


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินศรีนาคา	-	สนามบินฮีทโธรว	-	มหานคร
ลอนดอน

เขาสูที่พัก
โรงแรม
HILTON
AIRPORT
หรือเทียบ
เทา

2 เบอรตันออนเดอะวอเตอร	-	สแตรทฟอรด	อัพพอน	เอวอน	-	บานเกิดของยอด
กวีเอกเชคสเปียร	-	โบสถเกาแก	Holy	Trinity	-	เมืองแมนเชสเตอร	-	สนาม
ฟุตบอล	โอลดทราฟฟอรด

โรงแรม
MARRIOTT
SALFORD
QUAY	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองลิเวอรพูล(Liverpool)	-	ทาเรืออัลเบิรต	-	ตึกรอยัลลิเวอร	-	บิซสเตอร	เอาท
เลท	วิลเลจ	-	มหานครลอนดอน

โรงแรม
RAMADA
LONDON
NORTH	M1
หรือเทียบ
เทา

4 เมืองบาธ	-	พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน	-	เมืองซาลสบัวรี	-	สโตนเฮนจ	-
มหานครลอนดอน

โรงแรม
RAMADA
LONDON
NORTH	M1
หรือเทียบ
เทา

5 พิคคาดิลลี่เซอรคัส	-	จัตุรัสทราฟัลการ	-	มหาวิหารเซนตปอล	-	มหาวิหารเวสต
มินสเตอร	-	หอนาฬิกาบิก๊เบ็น	-	ลอนดอนอาย	-	หางแฮรอดส	-	ถนนออกฟอรด
แมนเช็สเตอร	-	สนามบินฮีทโธรว

-

6 สนามบินศรีนาคา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ -

12	ต.ค.	61	-	17	ต.ค.	61 ฿45,900 ฿45,900 ฿45,900 ฿7,900



เชา

06.30น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอรสาย
การบิน	SriLankan	Airlines	ประตู	9	แถว	S	พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก

09.10น.	ออกเดินทางสู	สนามบินนานาชาติลอนดอน	ฮีทโธรว	เทีย่วบินที	่UL	403

11.00น.	เดินทางถึง	สนามบินโคลัมโบ	ประเทศศรีลังกา	เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน

บาย

13.05น.	ออกเดินทางสู	สนามบินนานาชาติลอนดอน	ฮีทโธรว	เทีย่วบินที	่UL	503
20.00น.	เดินทางถึง	สนามบินฮีทโธรว	ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางเขาสู	มหานครลอนดอน	(London)	เมืองที่เป็นศูนยกลางสําคัญของประเทศอังกฤษ	และยัง

เป็นเมืองทองเที่ยวที่ใหญและสําคัญของยุโรปอีกดวย

คํ่า

เขาสูที่พัก	โรงแรม	HILTON	AIRPORT	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินโคลัมโบมีชื่อวา	Bandaranaike	International	Airport	สนามบิน	บันดา
ราไนเค	(	หรือบางทีก็เรียกกันวา	Katunayake	International	Airport	สนามบิน
คาทูนายาเค	หรือ	Colombo	International	Airport	สนามบินโคลัมโบ	หางจาก
ตัวเมืองโคลัมโบประมาณ	30	กม	ที่เรียกวาตัวเมืองเอาเป็นวาจุดกลางๆเมือง
คือที่	Railway	Station	ก็ประมาณหัวลําโพงบานเรา	เป็นสถานีรถไฟศูนยกลาง
และบริเวณใกลเคียงก็มีสถานีรถบัสและสถานีรถบัสเอกชน	ดวย

เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร



เวลาทองถิ่นจะชากวาเวลาประเทศไทยประมาณ	7	ชั่วโมง

	เขาสูที่พัก	โรงแรม	HILTON	AIRPORT	หรือเทียบเทา

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

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางไปยังเมือง	Bourton	On	The	Water	ซึ่งเป็นหมูบานที่ผูคนทั้งหลายยกใหเป็นหมูบานที่มีความ

สวยงามมากที่สุดในอังกฤษ

เดินทางสู	เมืองสแตรทฟอรด	(Stratford	Upon	Avon)	เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอน	อันเป็นบานเกิดของ
วิลเลี่ยม	เช็คสเปียร	(William	Shakespeare)	กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

