รหัสทัวร ZET1903423

ทัวรอังกฤษ แมนเชสเตอร ลิเวอรพูล ไบบูลรี่ บาธ สโตนเฮนจ ลอนดอน
[เลสโก กุหลาบอังกฤษ] 7 วัน 4 คืน (SQ)

วิหารแมนเชสเตอร สนามฟุตบอล โอลด แทรฟฟอรด เมืองลิเวอรพูล
สนามฟุตบอล แอนฟลด เดอะ ทรี เกรซ ยานอัลเบิรต ด็อกค

หมูบา นไบบูลรี่ เมืองกลอสเตอร อาสนวิหารกลอสเตอร เมืองบริสตอล
สะพานแขวนคลิฟฟตัน โบสถเซนตแมรี่ เรดคลิฟฟ

วันทีห
่ นึง่

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน

16.30 น.

ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

นานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร

(-/-/-)

ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 5 เคานเตอร
K สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจาหนาทีข่ องบริษท
ั ฯ คอยใหการ
ตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

20.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสงิ คโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศ
สิงคโปร โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ983

** ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
23.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสงิ คโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศ
่ เปลี่ยนเครื่อง **
สิงคโปร ** เพือ

วันทีส
่ อง

ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร - ทา
อากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร เมืองแมนเชสเตอร ประเทศอังกฤษ -

เมืองแมนเชสเตอร - วิหารแมนเชสเตอร - สนามฟุตบอล โอลด แทรฟฟอรด

- เมืองลิเวอรพล
ู - สนามฟุตบอล แอนฟลด - เดอะ ทรี เกรซ - ยานอัลเบิรต

ด็อกค

(-/-/-)

02.05 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร เมืองแมนเชสเตอร

ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ052

** ใชเวลาบินประมาณ 13 ชัว่ โมง 25 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

08.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร เมืองแมนเชสเตอร ประเทศ
อังกฤษ

นําทานเดินทางสู เมืองแมนเชสเตอร (Manchester) ตัง้ อยูท
 างตอนเหนือของ
ประเทศอังกฤษ จัดเปนเมืองใหญและมีประชากรมากอันดับสองรองจากเมือง

ลอนดอน แมนเชสเตอรติดตอกับที่ราบเชชเชอรทางทิศใต ติอตอกับเทือกเขาเพน
ไนนทางทิศเหนือและทิศตะวันออก เมืองนี้ขยายตัวและเจริญรุง เรืองจากการผลิต
สิ่งทอในชวงการปฏิวต
ั ิอต
ุ สาหกรรม สงผลใหแมนเชสเตอรกลายเปนเมือง
อุตสาหกรรมแหงแรกของโลก

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ วิหารแมนเชสเตอร (Manchester

 เกรสเล็ต
Cathedral) สรางขึ้นมาตัง้ แตป ค.ศ. 1215 โดยบารอนโรเบิรต

เจาของคฤหาสนแมนเชสเตอร สัง่ ใหสรางขึ้นมาขางกับที่พก
ั ของเขา เพือ
่ ใชเปน
โบสถประจําเขตศาสนาของเมืองแมนเชสเตอร กอนที่จะผานวันเวลาและไดรับ
ความเสียหายอยางหนักจากระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 จนงานไมตางๆ ที่

งดงามของตัวอาคารแหงนีถ
้ ก
ู ทําลายไปหมด และไดมก
ี ารบูรณะขึ้นมาในชวงหลัง

สงครามโลก จึงเปนสถาปตยกรรมแบบยุคกลางของประเทศอังกฤษทีง่ ดงาม และมี
การตกแตงดวยงานไมแกะสลักแบบเมืองเหนือของประเทศอังกฤษ แตก็นาเสียดาย
เมื่อในป ค.ศ. 1996 ไดถก
ู ลอบวางระเบิดจากผูกอการราน ไออารเอ ทําใหตองมี

การบูรณะใหมอก
ี ครั้ง แตปจ จุบันนั้นก็กลับมาสวยงามดัง่ เดิมและใชประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนารวมทัง้ เปนสวนหนึง่ ของ Church of England ที่หากมาถึง
ประเทศอังกฤษ ตองมาเยี่ยมเยือนอีกดวย

นําทาน เขาชม สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford Stadium)

ของสโมสร แมนยูฯ ที่จด
ั วาเปนสโมสรฟุตบอลรํ่ารวยที่สุดในโลก เปนสนามที่ใหญ

เปนอันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ สามารถรองรับแฟนบอลไดมากถึง 76,212 คน
เปนรองจากสนามเวมบลีย สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของ
ทีมชาติอังกฤษเพียงแหงเดียว และใหญเปนอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนั้นยัง
เปน 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟา รับรองเปนสนาม 5 ดาว ที่รวบรวมประวัติ

