


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮีทโธรว

พักที่
HILTON
AIRPORT
หรือเทียบ
เทา

2 เมืองแบรดฟอรด	-	หมูบานไบบิวรี	-	เมืองคารดิฟฟ
พักที่
HOLIDAY
INN	หรือ
เทียบเทา

3 สแตรทฟอรด	อัพพอน	เอวอน	-	บานเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร	-	เมืองอ็อกฟ
อรด	(OXFORD)	-	มหานครลอนดอน

พักที่
HOLIDAY
INN
LONDON
WEST
หรือเทียบ
เทา

4 มหานครลอนดอน	-	พิคคาดิลลี่เซอรคัส	-	จัตุรัสทราฟัลการ	-	มหาวิหารเซนต
ปอล	-	มหาวิหารเวสตมินสเตอร	-	หอนาฬิกาบิก๊เบ็น	-	ลอนดอนอาย	-	ทาวเวอร
บริดจ	-	ไนทบริดจ	-	หางแฮรอดส	-	ฮารวียนิโคล	-	ถนนสโลน

พักที่
HOLIDAY
INN
LONDON
WEST
หรือเทียบ
เทา

5 เมืองบาธ	-	พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน	-	เมืองซาลสบัวรี	-	สโตนเฮนจ	-	มหานคร
ลอนดอน

พักที่
HOLIDAY
INN
LONDON
WEST
หรือเทียบ
เทา

6 วอรเนอรสตูดิโอทัวรลอนดอน	-	บิซสเตอร	เอาทเลท	วิลเลจ	-	สนามบินฮีทโธรว

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

7	มิ.ย.	61	-	13	มิ.ย.	61 ฿62,900 ฿62,900 ฿62,900 ฿8,500

21	มิ.ย.	61	-	27	มิ.ย.	61 ฿62,900 ฿62,900 ฿62,900 ฿8,500



ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
10.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอรสาย

การบิน	อี.วี.เอ.แอร	ประตู	8	แถว	Q	พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก

13.05	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินนานาชาติลอนดอน	ฮีทโธรว	เทีย่วบินที	่BR067

19.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินฮีทโธรว	(เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	7	ชัว่โมงและจะเปลีย่นเป็น
6	ชัว่โมงในวันที	่26	มีนาคม	2561)	นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

นําคณะเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	HILTON	AIRPORT	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	พักที่	HILTON	AIRPORT	หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทาง	สูเมืองบูรฟอรด	Burford	(ระยะทาง	100	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.15	ชม.)	เมือง
เล็กๆนารักที่ยังคงเอกลักษณของบานเรือนในแบบชนบทตั้งแตยุคคริสตศตวรรษ	ที่	13	ใหทานไดสัมผัส
อารยธรรมอันเกาแกดั้งเดิมของชาวอังกฤษ

ผานชม	โบสถ	St.	John	the	Baptist	Burford	โบสถเกาแกที่มีหลักฐานการสรางตั้งแตปี	ค.ศ	1175	มีความ
สําคัญ	ติดอันดับ	1	ใบ	10	ของโบสถชื่อดังที่สุดของประเทศอังกฤษ

อิสระใหทานไดเดินชมความงามของบานเรือนตลอดแนวถนนที่มีชื่อวา	The	Hill	ที่ทอดตัวลงตามแนวเขา	อัน
เป็นเอกลักษณที่ทุกคนมาแลวตองเดินชมเมืองสัมผัสพรอมถายรูปบานเรือนที่เรียงตัวรับกับแนวถนนอยางลงตัว

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง



ชวงบาย	
จากน้ันนําทานสู	เมืองไบบิวรี	(Bibury)	หมูบานที่ไดรับยกยองวาเป็นหมูบานที่สวยที่สุดในอังกฤษ	(The

