รหัสทัวร WCT1902794
ทัวรอังกฤษ โปรโมชั่น แวะเที่ยวบรูไน 7 วัน 4 คืน (BI)

บรูไน – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - ตลาดกาดง – ไนทมารเก็ต – ลอนดอน - บาธ
สโตนเฮนจน – บริสตอล - ไบบุรี – เบอรตัน ออนเดอะ วอเตอร – ลิเวอรพูล – แมนเชสเตอร
ลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัย

โปรแกรมการเดินทาง
วันที1่
กรุงเทพฯ – บรูไน – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien
ตลาดกาดง – ไนทมารเก็ต – ลอนดอน
10.30 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศชั้น 4 เคาทเตอร U-W สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวย
ความสะดวก
13.30 ออกเดินทางสูบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน แอรไลน เที่ยวบินที่ BI 514
17.15 เดินทางถึงประเทศบรูไน ใหทานแวะพักเปลี่ยนเครื่อง หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองแลว
นําทานชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien (ภายนอก) มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร
เสรีเบกาวัน สรางขึ้นโดย สุลตาน โอมาร อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเปนมัสยิดประจําพระองค
ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคที่ 28
ของบรูไน ซึ่งเปนพระราชบิดาของสมเด็จ
พระราชาธิบดีองคที่ 29 องคปจจุบัน
ภายในมัสยิดประดับตกแตงดวยหินออน
และกระเบื้องสีอยางเรียบงาย เหมาะสม
สําหรับสถานที่ในการสวดมนตขอพร
มัสยิดแหงนี้เปนการผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมแบบอิสลามกับ
สถาปตยกรรมอิตาลี ไดรับการขนานนาม
วา มินิ ทัชมาฮาล บริเวณดานหนาของ
มัสยิดเปนทะเลสาบขนาดใหญ มีการจําลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเปนจุดเดน
อีกประการหนึ่ง มัสยิดแหงนี้ภายนอกแวดลอมดวยพันธุไมนานาชนิดซึ่งเปนสัญลักษณ
แสดงถึงดินแดนแหงสรวงสวรรค ถือไดวาเปนมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแหงหนึ่งของ
โลก
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําทานอิสระชอปปﻤงที่ ยายาซัน คอมเพล็กซ เปนแหลงช็อปปﻤงที่สําคัญใจกลางเมือง
บรูไน มีทั้งสินคาพื้นเมือง,ของโบราณ ไปจนถึงคริสตัลและเครื่องประดับราคาแพง /
ถึงเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางเขาสูสนามบินบรูไน
วันที2
่
ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน – บริสตอล
00.15 เหิรฟาสูมหานครลอนดอน...โดยสายการบินรอยัล บรูไน แอรไลน เที่ยวบินที่ BI 003

06.50 ถึงสนามบินฮิสโธรว มหานครลอนดอน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว จากนั้น
นําทานออกเดินทางเขาสูทุงราบ ซอลสบรุ ี
“Salisbury Plain” นําทานเขาชม สโตนเฮนจ
STONEHENGE (รวมคาเขาชม) วงหินปริศนา
แหงเกาะอังกฤษ นับเปนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคเกา สรางขึน
้ ราว 2,000 ปกอน
คริสตกาล นําทานเปลี่ยนรถทองถิ่นเพื่อเขา
ชมสโตนเฮนจ มีเวลาใหทานเดินเลนชมความ
มหัศจรรยของวงหินปริศนา ไดเวลาสมควรนํา
ทานออกเดินทางสูเมืองบาธ “Bath” ดินแดนแหงอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญบนเกาะ
อังกฤษเมื่อกวา 2,000 ปมาแลว ตั้งชื่อเมืองวา “Aquae Sulis” เปนที่ตั้งของโรมัน
บาธ สถานที่ ทีช
่ าวโรมันมาสรางไวเปนสถานที่อาบนํ้าแร เมื่อ 2,000 ปมาแลว โดย
อาศัย นํ้าจากบอนํ้าแรธรรมชาติที่จะมีนํ้าไหล ออกมาอยางตอเนื่องถึงวันละประมาณ
1,250,000 ลิตร และมีความรอนถึง 46 องศาเซลเซียส
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
นําทานชมตัวเมืองบาธ บาธตั้งอยูเนินหลายลูกในหุบเขาของแมนํ้าเอวอน ในบริเวณที่มี
นํ้าพุรอนธรรมชาติที่เปนที่ตั้งถิ่นฐานของ
โรมัน ผูสรางโรงอาบนํา้ โรมัน (Roman
Bath) เมืองบาธเปนสถานที่ที่สมเด็จพระเจา
เอ็ดการผูรักสงบทําพิธีราชาภิเษกเปน
พระมหากษัตริยอังกฤษที่มหาวิหารบาธ ในป
ค.ศ. 973 ตอมาในสมัยจอรเจีย บาธกลาย
เปนเมืองนํ้าแรที่เปนที่นิยมกันมากซึ่งทําให
เมืองขยายตัวขึ้นมากและมีสถาปตยกรรม
จอรเจียที่เดนๆ จากสมัยนั้นที่สรางจากหิน
บาธที่เปนหินสีเหลืองนวล เมืองบาธไดรบ
ั
ฐานะเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1987
และมีโรงละคร, พิพิธภัณฑและสิ่งสําคัญทางวัฒนธรรมและทางการกีฬา ที่ทําให
กลายเปนเมืองที่ดึงดูดนักทองเที่ยวโดยมีนักทองเที่ยวคางคืนหนึ่งลานคน เมืองบาธมี
มหาวิทยาลัยสองมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยและสถานศึกษาอื่นๆ แรงงานสวนใหญเปน
อุตสาหกรรมการบริการและมีความเจริญเติบโตทางดานขอมูลและเทคโนโลยีที่สราง
งานใหแกผูอยูอ
 าศัยในเมืองบาธเองและบริเวณปริมณฑลออกเดินทางสูเมืองบริซตอล
เพื่อเขาสูที่พัก