ความเปนมาตั้งแตเริม
่ กอตั้งสโมสร และ ยังมีสิ่งของถวยรางวัลตางๆ จัดแสดงโชว
อยูดว ย อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาและของทีร่ ะลึกภายในรานเมกะสโตร ** รอบ
ของการเขาชมภายในสนามฟุตบอล และ สวนของพิพธ
ิ ภัณฑ อาจ

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกบ
ั สถานการณเปนสําคัญ กรณีไม
สามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ

ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเปนเขาชม สนามฟุตแอนฟลด (สนามใด สนามหนึ่ง)

เปนการทดแทน ตามความเหมาะสม หรือ กรณีที่ไมสามารถเขาชมไดทงั้ 2
สนาม ไมวากรณีใดก็ตาม เชน วันที่มีการแขงขัน วันที่มีการเตรียมความ

พรอมกอนการแขงขัน หรือ เหตุผลใด เหตุผลหนึ่งก็ตาม ซึ่งนอกเหนือการ

ควบคุมของบริษท
ั และ ไมสามารถทราบลวงหนาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจาก
เปนการชําระลวงหนากับผูแ
 ทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษท
ั จะ
คํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ **

นําทานเดินทางสู เมืองลิเวอรพล
ู (Liverpool) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1

ชั่วโมง) เมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรีสี่เตาทองหรือเดอะบีทเทิล (The Beatles) ที่
โดงดังและมีชื่อเสียงกองโลก ในทางประวัติศาสตรของมณฑลเดิมลิเวอรพูลเปน

สวนหนึง่ ของแลงคาสเชอร ความรุง เรืองของเมืองลิเวอรพูล มาจากการเปนเมือง

ทาสําคัญในคริสตศตวรรษที่ 18 การติดตอคาขายกับแคริบเบียน , ไอรแลนด และ
แผนดินใหญยุโรป และความสะดวกในการติดตอคาขายกับการคาทาสขาม

มหาสมุทรแอตแลนติค (Atlantic Slave Trade) ยิ่งทําใหเศรษฐกิจเติบโตมาก

ยิ่งขึ้น ภายในตนคริสตศตวรรษที่ 19 กวา 40% ของการคาขายในโลกตองผาน

เมืองทา อยางเมืองลิเวอรพูลแหงนี้ ทําใหเมืองลิเวอรพูลกลายเปนเมืองสําคัญที่สุด
เมืองหนึง่ ของประเทศอังกฤษ ไดรับการขึน
้ ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 2004

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ สนามฟุตบอล แอนฟลด (Anfield Stadium)
และ สวนของพิพธิ ภัณฑ สนามเหยาของทีมสโมสรลิเวอรพูล ยอดทีมแหงถิ่นเมอร
ซี่ไซด เปดใชงานเมื่อป ค.ศ. 1884 โดยมีจอหน ออรเรลล เปนเจาของ และผู

บุกเบิก ซึง่ สังเวียนดังกลาวอยูต
 ิดๆ กับสวนสาธารณะแสตนลี่ย พารค และนัด

ประเดิมสนามนัดแรกคือ เปนการพบกับระหวางเอิรลสทาวน กับเอฟเวอรตัน เมื่อ

วันที่ 28 กันยายน 1884 และก็เปน "ทอฟﻤเมน" ถลมไป 5-0 สนามแอนฟลด เคย
ใหสโมสรรวมเมืองอยางเอฟเวอรตันเชาเพื่อใชในการฝกซอม และทําการแขงขัน

จนกระทั่งในป ค.ศ. 1892 แตเอฟเวอรตันก็ยา ยออกไปใชสนามของตัวเองโดยตัง้
ชื่อกูดิสัน ปารค เนื่องจากความขัดแยงกันในเรื่องคาเชา สงผลให จอหน โฮลดิ้ง

เจาของสนามแอนฟลดจงึ ตัดสินใจสรางทีมใหมขึ้นมาเพื่อเลนที่สนามแหงนี้ ซึ่งก็คือ

สโมสรลิเวอรพูล ชวงเวลานั้นแอนฟลดสามารถรองรับแฟนบอลไดประมาณ

60,000 คน และมีความจุ 55,000 ที่นั่ง จนกระทั่งป ค.ศ. 1990 เทเลอร รี

พอรต รายงานเหตุการณการถลมของอัฒจันทรที่สนามฮิลสโบโร ทําใหพรีเมียรลีก
จึงมีคาํ สั่งใหทุกสนามเปลี่ยนจากอัฒจันทรยืนเปนแบบนัง่ ทัง้ หมดในฤดูกาล

1993-94 ความจุจงึ ลดลงเหลือ 45,276 ทีน
่ ั่ง อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาและ
ของที่ระลึกภายในรานเมกะสโตร ** ยังไมรวมคาบัตรเขาชมภายในสนาม
ฟุตบอล และ สวนของพิพธ
ิ ภัณฑ ซึง่ บริเวณนี้ อาจไมสามารถเขาชมได

