

ได	****
ระหวางเลมดําเนินการยื่นวีซาจะไมสามารถทําการดึงเลมออกได
เอกสารการเงิน	การงาน	และเอกสารทีอ่อกจากหนวยงานราชการ	มีอายุ	15	วัน	กอนยื่นขอวีซา
หมายเหตุ	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็น

เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน

ไมมีราคาเด็ก	//	เด็กไมเกิน	2	ขวบ	/	Infant	13,000	บาท
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน,

การจราจร	หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรมาแลว	ทางบริษทัขอเก็บ

เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชนคาวีซาและคาบริการยื่นวีซา/คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	และหรือ	คาตัว๋เครื่องบิน	(กรณี
ออกตัว๋แลว	)

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน
ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี		และ	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก



หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		รวมถึง
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