คํ่า
พักที่:

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
HOTEL RAMADA / หรือระดับใกลเคียง

วันที3
่
เชา

บริสตอล– ไบบุรี – เบอรตัน ออนเดอะ วอเตอร – ลิเวอรพูล
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “หมูบานไบบุร”ี (Bibury) เปนหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูใน
แควน Gloucestershire เขต
Cotswolds (คอทสโวลส) จัดวาเปน The
Most beautiful village in England ให
ทานไดเดินเลนชม บานเรือนอันเปน
เอกลักษณของหมูบานแหงนี้ นั่นคือกระทอม
หินโบราณ ที่เรียงรายกันยาวไปเปนแถว มีชื่อ
วา Arlington Row ซึ่งกระทอมเหลานี้เคย
เปนที่พักของคนที่ทําอาชีพทอขนแกะในสมัย
ศตวรรษที่ 17 ชมโบสถอันเกาแก อีกทั้งยังมี
ถนนสวย ๆ ที่รายลอมดวยดอกไมสีสดใสริม
สองขางทาง นําทานชม “ฟารมปลาเทราท”
อายุกวา 100 ป ตั้งอยูใ จกลางหมูบาน อันเนือ
่ งมาจากแมนํ้าโคลนเปนสาขาหนึ่งที่แยก
มาจากแมนํ้าเทมส เปนแหลงที่สามารถเลี้ยงปลาชนิดนี้ไดตลอดทั้งป สวนใหญปลาที่
เลี้ยงเปน ปลาเทราทสีนํ้าตาล กลายเปนอาชีพที่ทํารายไดใหกับคนในหมูบานจํานวน
มาก และฟารมปลาเทราตยังเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของหมูบานอีกดวย นํา
ทานเดินทางสู “เมืองเบอรตัน ออน เดอะวอเตอร” หมูบ
 านเล็ก ๆ ที่รูจักกันในนามของ
“เวนิส แหงคอตสวอลด”Cotswold เมืองที่โดงดังที่สุดในคอตสโวลด ดูเงียบสงบมี
ลําธารสายเล็ก ๆ (แมนํ้าวินดรช
ั ) ไหลผานกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขามนํ้าปน
ชวง ๆ กับตนวิลโลวทแ
ี่ กวงกิ่งกานใบอยูร ม
ิ นํา้ เมืองนี้มีรานอาหารและโรงแรม รวมทั้ง
รานคาใหเดินเลนเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย นําทานชมความสวยงามภายในหมูบาน
แหงนี้ พรอมทั้งถายภาพเปนที่ระลึก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