Most	beautiful	village	in	England)	เป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปดวยกระทอมโบราณ	และโบสถอันเกาแกอยางเชน
โบสถเซนตแมรี่	อีกทั้งยังมีถนนสวยๆ	รายลอมดวยดอกไมสีสดใสริมสองขางทาง	อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับ
บรรยายอันสุดแสนโรแมนติคพรอมเก็บภาพความประทับใจกับหมูบานเล็กๆแหงน้ี

เดินทางตอสู	เมืองคารดิฟฟ 	(Cardiff)	เมืองหลวงประเทศเวลส	(Wales)	(ระยะทาง	143	ก.ม.ใชเวลาเดิน
ทางประมาณ	2.30	ชม.)	หน่ึงในเครือจักรภพ	กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคารดิฟ๊	เดิมเป็นที่พํานักของ
ขุนนางผูปกครองเมือง	ถูกลอมรอบไวดวยกําแพงโบราณ	จากน้ันผานชมศาลาวาการเมืองและกลุมอาคาร
โบราณเกาแกผานชมเมือง	สวนสาธารณะคารดิฟ๊	สนามกีฬามิลเลนเนียม	อาคารที่ทําการของรัฐ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	HOLIDAY	INN	หรือเทียบเทา	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองที่มีสถาปัตยกรรมโดดเดน	ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก	ตึกราม
บานชองสวยงามในแบบวิคตอเรีย	ไดรับการยกยองวาเป็น	CITY	OF	FILM

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

หมูบานไบบิวรี	หมูบานเล็กๆ	ตั้งอยูในแควน	Gloucestershire	ในเขต
(Cotswolds)	คอตสโวลส	ทางตะวันตกของอังกฤษ	หมูบานแสนสวยเงียบสงบ
แหงน้ีจัดวาเป็น	The	Most	Beautiful	Village	in	England	ลักษณะบานเป็นกระ
ทอมเกาแกสรางมาตั้งแตยุคศตวรรษที่	17-18	แตยังคงรักษาสภาพในอดีตไว
เป็นอยางดีมีแมน้ําสายเล็กๆไหลผานหมูบาน	ในเขตคอตสโวลส	เป็น
ศูนยกลางการคาขนแกะและเลี้ยงแกะมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่	13-15	หลัง
จากชมความงามแลว	พาทานเดินทางตอเพื่อเที่ยวชม	เมืองเบอรตัน	ออน
เดอะวอเตอร	เมืองที่โดงดังที่สุดในคอตสโวลส	ดูเงียบสงบมีลําธารสายเล็ก	ๆ
(แมน้ําวินดรัช)	ไหลผานกลางเมือง	และมีสะพานหินทอดขามน้ําเป็นชวง	ๆ	กับ
ตนวิลโลวที่แกวงกิ่งกานใบอยูริมน้ํา	เมืองน้ีมีรานอาหารและโรงแรม	รวมทั้ง
รานคาใหเดินเลนเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย

เป็นเมืองหลวง	เมืองที่ใหญที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของเวลส	เป็นเมือง
ศูนยกลางการคา	ที่ตั้งของสถาบันวัฒนธรรมและกีฬาแหงชาติแทบทุกสถาบัน
เป็นที่ตั้งของสื่อแหงชาติเวลส	ที่ตั้งของสภาแหงชาติเวลส	คารดิฟฟเป็นเมืองที่
มีความโดดเดนดานการทองเที่ยว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

	พักที่	HOLIDAY	INN	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันเดินทางตอสู	เมือง	สแตรทฟอรด	(Stratford	Upon	Avon)	เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอน	อันเป็น
บานเกิดของวิลเลี่ยม	เช็คสเปียร	(William	Shakespeare	)	กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ	(ระยะทาง	160	ก.ม.ใช
เวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเขาสูเมือง	ออกฟอรด	(Oxford)	(ระยะทาง	86	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.15	ชม.)	เมืองแหงการ

