
 

 

รหัสทัวร WCT1902794 
ทัวรอังกฤษ โปรโมช่ัน 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 – มสัยิด Omar Ali Saiffuddien 
 ตลาดกาดง – ไนทมารเก็ต – ลอนดอน  
10.30 สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศช้ัน 4 เคาทเตอร U-W สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวย
ความสะดวก  

13.30  ออกเดินทางสูบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน แอรไลน เที่ยวบินท่ี BI 514 
17.15  เดินทางถึงประเทศบรูไน  ใหทานแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง หลังผานพิธีการตรวจคนเขา

เมืองแลว 
 นําทานชม มัสยดิ Omar Ali Saiffuddien (ภายนอก) มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร

เสรีเบกาวัน สรางข้ึนโดย สุลตาน โอมาร อาล ีไซฟุดดิน ซึ่งเปนมัสยิดประจําพระองค
ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคท่ี 28 
ของบรูไน ซึ่งเปนพระราชบิดาของสมเด็จ
พระราชาธิบดีองคที ่29 องคปจจบุัน 
ภายในมัสยิดประดับตกแตงดวยหินออน
และกระเบ้ืองสีอยางเรียบงาย เหมาะสม
สําหรับสถานที่ในการสวดมนตขอพร 
มัสยิดแหงน้ีเปนการผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมแบบอิสลามกับ
สถาปตยกรรมอิตาล ีไดรับการขนานนาม
วา มินิ ทัชมาฮาล บริเวณดานหนาของ
มัสยิดเปนทะเลสาบขนาดใหญ มกีารจําลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเปนจุดเดน
อีกประการหน่ึง มัสยิดแหงน้ีภายนอกแวดลอมดวยพันธุไมนานาชนิดซึ่งเปนสัญลักษณ
แสดงถึงดินแดนแหงสรวงสวรรค ถือไดวาเปนมัสยิดท่ีสวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงของ
โลก 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
 นําทานอิสระชอปปم�งที่ ยายาซัน คอมเพล็กซ เปนแหลงช็อปปم�งที่สําคัญใจกลางเมือง

บรูไน มีท้ังสินคาพ้ืนเมอืง,ของโบราณ ไปจนถงึคริสตัลและเครื่องประดับราคาแพง / 
ถึงเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางเขาสูสนามบนิบรูไน 

 
วันที2่ ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน – บริสตอล 
00.15  เหิรฟ�าสูมหานครลอนดอน...โดยสายการบินรอยัล บรูไน แอรไลน เที่ยวบินท่ี BI 003 



 

 

06.50 ถึงสนามบินฮิสโธรว มหานครลอนดอน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว จากน้ัน
นําทานออกเดินทางเขาสูทุงราบ ซอลสบรีุ 
“Salisbury Plain” นําทานเขาชม สโตนเฮนจ 
STONEHENGE (รวมคาเขาชม) วงหินปริศนา
แหงเกาะอังกฤษ นับเปนหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคเกา สรางข้ึนราว 2,000 ปกอน
คริสตกาล นําทานเปลี่ยนรถทองถิ่นเพื่อเขา
ชมสโตนเฮนจ มีเวลาใหทานเดินเลนชมความ
มหัศจรรยของวงหินปรศินา ไดเวลาสมควรนํา
ทานออกเดินทางสูเมืองบาธ “Bath” ดินแดนแหงอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญบนเกาะ 
อังกฤษเมื่อกวา 2,000 ปมาแลว ต้ังชื่อเมืองวา “Aquae Sulis” เปนท่ีต้ังของโรมัน
บาธ สถานท่ี ทีช่าวโรมนัมาสรางไวเปนสถานที่อาบน้ําแร เม่ือ 2,000 ปมาแลว โดย
อาศัย น้ําจากบอน้ําแรธรรมชาติท่ีจะมีนํ้าไหล ออกมาอยางตอเน่ืองถึงวันละประมาณ 
1,250,000 ลิตร และมีความรอนถึง 46 องศาเซลเซียส 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมตัวเมืองบาธ บาธต้ังอยูเนินหลายลูกในหุบเขาของแมน้ําเอวอน ในบริเวณท่ีมี

น้ําพุรอนธรรมชาติที่เปนที่ต้ังถิ่นฐานของ
โรมัน ผูสรางโรงอาบน้ําโรมัน (Roman 
Bath) เมืองบาธเปนสถานท่ีที่สมเด็จพระเจา
เอ็ดการผูรักสงบทําพิธีราชาภิเษกเปน
พระมหากษัตริยอังกฤษที่มหาวิหารบาธ ในป 
ค.ศ. 973 ตอมาในสมยัจอรเจีย บาธกลาย
เปนเมืองน้ําแรท่ีเปนท่ีนิยมกันมากซ่ึงทําให
เมืองขยายตัวข้ึนมากและมีสถาปตยกรรม
จอรเจียที่เดนๆ จากสมัยน้ันท่ีสรางจากหิน
บาธท่ีเปนหินสีเหลืองนวล เมืองบาธไดรบั
ฐานะเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1987 
และมีโรงละคร, พิพิธภัณฑและส่ิงสําคัญทางวัฒนธรรมและทางการกีฬา ท่ีทําให
กลายเปนเมืองที่ดึงดูดนักทองเที่ยวโดยมีนักทองเท่ียวคางคืนหน่ึงลานคน เมืองบาธมี
มหาวิทยาลัยสองมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยและสถานศึกษาอ่ืนๆ แรงงานสวนใหญเปน
อุตสาหกรรมการบริการและมีความเจรญิเติบโตทางดานขอมูลและเทคโนโลยีที่สราง
งานใหแกผูอยูอาศัยในเมืองบาธเองและบริเวณปริมณฑลออกเดินทางสูเมืองบริซตอล 
เพ่ือเขาสูท่ีพัก 



 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
พักที่:  HOTEL RAMADA / หรือระดับใกลเคียง 
 
วันที3่  บริสตอล– ไบบุร ี– เบอรตัน ออนเดอะ วอเตอร – ลิเวอรพูล 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “หมูบานไบบุร”ี (Bibury) เปนหมูบานเล็กๆ ต้ังอยูใน
แควน Gloucestershire เขต 
Cotswolds (คอทสโวลส) จัดวาเปน The 
Most beautiful village in England ให
ทานไดเดินเลนชม บานเรือนอันเปน
เอกลักษณของหมูบานแหงน้ี น่ันคือกระทอม
หินโบราณ ท่ีเรียงรายกันยาวไปเปนแถว มช่ืีอ
วา Arlington Row ซึ่งกระทอมเหลาน้ีเคย
เปนที่พักของคนท่ีทําอาชีพทอขนแกะในสมัย
ศตวรรษที่ 17 ชมโบสถอันเกาแก อีกท้ังยังมี
ถนนสวย ๆ ท่ีรายลอมดวยดอกไมสีสดใสริม
สองขางทาง นําทานชม “ฟารมปลาเทราท” 
อายุกวา 100 ป ต้ังอยูใจกลางหมูบาน อันเน่ืองมาจากแมน้ําโคลนเปนสาขาหน่ึงที่แยก
มาจากแมน้ําเทมส เปนแหลงท่ีสามารถเลี้ยงปลาชนิดน้ีไดตลอดทั้งป สวนใหญปลาท่ี
เล้ียงเปน ปลาเทราทสีน้ําตาล กลายเปนอาชีพที่ทํารายไดใหกับคนในหมูบานจํานวน
มาก และฟารมปลาเทราตยังเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของหมูบานอีกดวย นํา
ทานเดินทางสู “เมืองเบอรตัน ออน เดอะวอเตอร” หมูบานเล็ก ๆ ท่ีรูจักกันในนามของ 
“เวนิส แหงคอตสวอลด”Cotswold  เมืองที่โดงดงัท่ีสุดในคอตสโวลด  ดูเงียบสงบม ี
ลําธารสายเล็ก ๆ (แมน้ําวินดรชั) ไหลผานกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขามน้ําปน
ชวง ๆ กบัตนวิลโลวทีแ่กวงกิ่งกานใบอยูรมิน้ํา เมืองน้ีมีรานอาหารและโรงแรม รวมทั้ง
รานคาใหเดินเลนเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย นําทานชมความสวยงามภายในหมูบาน
แหงน้ี พรอมท้ังถายภาพเปนท่ีระลึก 