บาย

คํ่า
พักที:่
วันที4
่
เชา

นําทานชมเมืองลิเวอรพูล Liverpool เมืองทาแหงการทองเที่ยวที่มีความสําคัญมาก
แหงหนึ่งของประเทศอังกฤษ
โดยเฉพาะในชวง
คริสตศตวรรษที่ 18 เมืองลิ
เวอรพูลนั้นถือวาเปนจุด
ศูนยกลางของการติดตอ
คาขายกับแคริบเบียน,
ไอรแลนด และแผนดินใหญ
ยุโรป จึงสงผลใหเมืองลิเวอร
พูลเปนเมืองสําคัญที่สุดเมือง
หนึ่งของอังกฤษ ปจจุบน
ั เมือง
ลิเวอรพูลไดกลายเปนที่ดึงดูด
นักทองเที่ยว ซึ่งในป ค.ศ.
2007 เมืองลิเวอรพูลไดมีการ
ฉลองครบรอบ 800 ป ที่
กอตั้งมาและในป ค.ศ. 2008 ลิเวอรพูลก็ไดรับตําแหนงเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของ
ยุโรปพรอมกับเมืองสตราวันเจอร ในนอรเวยอีกดวย นําทานเก็บภาพบริเวณดานหนา
สนามแอนฟลด สนามฟุตบอลที่มลิเวอรพูลที่โดงดัง สนามกีฬาแหงประวัติศาสตรแหงนี้
คือสถานที่ที่มีความสําคัญที่สุดของเมือง คนเมืองลิเวอรพูลนั้นชื่นชอบและคลั่งไคลกีฬา
ฟุตบอลมาก สนามกีฬาแอนฟลดก็เปนเหมือนบานของสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลมา
ตั้งแตกอตัง้ ขึ้นในป 1892 สนามกีฬานั้นมีมากอนสโมสรฟุตบอลประมาณ 8 ป และ
ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยอยางสมํ่าเสมอตลอดชวงศตวรรษที่ 20 ใหทานเลือกซื้อ
สินคาที่ระลึกประจําทีมลิเวอรพูล
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
NOVOTEL HOTEL LIVERPOOL / หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง
ลิเวอรพูล – แมนเชสเตอร – ชมเมือง – ชอปปﻤง
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองแมนเชสเตอรนําทานเก็บภาพภายนอกสนามฟุตบอล
โอลด แทรฟฟอรด ของสโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ซึ่งมีจํานวนความจุ 75,635 ที่
นั่ง โอลดแทรฟฟอรดเปนสนามกีฬาของสโมสรที่มีขนาดใหญที่สุดในสหราชอาณาจักร
เปนสนามฟุตบอลขนาดใหญเปนอันดับที่ 2 ของประเทศและใหญเปนอันดับที่ 8 ใน

เที่ยง
บาย

คํ่า
พักที่:
วันที5
่
เชา

พักที่:
วันที6
่
เชา

ทวีปยุโรปพรอมชมพิพิธภัณฑ ความเปนมาของสนามฟุตบอล อันยิ่งใหญแหงนี้ มีเวลา
ใหทานเลือกซื้อสินคาลิขสิทธิ์ประจําทีมแมนเชสเตอรไดตามอัธยาศัย
อิสระอาหารมื้อเที่ยงเพือ
่ ความสะดวกในการชอปปﻤง
จากนั้นออกเดินทางสู Bicester Outlet ศูนยเอาทเล็ทที่ใหญและมีสินคาหลากหลาย
ที่สุด มีเวลาใหทานชอปปﻤงสินคาแบรนดเนม อาทิเชน Burberry, Calvin Klien,
D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ จากนั้นเขาสูโรงแรมที่
พัก
อิสระอาหารมื้อเย็นเพื่อความสะดวกในการชมเมือง
NOVOTEL HOTEL WEMBLEY / หรือระดับใกลเคียง
ลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระทุกทานตามอัธยาศัย ทาน
สามารถขอคําแนะนําจาก
หัวหนาทัวร ในการเลือกเดินซื้อ
สินคาบริเวณยานตางๆ อาทิเชน
ยานเคนชินตัน ไฮสตรีท ยาน
ถนนรีเจนท ออกฟอรด หรือ เขา
ชมพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง มาดามทุส
โซ (คาเขาประมาณ 2,000
บาท) พิพิธภัณฑอังกฤษ
(Britist Museum) (ไมเสียคา
เขาชม) โรงถายภาพยนตรวอรเนอร (Harry Potter) คาเขาประมาณ 4,000 บาท)
ไดตามอัธยาศัย(กรุณาจองจากเมืองไทย)
NOVOTEL HOTEL WEMBLEY / หรือระดับใกลเคียง
ลอนดอน – ชมเมือง – สนามบิน
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสูมหานครลอนดอน, ผานชมรัฐสภาของอังกฤษริมแมนํ้าเทมส จัตุรัส
รัฐสภา มหาวิหารเวสทมินสเตอร หอนาฬิกาบิก
๊ เบน ถนนดาวนนงิ ที่ตงั้ ของบานพัก
นายก รัฐมนตรีอังกฤษ, จตุรัสทราฟลการ อนุสรณของนายพลลอรด เนลสัน และชัย
ชนะของอังกฤษเหนือทัพของนโปเลียน ณ แหลมทราฟลการ, มหาวิหารเซนตพอลส
ธนาคารชาติของ อังกฤษ กองบัญชาการตํารวจสกอตแลนดยารด ถายภาพสะพาน