เรียนรู	และเมืองสถานที่ถายทําภาพยนตรเรื่อง	Harry	Potter	ภาพยนตรที่มีชื่อเสียงโดงดังในยุค	2000	โดย	J.K.
Rowling	เมืองออกซฟอรด	เป็นเมืองที่คอนขางเล็กกะทัดรัด	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศอังกฤษ	ใกล
กับแมน้ําเทมส

จากน้ันนําทานชม	อาคารไครชเชิรทคอลเล็ท	(Christchurch	College)	จากทางดานนอก	(ยังไมรวม
คาเขาชม)	เป็นสถานที่ถายทําหน่ึงในฉากหองอาหารของภาพยนตร	แฮรี่	พ็อตเตอร

จากน้ันดินทางเขาสู	มหานครลอนดอน	(London)	(	ระยะทาง	97	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชม.)
เมืองที่เป็นศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจ	การเมือง	วัฒนธรรม	และประวัติศาสตรของโลก	เป็นผูนําดานการเงิน
การเมือง	การสื่อสาร	การบันเทิง	แฟชั่น	ศิลปะ	และเป็นที่ยอมรับวามีอิทธิพลไปทั่วโลก	และยังเป็นเมืองทอง
เที่ยวที่ใหญและสําคัญของยุโรปอีกดวย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	HOLIDAY	INN	LONDON	WEST	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอนอันเป็นบานเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร	กวีที่
มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

เมืองสแตรทฟอรดเพียง	เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมนําเอวอน	อันเป็นบานเกิดของ
วิลเลียมเช็คสเปียร	กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง



เมืองแหงประวัติศาสตรและเป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่โรแมนติกมากๆ	อีกทั้ง
ยังมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่ทุกคนรูจักทั่วโลก	น่ันก็คือ	มหาวิทยาลัยออกฟ
อรด	บรรยากาศในเมืองออกฟอรดน้ันดีมาก	จึงเหมาะกับการมาเรียนควบคูไป
กับการพักผอน	อีกดวย

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

	พักที่	HOLIDAY	INN	LONDON	WEST	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเที่ยวชม	มหานครลอนดอน	ผาน	พิคคาดิลลีเ่ซอรคัส	(Piccadilly	Circus)	เดิมเป็นวงเวียนที่
บรรจบของถนน	6	สาย	มีน้ําพุ	และรูปป้ันอีรอสตรงกลาง	และเขาสูไชนาทาวน	ยานชุมชนชาวจีนกลางมหานคร
ลอนดอน	ผานจัตุรัสทราฟัลการ	(Trafagal	Square)	ที่รายลอมไปดวยอาคารที่นาสนใจ	ผานมหาวิหาร
เซนตปอล	(St.Paul’s	Cathedral)	ที่มียอดโดมใหญเป็นอันดับ	2	ของโลก	สถานที่ใชจัดพระราชพิธีอภิเษก
สมรสระหวางเจาฟาชายชารล	และเลดี้ไดอานา	สเปนเซอร

เขาสู	จัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสทมินสเตอร	(Westminster	Abbey)	ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแตตน
ศตวรรษ	ที่	16	และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รูจักกันดีในนามหอนาฬิกาบิก๊เบน	(Big	Ben)	ที่มีความสูง	320
ฟุต	ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชั่วโมง	เป็นนาฬิกาที่มีหนาปัดใหญที่สุด	ในโลกและฝ่ังตรงขามที่มีแมน้ําเทมสกั้นอยูเป็นที่
ตั้งของชิงชาสวรรค	ลอนดอน	อาย	(London	Eye)	ชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในยุโรป

จากน้ันนําทานถายรูปกับสะพานหอคอย	(Tower	Bridge)	สะพานขามแมน้ําเทมสที่สามารถยกเปิดปิดได

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(FISH&CHIPS)

ชวงบาย	
จากน้ันพาทานเลือกซื้อสิ้นคาใน	ยานไนซบริดจ	(Knights	Bridge)	ซึ่งเป็นที่ตั้งของ	หางสรรพสินคาชื่อ

ดังอยาง	ฮารวีย	นิโคล	(Harvey	Nicole)	และ	แฮรรอดส	(Harrods)	ที่ทานสามารถเลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้น
นําจากทั่วทุกมุมโลก	รวมทั้งกระเปาแฮรรอดสที่นิยมกันอยางมาก	รวมทั้งมีรานคาแฟชั่นมากมายตั้งอยูบริเวณ
High	Street	เชน	Accessorize,	H&M,	Zara,	Kipling,	Gant,	Hugo	Boss,	Porsche	Deign,	Bally	และยังมี	ถนนส
โลน	(Sloane	Street)	ที่เป็นที่ตั้งของราน	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

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน	โฟรซีซัน่	เพื่อลิ้มรสเป็ดยางอันเลื่องชื่อ

นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	HOLIDAY	INN	LONDON	WEST	หรือเทียบเทา



	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

ที่น่ีมักจะไดสมญาวาเป็นไทมสแควรในเวอรชันของอังกฤษ	เป็นศูนยกลางการ
เดินทางที่เป็นทั้งสัญลักษณและจุดเริ่มตนสําหรับการเดินทางสํารวจลอนดอน
พิคคาดิลลีเซอรคัสเป็นจุดรวมของถนน	Regent	Street,	Shaftsbury	Avenue,
Piccadilly	และ	Haymarket	และยังเป็นจุดเชื่อมโยงไปถึงพื้นที่สําคัญเชนจัตุรัส
ทราฟัลการ	โซโห	ไชนาทาวนและเลสเตอรสแควร

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

เป็น	1	ใน	4	โบสถโบราณของกรุงโรม	ซึ่งสรางเพื่อเป็นอนุสรณแด	St.Paul
แมวาตัวอาคารจะอยูนอก	Vatican	City	โดนสิ้นเชิง	อาคารน้ีเป็นสมบัติ	ของ
Vatican	City	ไปเต็ม

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

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



หรือมิลเลเนียมวีล	เป็นชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป	มักเปนสถานที่ทอง
เที่ยวที่ไดรับความนิยมและดึงดูดนักทองเที่ยวอยางมาก

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(FISH&amp;CHIPS)

ยานชอปป้ิงที่มีหางสรรพสินคาเกาแก	Harrods	ที่มีสินคาหลากหลายแบรนด
จากทั่วโลก

เป็นหางสรรพสินคาที่หรูหราที่สุดแหงหน่ึงของโลก	มีอภิมหาเศรษฐีชาวอียิปต
ชื่อ	อัลฟาเยด	เป็นเจาของกิจการตั้งอยูบนบรอมตันแถวๆยาน	"	ไนทบริดจ	"
(Knightsbridge)	ถือเป็นสัญลักษณอยางหน่ึงของกรุงลอนดอน	เป็นแหลงทอง
เที่ยวและเป็นหางหรูดวยในเวลาเดียวกัน	ประกอบดวยรานคากวา	300	ราน
ในพื้นที่ทั้งหมดเจ็ดชั้น	จึงเป็นที่ที่เหมาะสําหรับการใชเวลาเดินเที่ยวและจับ
จายใชสอย

ทานสามารถเลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนําจากทั่วทุกมุมโลก	รวมทั้งกระเปาแฮร
รอดสที่นิยมกันอยางมาก	รวมทั้งมีรานคาแฟชั่นมากมายตั้งอยูบริเวณ	High
Street	เชน	Accessorize,	H&M,	Zara,	Kipling,	Gant,	Hugo	Boss,	Porsche
Deign,	Bally	และยังมีถนนสโลน(Sloane	Street)	ที่เป็นที่ตั้งของราน	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

ถนนสโลน(Sloane	Street)	ที่เป็นที่ตั้งของราน	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

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน	โฟรซีซั่น	เพื่อลิ้มรสเป็ดยางอันเลื่องชื่อ



	พักที่	HOLIDAY	INN	LONDON	WEST	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางตอสู	เมืองบาธ	(Bath)	(ระยะทาง	186	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.45	ชม.)	ตั้งอยูใน
หุบเขาของแมน้ําเอวอนในบริเวณที่มีน้ําพุรอนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอํานาจ
และเป็นผูสรางโรงอาบน้ําโรมัน	(Roman	Bath)	และยังไดเป็นเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก	(UNESCO)
ในปี	ค.ศ.	1987

นําทานเขาชม	พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน	(Roman	Bath	Museum)	ซึ่งมีประวัติการคนพบที่นาสนใจ
ปัจจุบันเป็นกลุมอาคารสําคัญของเมือง	คือ	บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบอน้ําแรรอนคิงส	(The	Sacred	Spring)	สวนที่
สอง	คือ	บริเวณวัด	และสวนที่สาม	คือ	บริเวณที่เปิดบริการใหนักทองเที่ยวหรือชาวเมืองใชบริการน้ําแรซึ่งมีทั้ง
สระวายน้ํา,	บอน้ําแรเย็น-รอน,	หองอบไอน้ํา	และสวนที่เป็น	Turkish	Bath

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานออกเดินทางสู	เมืองซาลสบัวรี	่(Salisbury)	(ระยะทาง	62	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชม.)

นําทาน	ชมเสาหินสโตนเฮนจ	(Stonehenge)	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกอนประวัติศาสตร	มีอายุ
กวา	5,000	ปี	เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญ	ตั้งอยูกลางทุงราบกวางใหญ	ซึ่งไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการ
สรางอยางชัดเจน

จากน้ันดินทางกลับสู	มหานครลอนดอน	(London)	(ระยะทาง	136	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	HOLIDAY	INN	LONDON	WEST	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองเกาแกแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร	ที่มีศิลปะยุคโรมันที่หลงเหลือ
อยูมากมาย	ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงาม
และความยิ่งใหญทาง	ประวัติศาสตร	จึงไมนาแปลกใจเลยที่บาธไดรับเลือกให
เป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก

เป็นกลุมอาคารสําคัญของเมืองคือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบอนําแรรอนคิงส(The
Sacred	Spring)	สวนที่สองคือบริเวณวัด	และสวนที่สามคือบริเวณที่เปิด
บริการใหนักทองเที่ยวหรือชาวเมืองใชบริการนําแรซึ่งมีทั้งสระวายนํา,	บอนํา
แรเย็น-รอน,	หองอบไอนําและสวนที่เป็นTurkish	Bath	และใหทานไดชิมนําแร
ที่จัดใหกับนักทองเที่ยวเทาน้ัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง



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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

	พักที่	HOLIDAY	INN	LONDON	WEST	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู	เมือง	Leavesden	(ระยะทาง	35	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	0.45	ชม.)	อันเป็นที่ตั้ง
ของ	Warner	Bros.	Studio	London	ใหทานไดเขาชม“บาน”	ของภาพยนตร	Harry	Potter	ทั้ง	7	ภาค	ที่ไดเปิดให
แฟนๆ	เขาชมตั้งแตตนปี	2012	หลังจากการถายทําทั้งหมดเสร็จสิ้นลง	ใหทานไดตื่นตาตื่นใจกับสถานที่ถายทํา
จริงของทุกๆอยาง	ที่เราไดเห็นในหนัง	ตลอดระยะเวลากวา	10	ปีแหงการถายทําอันยาวนาน	จนอาจเรียกไดวา
เป็นบานอีกหลังของนักแสดงและทีมงานหลายรอยชีวิตผูอยูเบื้องหลังความอลังการและความสําเร็จทั่วโลก

ทานจะมีโอกาสไดเห็นแทบทุกมุมสําคัญๆ	ที่เคยเห็นในภาพยนตร	ไมวาจะเป็นหองนัง่เลนรวมของบานก
ริฟฟินดอร	กระทอมแฮกริด	ภายในบานโพรงกระตาย	หองทํางานรูปทรงกลมของดัมเบิลดอร	คุกใต
ดินของสเนป	รวมถึงกระทรวงเวทมนตรดวย	เอาเป็นวานึกหองไหนออก	หองนัน้มีหมดเลย	รวมถึง
สถานทีข่นาดใหญอยางตรอกไดแอกอนทีบ่รรยากาศมันใชมาก	ซอยพริเว็ท	บานเกาของแฮรรีท่ี่
โดนระเบิด	และชานชาลา	9	3/4	ก็มีใหเราไดเดินเขาไปชมของจริง	เสมือนเดินเขาไปในภาพยนตร
จริงๆ	ทุกประการ

อิสระอาหารกลางวันตามอัทธยาศัย

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	Bicester	Village	Outlet	ชอปป้ิงจุใจ	มีหลากหลายแบรนดดังใหทานใหเลือกสรร

อาทิ	เชน	Balenciaga,	Valentino,	MCM,	Ermenegildo	Zegna,	Alberta	Ferretti,	Shanghai	Tang,	Dior,	Giorgio



อิสระอาหารกลางวันตามอัทธยาศัย	

Armani,	Dolce	&	Gabrana,	Bottega	Veneta,	Bvlgari,	Fendi	ฯลฯ	(ระยะทาง	91	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ
1.30	ชม.)

17.00	น.	พาทานเดินทางสูสนามบินฮีทโธรว	เพื่อใหทานไดมีเวลาทํา	คืนภาษี	(Tax	Refund)	และเลือก
ซื้อสินคาปลอดภาษีในสนามบิน	(ระยะทาง	83	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.15	ชม.)

21.20	น.	ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ	เทีย่วบินที	่BR068	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

วอรเนอร	บราเธอรส	สตูดิโอ	ทัวร	ลอนดอน	เป็นโรงถายภาพยนตรระดับโลก
เรื่องแฮรี่	พอตเตอร	เปิดใหนักทองเที่ยวไดเขาชมตั้งแตปี	ค.ศ.	2012	โดยมีผู
เขาชมมากกวา	5,000	คนทุกวัน	ซึ่งไดจําลองอุปกรณที่ใชในการถายทําทุก
อยางมาไวที่น่ีทั้งหมด	และจัดฉากใหเหมือนกับในภาพยนตร	ราคาคาเขาชม
เริ่มตั้งแต	33	ปอนด	เป็นตนไป	หากมาเป็นครอบครัวหรือหมูคณะก็จะไดรับ
สวนลดและสิทธิพิเศษ

เป็นสวรรคของนักชอป	เอาทเล็ทช็อปป้ิงหรูหรากิบ๊เกขนาดใหญแหงหน่ึงของ
อังกฤษ	ที่มีสินคาหลากหลายแบรนด	ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มที่

เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร

15.45	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	ทรัพยสินสวนตัวหาย,	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขา
เมือง	รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขา
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา
นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง

5.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว

6.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	36	ชั่วโมงหลังการจอง	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับ
เงินมัดจําแลวเทานัน้

2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่นไขกรมธรรม)
**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล	เพิ่มเติมกับ

ทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]
8.	มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมคาทิป)



1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,
คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	ราคาทัวรไมรวมคาธรรมเนียมวีซาทานละ	5,600	บาท
6.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	2	ปอนดตอคน	ตอวัน	:	7	x	2	=	14	ปอนด)
7.	คาทิปพนักงานขับรถ	และ	มัคคุเทศกทองถิ่น	ตลอดรายการเดินทาง	(10	ปอนด)
8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่,	พนักงานขับรถ	(10	ปอนด)

7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	2	ปอนด	ตอคน	ตอวัน	:	6	x	2	=	12	ปอนด	หรือ
ประมาณ	600	บาท)