นําทานชม	บานเช็คสเปียร	(ดานนอก)	และชีวิตความเป็นอยูของกวีเอกในอดีต

ชมโบสถเกาแก	Holy	Trinity	ริมแมน้ําเอวอนอันเงียบสงบ	ใหทานอิสระเดินเลนเลือกซื้อของที่ระลึก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
เดินทางสู	เมืองแมนเชสเตอร	(Manchester)	เมืองที่มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของ

โลก	ทั้งยังเป็นเมืองที่ตั้งของสโมสรที่มีชื่อเสียงโดงดังในวงการฟุตบอลของโลก

นําทานถายรูปดานนอกกับ	สนามฟุตบอลโอลด	แทรฟฟอรด	(Old	Trafford	Stadium	and	Museum
Tour)	ของสโมสรแมนยูฯ	ใหอิสระทานเลือกซื้อของที่ระลึกตางๆ	จากทีมฟุตบอลในดวงใจทาน

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
เขาสูที่พัก	โรงแรม	MARRIOTT	SALFORD	QUAY	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองที่โดงดังที่สุดในคอตสโวลส	ดูเงียบสงบมีลําธารสายเล็กๆ(แมนําวินดรัช)
ไหลผานกลางเมืองและมีสะพานหินทอดขามนําเป็นชวงๆกับตนวิลโลวที่แกวง
กิ่งกานใบอยูริมนําเมืองน้ีมีรานอาหารและโรงแรมรวมทั้งรานคาใหเดินเลน
เก็บบรรยากาศ



เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอนอันเป็นบานเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร	กวีที่
มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

เมืองสแตรทฟอรดเพียง	เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมนําเอวอน	อันเป็นบานเกิดของ
วิลเลียมเช็คสเปียร	กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

โบสถเกาแก	Holy	Trinity	แมน้ําเอวอนอันเงียบสงบ	และสถานที่ใน
ประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับกวีเอกผูน้ี	อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาที่ระลึกจาก
รานคามากมาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง	อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโดงดัง
ในวงการฟุตบอลของโลก	คือแมนยู	หรือ	ปีศาจแดง

เป็นสนามเหยาของแมนเชสเตอรยูไนเต็ด	มีจํานวนความจุ	75,635	ที่น่ัง	โอ
ลดแทรฟฟอรดเป็นสนามกีฬาของสโมสรที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดาหลายๆ
ทีมในสหราชอาณาจักร	เป็นสนามกีฬาขนาดใหญเป็นอันดับที่	3	และเป็น
สนามกีฬาฟุตบอลขนาดใหญเป็นอันดับที่	2	และใหญเป็นอันดับที่	8	ในทวีป
ยุโรป

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

	โรงแรม	MARRIOTT	SALFORD	QUAY	หรือเทียบเทา

เชา



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	เมืองลิเวอรพูล	(Liverpool)	อดีตเมืองทาสําคัญของอังกฤษ	เมืองบานเกิดทีมสโมสรฟุตบอล

ลิเวอรพูล	และยังเป็นเมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรีสี่เตาทองหรือเดอะบีทเทิล

ชมบริเวณ	ทาเรืออัลเบิรต	(Albert	Dock)	โดยบริเวณทาเรือประกอบไปดวยอาคารทาเรือและคลังสินคา

ชม	ตึกรอยัลลิเวอร	(Royal	Liver	Building)	อีกหน่ึงอาคารที่ถือวาเป็นสัญลักษณและมีชื่อเสียงของเมือง
ลิเวอรพูล

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
เดินทางสู	Bicester	Village	outlet	ใหอิสระใหทานเลือกชอปป้ิงของแบรนดเนมอยางจุใจ
เดินทางเขาสู	มหานครลอนดอน	(London)	เพื่อกลับที่พัก

คํ่า

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
เขาสูที่พัก	โรงแรม	RAMADA	LONDON	NORTH	M1	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่มีฐานะเป็นนครและเป็นเมืองเมโทรโพลิตันของเมอรซียไซดในภาค
การปกครองตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ	ลิเวอรพูลตั้งอยูทางตะวันออกของ
ปากน้ําเมอรซีย	(Mersey	Estuary)	ลิเวอรพูลกอตั้งมาตั้งแต	ค.ศ.	1207	และได
รับฐานะเป็น	“นคร”	ในปี	ค.ศ.	1880	ในทางประวัติศาสตรของมณฑลเดิม
ลิเวอรพูลเป็นสวนหน่ึงของแลงคาสเชอร	ความรุงเรืองของลิเวอรพูลมาจาก
การเป็นเมืองทาสําคัญ	ภายในคริสตศตวรรษที่	18	การติดตอคาขายกับ
แคริบเบียน,	ไอรแลนด	และแผนดินใหญยุโรป	และความสะดวกในการติดตอ
คาขายกับการคาทาสขามมหาสมุทรแอตแลนติค	(Atlantic	Slave	Trade)	ยิ่ง
ทําใหเศรษฐกิจเติบโตมากยิ่งขึน้	ภายในตนคริสตศตวรรษที่	19	40%	ของการ
คาขายในโลกตองผานเมืองทาลิเวอรพูลซึ่งทําใหลิเวอรพูลกลายเป็นเมือง
สําคัญที่สุดเมืองหน่ึงของอังกฤษ