ทาวเวอร บริดจ ที่โดงดัง ผานชมพระราชวังบักกิง้ แฮม ที่ใชวาราชการของสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศชั้นสูง จากนั้นอิสระทุกทานในยาน
การคา ถนนออกซฟอรด หรือ บริเวณถนนรีเจนท อิสระใหทานไดชอปปﻤง สินคาบริเวณ
ยานเคนชินตัน ไฮสตรีท ทานสามารถเลือกชอปปﻤงในยานถนนรีเจนท ออกฟอรด
จากนั้นนําทานออกเดินทางเขาสูสนามบิน
17.55 ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ แวะตอเครื่องที่ บรูไน โดยเที่ยวบินที่ BI 004
วันที7
่
14.35
08.40
20.25

กรุงเทพ
เดินทางดึงบรูไน นําทานตอเครื่อง
ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BI 519
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสุข สนุกสนานและประทับใจ

หมายเหตุ...
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ
ลม ฟา อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ

อัตราค่ าบริการ

ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ ท่ าน

เด็กอายุตํากว่า ปี เด็กอายุตํากว่า ปี
พักกับผู้ใหญ่ ท่าน พักกับผู้ใหญ่ ท่ าน
( มีเตียงเสริม )

พักท่านเดียว / ห้ อง
จ่ ายเพิม

- ต.ค.
- ต.ค.
- พ.ย.
- พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
มี.ค.- เม.ย.
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ต้องการเดินทางโดยชันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิมเติมจากเจ้ าหน้ าทีบริษัทฯ

อัตราคาบริการนีร้ วม
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ
คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไม
อนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู
ในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเท
รดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมเปนหลัก
คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรนําเที่ยวใหความรู และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ทาน
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จา ย 3 %
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
คาผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
คาธรรมเนียมในการยืน
่ วีซาสหราชอาณาจักร และคาสแกนเอกสาร (6,000 บาท) ทางสถานทูตไมคืนให
ทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
คาทิปหัวหนาทัวร โดยเฉลี่ย 100 บาท / ทาน / วัน
คาทิปพนักงานขับรถระหวางการทองเที่ยวในอังกฤษ 2 ปอนด / ทาน / วัน
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน หากกรุปไมสามารถออกเดินทางได
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ
ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ





เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี
เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ทีไ่ ดระบุไวโดยทั้งหมด

หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 25 ทาน และไดรับคิวการ
ตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุป
 ในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเค
รี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะ
ครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง
o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุป
 ในการยืน
่ วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซา
เดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
o เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัท
ทัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยืน
่ วีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวร
เปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน
 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจาย
จริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้
- คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะ
ผานหรือไมผานการพิจารณา
- คามัดจําตัว๋ เครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยืน
่ วีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการ
ยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตัว๋ เครือ
่ งบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะ
มีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎ
ของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น
- คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรม
จะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรมทีพ
่ ัก
ตางประเทศเพื่อที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ)





หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจาย
ทั้งหมด 100%
ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด
หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมา
สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรม
การเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน - คืนคาใชจา ยทั้งหมด ยกเวนกรุป
 ที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมด
ั จํากับสายการบิน หรือ กรุป
 ที่มก
ี ารการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดย
การผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 20,000 บาท
ยกเลิกกอนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 70 % ของราคาทัวร
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 %
เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกทาน)
หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา
รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับ
ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรอง
การทํางานเปนภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือ
รับรองเปนภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆนอกจาก
ออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ทั้งนี้เพื่อใหหลักฐานการเงิน
ของทานสมบูรณทสุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย
โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลม
เดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบรู ณ / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา
ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ
สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด
สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด
สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการ
ขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
เชนกัน
กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยัง
ประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิด
วัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก