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานชมเมืองลิเวอรพูล Liverpool  เมืองทาแหงการทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญมาก
แหงหน่ึงของประเทศอังกฤษ 
โดยเฉพาะในชวง
คริสตศตวรรษท่ี 18 เมืองลิ
เวอรพูลน้ันถือวาเปนจุด
ศูนยกลางของการติดตอ
คาขายกับแครบิเบียน, 
ไอรแลนด และแผนดินใหญ
ยุโรป จึงสงผลใหเมืองลิเวอร
พูลเปนเมืองสําคัญท่ีสุดเมือง
หน่ึงของอังกฤษ ปจจุบันเมือง
ลิเวอรพูลไดกลายเปนที่ดึงดูด
นักทองเที่ยว ซึ่งในป ค.ศ. 
2007 เมืองลิเวอรพูลไดมีการ
ฉลองครบรอบ 800 ป ที่
กอต้ังมาและในป ค.ศ. 2008 ลิเวอรพูลก็ไดรับตําแหนงเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของ
ยุโรปพรอมกับเมืองสตราวันเจอร ในนอรเวยอีกดวย นําทานเก็บภาพบริเวณดานหนา
สนามแอนฟลด สนามฟุตบอลที่มลิเวอรพูลท่ีโดงดงั สนามกีฬาแหงประวติัศาสตรแหงน้ี
คือสถานที่ที่มีความสําคัญท่ีสุดของเมือง คนเมืองลิเวอรพูลน้ันช่ืนชอบและคลั่งไคลกีฬา
ฟุตบอลมาก สนามกีฬาแอนฟลดก็เปนเหมือนบานของสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลมา
ต้ังแตกอต้ังขึ้นในป 1892 สนามกีฬาน้ันมีมากอนสโมสรฟุตบอลประมาณ 8 ป และ
ไดรับการปรับปรงุใหทันสมัยอยางสมํ่าเสมอตลอดชวงศตวรรษที่ 20  ใหทานเลือกซื้อ
สินคาที่ระลึกประจําทมีลิเวอรพูล 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
พักที:่  NOVOTEL HOTEL LIVERPOOL / หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 

 
วันที4่ ลิเวอรพูล – แมนเชสเตอร – ชมเมือง – ชอปปم�ง 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองแมนเชสเตอรนําทานเก็บภาพภายนอกสนามฟุตบอล

โอลด แทรฟฟอรด ของสโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ซึ่งมีจํานวนความจุ 75,635 ที่
น่ัง โอลดแทรฟฟอรดเปนสนามกีฬาของสโมสรที่มีขนาดใหญที่สุดในสหราชอาณาจักร 
เปนสนามฟุตบอลขนาดใหญเปนอันดับที ่2 ของประเทศและใหญเปนอันดับที่ 8 ใน



 

 

ทวีปยุโรปพรอมชมพิพิธภัณฑ ความเปนมาของสนามฟุตบอล อันยิ่งใหญแหงน้ี มีเวลา
ใหทานเลือกซื้อสินคาลิขสิทธ์ิประจําทีมแมนเชสเตอรไดตามอัธยาศัย 

เท่ียง อิสระอาหารมื้อเที่ยงเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
บาย จากน้ันออกเดินทางสู Bicester Outlet ศูนยเอาทเล็ทท่ีใหญและมีสินคาหลากหลาย

ที่สุด มีเวลาใหทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนม อาทิเชน Burberry, Calvin Klien, 
D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ จากน้ันเขาสูโรงแรมท่ี
พัก 

ค่ํา อิสระอาหารมื้อเย็นเพ่ือความสะดวกในการชมเมือง  
พักที่:  NOVOTEL HOTEL WEMBLEY / หรือระดับใกลเคียง 
 
วันที5่ ลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัย   
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 อิสระทุกทานตามอัธยาศัย ทาน

สามารถขอคําแนะนําจาก
หัวหนาทัวร ในการเลือกเดินซื้อ
สินคาบริเวณยานตางๆ อาทิเชน 
ยานเคนชินตัน ไฮสตรีท ยาน
ถนนรีเจนท ออกฟอรด หรือ เขา
ชมพิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง มาดามทุส
โซ (คาเขาประมาณ 2,000 
บาท) พิพิธภัณฑอังกฤษ 
(Britist Museum) (ไมเสียคา
เขาชม) โรงถายภาพยนตรวอรเนอร (Harry Potter) คาเขาประมาณ 4,000 บาท) 
ไดตามอัธยาศัย(กรุณาจองจากเมืองไทย) 

พักที่:  NOVOTEL HOTEL WEMBLEY / หรือระดับใกลเคียง 
 
วันที6่ ลอนดอน – ชมเมือง – สนามบิน 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางสูมหานครลอนดอน, ผานชมรฐัสภาของอังกฤษริมแมน้ําเทมส จัตุรัส

รัฐสภา มหาวิหารเวสทมินสเตอร หอนาฬิกาบิก๊เบน ถนนดาวนนิงท่ีต้ังของบานพัก
นายก รัฐมนตรีอังกฤษ, จตุรัสทราฟลการ อนุสรณของนายพลลอรด เนลสัน และชัย
ชนะของอังกฤษเหนือทัพของนโปเลียน ณ แหลมทราฟลการ, มหาวิหารเซนตพอลส 
ธนาคารชาติของ  อังกฤษ กองบัญชาการตํารวจสกอตแลนดยารด ถายภาพสะพาน



 

 

ทาวเวอร บรดิจ ท่ีโดงดัง ผานชมพระราชวังบักกิง้แฮม ท่ีใชวาราชการของสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 2 และพระราชวงศชั้นสูง จากน้ันอิสระทุกทานในยาน
การคา ถนนออกซฟอรด หรือ บริเวณถนนรีเจนท อิสระใหทานไดชอปปم�ง สินคาบริเวณ
ยานเคนชินตัน ไฮสตรีท ทานสามารถเลือกชอปปم�งในยานถนนรีเจนท ออกฟอรด 
จากน้ันนําทานออกเดินทางเขาสูสนามบิน 

17.55 ออกเดินทางกลับสู กรงุเทพฯ แวะตอเคร่ืองที่ บรูไน โดยเที่ยวบินที ่BI 004 
 
วันที7่ กรุงเทพ  
14.35 เดินทางดึงบรูไน นําทานตอเคร่ือง 
08.40 ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ BI 519 
20.25 เดินทางกลับถึงสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ดวยความสุข สนุกสนานและประทับใจ 
 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ 

ลม ฟ�า อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศท่ี
ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสนิใจ  จะ
คํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ � ท่าน 
เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ�ม 

 

��-�� ต.ค. ���� 43,900 43,900 43,900 11,000 

��-�� ต.ค. ���� 43,900 43,900 43,900 11,000 

��-�� พ.ย. ���� 42,900 42,900 42,900 11,000 

��-�� พ.ย. ���� 42,900 42,900 42,900 11,000 

ธ.ค. ���� 45,900 45,900 45,900 12,000 

ม.ค.-มี.ค. ���� 42,900 42,900 42,900 11,000 

�� มี.ค.-�� เม.ย. ���� 45,900 45,900 45,900 12,000 
ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 

 



 

 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  
 คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไม
อนุญาตใหคนขับรถเกนิ 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยู 

 ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเท
รดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหวัหนาทัวรนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ทาน  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาสหราชอาณาจักร และคาสแกนเอกสาร (6,000 บาท) ทางสถานทูตไมคืนให

ทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม 
 คาทิปหัวหนาทัวร โดยเฉล่ีย 100 บาท / ทาน / วัน   
 คาทิปพนักงานขับรถระหวางการทองเท่ียวในอังกฤษ 2 ปอนด / ทาน / วัน  

 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา 14 วัน มฉิะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน หากกรุปไมสามารถออกเดินทางได  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 

สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ 
ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 



 

 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของ
บริษัทฯ ทีไ่ดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 25 ทาน และไดรับคิวการ

ตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ต๋ัวเค
ร่ีองบิน , หองพักท่ีคอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะ
ครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซา
เด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 
โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆท่ีใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มใิชบริษัท
ทัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยืน่วีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวร
เปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวซีาใหกับ
ทางทาน 

 กรณีวีซาท่ีทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจาย
จริงท่ีเกิดขึ้นดงัตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมวาจะ
ผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบนิท่ีออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึ่งต๋ัวเปนเอกสารที่สําคัญในการ
ยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเครือ่งบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะ
มีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะคืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎ
ของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรม
จะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหทานเขาใจ
(ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรมทีพั่ก
ตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 



 

 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดคาใชจาย
ท้ังหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด 
หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมา
สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผดิชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรม
การเดินทางของบรษิัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือ

เทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มกีารการนัตคีามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดย
การผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วันขึ้นไป  -  เกบ็คาใชจาย  70 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วัน - เก็บคาบรกิารทั้งหมด 100 % 

 
 

เอกสารท่ีใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายนิ้วมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลงัเปนสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยูกับ

ประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีช่ือผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรอง
การทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือ
รับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรบับัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชอ่ืีนๆนอกจาก
ออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงิน
ของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย 
โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลม
เดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 



 

 

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบรูณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา 
ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชดุ 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการ

ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการ
ขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบรษิัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
เชนกัน  

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูต
ยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถกูบันทกึไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยัง
ประเทศตามท่ีระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิด
วัตถปุระสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคาํนึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