8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้

2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ
ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได

3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน

4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน
ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา

5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง
น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน	3
วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและยื่น
รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่



เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ	ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	15	วัน
ทําการ
***	ยื่นวีซาแสดงตนที	่VFS	Global	(เทรนดี้	ชัน้	28)	***	ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว	ไมสามารถดึง
เลมออกมากอนได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสาร

การยื่นอยูเรื่อย	ๆ**

1.	หนังสือเดินทางประเทศไทย	(Thailand	Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา
อยางนอย	2	หนา	อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไม
ชํารุด	(หนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต	สัญชาติไทย	แตพํานักอยูตางประเทศ,	ทํางานอยูตางประเทศ	หรือนักเรียน
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ	กรุณาแจงเจาหนาทีข่องทางบริษทัใหทราบทันที	เพราะการยื่นขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข	และ	ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิม่เติม	และ	บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซา
ในประเทศไทยได	ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย***

2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไมเกิน	6	เดือนหามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)

3.	หลักฐานการเงิน
3.1	กรณีผูเดินทาง	ออกคาใชจายเอง	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทัว่ไป	สวนตัวของ
ผูเดินทาง	ถายสําเนา	ยอนหลัง	6	เดือน	รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชี	อัพเดทไมเกิน	15	วัน	กอนวันยื่นวีซา	และบัญชีตองมีครบทุกเดือน	ในกรณีที่มีไมครบ	6	เดือน	ใหขอ
เป็น	STATEMENT	พรอมทําจดหมายชี้แจง	
3.2	กรณีเปลีย่นบัญชีเป็นเลมใหม	ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม	(ทั้งเลมเกา	–เลมใหม)
***ควรเคลื่อนไหวบัญชีสมํ่ าเสมอ	ไมควรแตงบัญชีโดยการนําเงินกอนใหญเขาบัญชีกอนยื่นวีซา	จะทําใหยอดเงิน
กระโดด	ซึ่งอาจเป็นเหตุใหทานถูกปฏิเสธวีซาได	
3.3	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	
3.3.1	สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง	6	เดือน	ของผูออกคาใชจายให	อัพเดทไมเกิน	15	วัน	กอนวันยื่น
วีซา	และบัญชีตองมีครบทุกเดือน	ในกรณีที่มีไมครบ	6	เดือน	ใหขอเป็นSTATEMENT	พรอมทําจดหมายชี้แจง
3.3.2.	ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการชี้แจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ	(Sponsor	Letter)
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ	บัญชีฝากประจํา	บัญชีกระแสรายวันบัญชีสหกรณออมทรัพย
พันธบัตร	ตราสารหน้ี	กองทุน	และสลากออมสิน**

4.	หลักฐานการทํางาน	
-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน
เป็นตน
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน	1	เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO
WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน	1	เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO
WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

5.	เอกสารสวนตัว
-	สําเนาทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)	

6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	18	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
ดวย



-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรทีส่ถานทูตดวย	ทัง้สองทาน

7.	ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานัน้

8.	ในกรณีทีมี่เอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ	ตองแปลจากรานแปลหรือศูนยแปล	พรอมประทับตรา	เทาน้ัน

หมายเหตุ	
การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน

***	ราคาไมรวมวีซา	คาธรรมเนียมวีซาทานละ	5,600	บาท	***	
(ไมรวมคาแปลเอกสารทีต่องมีตราประทับของสถาบันแปลภาษา)

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน
ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ
เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ

หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

รานคาใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก	เชน	กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน
TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง

2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก

2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า

3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ



สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี
อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

5.	หากมีงานเทศกาลโรงแรมอาจจะไดพักในเมืองอื่นแทน

1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทั้งหมด

2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท

3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท

4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง			ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด

5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะ
ทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คา
ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ

7.		กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด			

9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล
ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