พื้นที่บริเวณริมน้ําแสนทันสมัยของลิเวอรพูลแหงน้ีเป็นเหมือนศูนยรวมราน
อาหารและบารที่ดีที่สุดของเมือง	นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑชั้นยอดหลายแหง
ดวย	เป็นทาเรือประจําเมืองอันดับตนๆ	ของโลก	ทาเรืออัลเบิรตสรางขึน้มาใน
ปี	1846	เป็นทาเรือสุดทันสมัยที่มีเครนที่ขับเคลื่อนดวยน้ําเป็นอันแรกๆ	ของ
โลก	และยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเชนโกดังขนาดใหญหลายโกดังดวย
ปัจจุบัน	ทาเรืออัลเบิรตไดรับการปรับปรุงใหมและเป็นที่ตั้งของสถานที่ทาง
ประวัติศาสตรที่นาสนใจหลายแหง

อาคารที่มีความโดดเดนมากที่สุดของเมืองแหงน้ี	ประดับดวยนกไลเวอรเบิรด
2	ตัว	ทําจากทองแดง	ซึ่งเป็นสัญลักษณของเมืองลิเวอรพูล	ครั้งหน่ึงอาคารน้ี
เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในยุโรป	อาคารน้ีเป็นที่ตั้งของบริษทั	Royal	Liver
Insurance	และเป็นสิ่งกอสรางที่ประดับนานฟาของลิเวอรพูลมากกวา	100	ปี
มาแลว	โดยอาคารน้ีสรางขึน้ในปี	1911	มีความสูง	90	เมตร	ในขณะน้ันไมมีอา
คารใดๆ	เทียบไดเลย	หอนาฬิกาทั้งสองแหงของอาคารมีหนาปัดที่ใหญกวาบิก๊
เบนเสียอีก	สวนโครงสรางคอนกรีตที่แข็งแรงน้ันสะทอนเงาของอาคารลงบน
ใจกลางเมืองอยางนาเกรงขาม	ปัจจุบัน	อาคารน้ีก็ยังเป็นที่ตั้งของบริษทั



อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ประกันภัยดังกลาวอยู	และถาคุณไมไดมีโอกาสมาเยี่ยมชมพรอมกับทัวร	การ
ไดชมอาคารจากภายนอกก็เป็นสิ่งที่หามพลาดอยางยิ่ง	โดยเฉพาะสําหรับคนที่
สนใจประวัติศาสตรทองถิ่นและสถาปัตยกรรมของลิเวอรพูล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นสวรรคของนักชอป	เอาทเล็ทช็อปป้ิงหรูหรากิบ๊เกขนาดใหญแหงหน่ึงของ
อังกฤษ	ที่มีสินคาหลากหลายแบรนด	ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มที่

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

	โรงแรม	RAMADA	LONDON	NORTH	M1	หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
มุงสู	เมืองบาธ	(Bath)	เมืองที่ตั้งอยูในหุบเขาของแมน้ําเอวอนในบริเวณที่มีน้ําพุรอนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้ง

ถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอํานาจ

นําทานเขาชม	พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน	(Roman	Bath	Museum)	ที่แสดงสวนความรูเรื่องประวัติศาสตร
การอาบนํา้ของคนแถบน้ี

บาย

เดินทางสู	เมืองซาลิสบัวรี	่(Salisbury)	นําทานชม	เสาหินสโตนเฮนจ	(Stonehenge)	ซึ่งเป็น	1	ใน	7	สิ่ง
มหัศจรรยของโลกในยุคกอนประวัติศาสตร

นําทานเดินทางเขาสู	มหานครลอนดอน	(London)	เพื่อกลับที่พัก

	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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

	โรงแรม	RAMADA	LONDON	NORTH	M1	หรือเทียบเทา

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



เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเที่ยวชมมหานครลอนดอน	ผาน	พิคคาดิลลีเ่ซอรคัส	(Piccadilly	Circus)	เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบ

ของถนน	6	สาย

ผาน	จัตุรัสทราฟัลการ	(Trafalgar	Square)	ที่รายลอมไปดวยอาคารที่นาสนใจ

ผาน	มหาวิหารเซนตพอล	(St.Paul’s	Cathedral)	ที่มียอดโดมใหญเป็นอันดับ	2	ของโลก

ถายรูปบริเวณดานนอกของ	มหาวิหารเวสทมินสเตอร	(Westminster	Abbey)	ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมา
ตั้งแตตนศตวรรษที่	16	และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รูจักกันดีในนาม	หอนาฬิกาบิกเบน	(Big	ben)	นาฬิกา
ที่มีหนาปัดใหญที่สุดในโลก	และฝ่ังตรงขามแมนํา้เทมสจะเห็น	ชิงชาสวรรคลอนดอน	อาย	(London	Eye)
ชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในยุโรป

ถายรูปบริเวณดานนอกของ	พระราชวังบัค้กิ้งแฮม	(Buckingham	Palace)	ที่ประทับของพระราชินีอลิ
ซาเบธที่	2	และพระสวามีใจกลางกรุงลอนดอน

บาย

รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน	โฟรซีซั่น	เพื่อลิ้มรสเป็ดยางอันเลื่องชื่อ
เลือกซื้อสิ้นคาที่หางดังใจกลางกรงุลอนดอนอยาง	หางแฮรรอดส	(Harrods)	ในยานไนซบริดจ	(Knights

Bridge)

เดินชอปป้ิงบริเวณ	ถนนออกฟอรด	(Oxford	Street)	ศูนยกลางการชอปป้ิงแหงมหานครลอนดอน

คํ่า

18.00น.	ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู	สนามบินฮีทโทรว

21.30น.	นําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน	UL	504

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน	โฟรซีซั่น	เพื่อลิ้มรสเป็ดยางอันเลื่องชื่อ

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

เป็นถนนในเมือง	แมนเช็สเตอรซึ่งมีโรงแรมและบารมากมายตลอดทาง

เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร



บาย

12.45น.	เดินทางถึง	สนามบินโคลัมโบ	ประเทศศรีลังกา

14.20น.	นําทานเดินทางตอไปยัง	กรุงเทพดวยเทีย่วบิน	UL	406

คํ่า

19.25น.	ถึง	กรุงเทพ	โดยสวัสดิภาพ

สนามบินโคลัมโบมีชื่อวา	Bandaranaike	International	Airport	สนามบิน	บันดา
ราไนเค	(	หรือบางทีก็เรียกกันวา	Katunayake	International	Airport	สนามบิน
คาทูนายาเค	หรือ	Colombo	International	Airport	สนามบินโคลัมโบ	หางจาก
ตัวเมืองโคลัมโบประมาณ	30	กม	ที่เรียกวาตัวเมืองเอาเป็นวาจุดกลางๆเมือง
คือที่	Railway	Station	ก็ประมาณหัวลําโพงบานเรา	เป็นสถานีรถไฟศูนยกลาง
และบริเวณใกลเคียงก็มีสถานีรถบัสและสถานีรถบัสเอกชน	ดวย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง

บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท
ราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ
ตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที	่ไมวาเหตุ
ผลใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด

กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวร
ทัง้หมด

เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกขอแลว

ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	36	ชั่วโมงหลังการจอง	โดยโอนเขาบัญชี	ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงิน
มัดจําแลวเทาน้ัน

ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	20	วันกอนการเดินทาง

คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ
จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน	และตองแจงใหเจาหนาที่บริษทัฯ	ทราบ)

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ

คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา

คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ

มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง

คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)	ซึ่งครอบคลุม

-	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
-	คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
***ไมรวมประกันสุขภาพ	แตหากตองการ	สามารถสอบถามเพิม่เติมกับเจาหนาทีบ่ริษทัฯ	ได***



คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา
หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน

คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา

คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

คาธรรมเนียมวีซาทานละ	5,600	บาท

คาแปลเอกสารที่ตองมีตราประทับของสถาบันแปลภาษา

คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	2	ปอนดตอคน	ตอวัน	:	6	x	2	=	12	ปอนด)

คาทิปพนักงานขับรถ	และ	มัคคุเทศกทองถิ่น	ตลอดรายการเดินทาง	(10	ปอนด)

คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ	
หนังสือเดินทางประเทศไทย	(Thailand	Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2

หนา	อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด
(หนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)

รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไมเกิน	6	เดือนหามสวมแวนตา
หรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)

หลักฐานการเงิน

-	กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป	สวนตัวของผูเดินทาง
ถายสําเนา	ยอนหลัง	6	เดือน	รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอนกอน	แลวคอยปรับยอดเงินใน
บัญชีอัพเดทไมเกิน	15	วัน	กอนวันยื่นวีซา	และบัญชีตองมีครบทุกเดือน	ในกรณีที่มีไมครบ	6	เดือน	ใหขอเป็น
STATEMENT	พรอมทําจดหมายชี้แจง	
-	กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเลมใหม	ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม	(ทั้งเลมเกา	–เลมใหม)
-	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	ตองมีสําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง	6	เดือน	ของผูออกคาใชจายให
อัพเดทไมเกิน	15	วัน	กอนวันยื่นวีซา	และบัญชีตองมีครบทุกเดือน	ในกรณีที่มีไมครบ	6	เดือน	ใหขอเป็น
STATEMENT	พรอมทําจดหมายชี้แจง	รวมถึงตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการชี้แจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ
(Sponsor	Letter)
หลักฐานการทํางาน

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

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



กรณีเด็กอายุไมถึง	18	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา

-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดาจากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามา
ดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม
ระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยาและมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่
สถานทูตดวย	ทั้งสองทาน
ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน

ในกรณีที่มีเอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ	ตองแปลจากรานแปลหรือศูนยแปล	พรอมประทับตรา	เทาน้ัน

***ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	15	วันทําการ	โดยยื่นวัซาแสดงตนที	่VFS	Global
(เทรนดี้	ชัน้	28	)***	
***โปรดเตรียมเอกสาร	1	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกโดยทางราชการ	ตองมีตัวจริง	1	ชุด	และสําเนา	1
ชุด***
***ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูตและระหวางรอผลการอนุมัติวีซา	ไมสามารถดึง
หนังสือเดินทางออกมาได***
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต	สัญชาติไทย	แตพํานักอยูตางประเทศ,	ทํางานอยูตางประเทศ	หรือนักเรียน
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ	กรุณาแจงเจาหนาทีข่องทางบริษทัใหทราบทันที	เพราะการยื่นขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข	และ	ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิม่เติม	และ	บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซา
ในประเทศไทยได	ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย***
***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ	บัญชีฝากประจํา	บัญชีกระแสรายวัน	บัญชีสหกรณออมทรัพย
พันธบัตร	ตราสารหน้ี	กองทุน	และสลากออมสิน***
***ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต	เพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสาร
การยื่นอยูเรื่อยๆ	***

รานคาใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย

โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม

เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single),	หองคู
(Twin/Double)	ตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้นกัน	และโรงแรมในรัสเซียไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถา
เขาพัก	3	ทาน	ผูเดินทาง	จะไดหองพักประเภท	หองคูแบบไมมีเตียงเสริม

โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า

ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก	เชน	กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	เป็นผลใหคาโรงแรมสูง
ขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	โดยจะไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย
ตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา	โดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดิน
ทางเป็นสําคัญ

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ
ริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

ในกรณีมีความประสงคอยูตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน	และตองแจงใหเจา
หนาที่บริษทัฯ	ทราบ

น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน



กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Longleg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

โปรดสงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทางที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา
ภายใน	3	วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไมสะดวก
ในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

หากทานไดชําระคามัดจําหรือคาทัวรเต็มจํานวนแลว	แตทานไมผานการอนุมัติวีซา	หรือ	ยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจําเป็น	(เชนกรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง)	ทาง
บริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	ในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว
จะตองรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ซึ่งจะใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

**ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ	สามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]	
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	โดยจะครอบคลุมดานรักษาพยาบาล	2	ลานบาท,	เสีย
ชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท

แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทั้งหมด

แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท	

แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท

แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทัง้หมด

เน่ืองจากทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลวหลังจากที่ทานจายมัดจําหรือชําระคา
ทัวรจํานวนเต็ม		หากทานยกเลิกทัวรไมวาจะดวยสาเหตุใด	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	ซึ่งมีคาใชจายประมาณ	1,000	–	5,000	บาท		แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง	