เนื่องจาก เชน วันที่มก
ี ารแขงขัน วันที่มีการเตรียมความพรอมกอนการแขงขัน
หรือ เหตุผลใด เหตุผลหนึง่ ก็ตาม ซึ่งนอกเหนือการควบคุมของบริษัท และ ไม
สามารถทราบลวงหนาได คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 20 ปอนด หรือ

คํานวน เปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 800 บาท ขึ้นอยูกบ
ั ประเภทของบัตร
และ จําเปนตองตรวจสอบรอบที่วางอีกครัง้ โดยทั้งนี้ คณะทัวรจําเปนตอง
ดําเนินไปตามระบุทั้งหมด **

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ เดอะ ทรี เกรซ (The Three Graces) อาคาร
เกาแก 3 หลัง สัญลักษณของเมืองลิเวอรพูล ซายมือสุด คือ ที่ทาํ การของการ

ทาเรือลิเวอรพูล (Port of Liverpool Building) อาคารกลาง คือ อาคารของ

บริษัทเดินเรือคูนารด (Cunard Building) สวนขวามือสุด คือ อาคารสํานักงาน
สรางดวยคอนกรีตแบบหลายชั้นอาคารแรกทีส
่ รางในประเทศอังกฤษ (Royal
Liver Building)

นําทานเดินทางสู ยานอัลเบิรต ด็อกค (Albert Dock) หรือ ทาเรืออัลเบิรต
 ด็
อกซ (Albert Dock Port) เปนชื่อของยานตึกอิฐแดงเกาแกสวยงาม อาคาร

เหลานี้เปนอาคารเกาแกทก
ี่ อสรางดวยอิฐปูนแหงแรกๆในประเทศอังกฤษ โดยเปด
ใชงานโดยเจาชายอัลเบิรต ในป ค.ศ. 1846 เพื่อใชเปนทาเรือและโกดังขนถาย
สินคา โดยหลังจากทีป
่ ดทําการจากการเปนทาเรือ ก็ไดรบ
ั การปรับปรุงใหมจน
กลายเปนสถานทีท
่ องเที่ยวสําคัญในเมืองลิเวอรพูล

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวร
ใหคําแนะนํา **

 นําคณะเขาสูท
 ี่พก
ั Best Western Everglades Park Hotel,
Liverpool หรือเทียบเทา

วันทีส
่ าม

เชา

เมืองลิเวอรพล
ู - หมูบ
 านไบบูลรี่ - เมืองกลอสเตอร - อาสนวิหารกลอสเตอร
- เมืองบริสตอล - สะพานแขวนคลิฟฟตน
ั - โบสถเซนตแมรี่ เรดคลิฟฟ
(B/-/D)

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู หมูบานไบบูลรี่ (Bibury Village) (ใชเวลาเดินทางประมาณ

3 ชั่วโมง) เปนหมูบา นเล็กๆตัง้ อยูในแควนกลอสเตอรเชอร เขตคอทสโวลส จัดวา

เปน หมูบา นทีส
่ วยที่สด
ุ ในประเทศอังกฤษ (The Most Beautiful Village

in England) เปนหมูบานนารัก มีลักษณะบานที่เปนกระทอมเกาแก เรียกวาเปน

แบบฉบับบานของประเทศอังกฤษโดยแท สรางขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17-18 และยังคง
รักษาสภาพใหคงอยูจากอดีตไวไดเปนอยางดี มีแมนํ้าสายเล็กๆชือ
่ วา แมนํ้าโคน

(Coln River) ซึง่ มีนํ้าใสไหลผานหมูบา น โดยบานแตละหลังจะตกแตงหนาบาน
ดวยสวนดอกไมแบบอังกฤษตามฤดูกาล แตทม
ี่ ีชื่อเสียงและสวยงามมากที่สุดคือ

ดอกกุหลาบอังกฤษ อันเปนทีม
่ าของ “กุหลาบอังกฤษ” ** การเบงบานของดอก

กุหลาบอังกฤษใหชมความสวยงาม ขึน
้ อยูกบ
ั ปจจัยทางสภาพภูมิอากาศเปน
สําคัญ โดยโปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม กรณีคณะไม
สามารถชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน

คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึง่ ใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแ
 ทนเรียบรอยแลวทัง้ หมด ทั้งนี้ทางบริษท
ั จะคํานึงถึงประโยชน
ของลูกคา เปนสําคัญ **

** อิสระอาหารกลางวัน เพือ
่ สะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรให
คําแนะนํา **

นําทานเดินทางสู เมืองกลอสเตอร (Gloucester) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1

ชั่วโมง 20 นาที) เปนเมืองทีม
่ ีฐานะเปนนครและเมืองหลวงของมณฑลกลอสเตอร
เชอร (Gloucestershire) ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตของประเทศ

 างติดกับชายแดนของประเทศเวลส และตั้งอยูบนฝง ﻤแมนาํ้ เซเวิรน
อังกฤษ ตัง้ อยูท

เมืองกลอสเตอรกอตัง้ เมือ
่ ป ค.ศ. 48 โดยจักรวรรดิโรมัน ในชื่อ “Glevum” และ

ไดรับพระบรมราชานุญาต ใหเปนเมืองครั้งแรกในป ค.ศ. 1155 โดยสมเด็จพระเจา

เฮนรีที่ 2 ทางดานเศรษฐกิจกลอสเตอรเปนเมืองอุตสาหกรรมการบริการ และมี

ความสําคัญทางดานการเงินและทางดานธุรกิจโดยเปนทีต
่ งั้ ของธนาคารเชลทแนม
รวมไปถึงเปนเมืองทีม
่ ีบทบาทสําคัญที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบินอีกดวย

นําทาน เขาชม อาสนวิหารกลอสเตอร (Gloucester Cathedral) เพื่อตาม
รอยนวนิยายชื่อดังระดับโลก แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ภายในวิหาร

แหงนีถ
้ ก
ู เลือกใหเปนฉากสําคัญในภาพยนตร ภาค 1 , 2 และ 6 โดยจุดที่ใชถาย
ทําคือบริเวณทางเดินภายในรอบของวิหาร ในภาค 1 มีฉากระเบียงทางเดินไป
หอคอยของศาสตราจารยกริฟฟนดอร โดยสุดทางมีประตูที่ทม
ี งานเอารูป

สุภาพสตรีอว นมาจัดฉากไว, ฉากที่แฮรรี่ฯกับรอนฯรูวาเฮอรไมโอนี่ฯกําลังตกอยูใน
อันตราย, ฉากโทรลลกาํ ลังไปหองอาบนํ้าหญิง, ฉากแฮรรี่ฯกับรอนฯหลบมุมอยู

บริเวณหองนํา้ โบราณ (The Lavatorium) และในภาค 6 มีฉากทีศ
่ าสตราจารย
มักกอนนากัล แจงพวกนักเรียนในโรงเรียนฮอกวอตสใหเดินไปหาหองเรียนของ

ตนเอง และ ฉากที่แฮรรี่ฯแอบไดยินวาศาสตราจารยสเนปฯทําปฏิญาณไมคืนคํา

ขณะหลบมุมอยูบ
 ริเวณหองนํ้าโบราณ (The Lavatorium) ** อาสนวิหารกลอส
เตอร อาจไมสามารถเขาชมได เชน วันที่มก
ี ารเตรียมจัดพิธีกรรมตางๆทาง

ศาสนา วันที่มพ
ี ิธีกรรมตางๆทางศาสนา หรือ เหตุผลใด เหตุผลหนึ่งก็ตาม ซึ่ง
นอกเหนือการควบคุมของบริษท
ั และ ไมสามารถทราบลวงหนาได ไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวน

หนึ่งใหกับทานไดทก
ุ กรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแ
 ทนเรียบรอย
แลวทัง้ หมด ทั้งนีท
้ างบริษท
ั จะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ **

นําทานเดินทางสู เมืองบริสตอล (Bristol) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)
ตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศอังกฤษเปนเมืองทีป
่ ระชากรมากที่สด
ุ

เปนอันดับ 6 ของประเทศอังกฤษและอันดับ 8 ของสหราชอาณาจักร โดยเมืองบริ

สตอล เปนหนึ่งในเมืองหลักของประเทศอังกฤษตะวันตกเฉียงใต เปนเมืองที่มีสีสัน
ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมและศิลปะ มีศิลปนชื่อดังหลายตอหลายคน มีการจัด
งานเทศกาลตางๆ เต็มไปดวยสีสันและความรืน
่ เริงดวยภาพยนตร ดนตรี การเตน
เทศกาลบอลลูนลอยฟา และสวนสัตวปาที่แสดงใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทาง
วัฒนธรรมที่รงุ เรือง

นําทาน ผานชม สะพานแขวนคลิฟฟตัน (The Clifton Suspension

Bridge) สรางดวยหินออนซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองบริสตอล ซึง่ สะพานแขวน

แหงนี้นอกจากจะใชขามแมนํ้าเอวอนแลวยังเปนสถานทีท
่ ํากิจกรรมทางวัฒนธรรม

ของเมืองบริสตอล

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โบสถเซนตแมรี่ เรดคลิฟฟ (St. Mary

ุ แหงหนึง่ ในเมืองบริสตอล ใช
Redcliffe Church) โบสถสไตลบาร็อคที่สวยที่สด
เวลาสรางนานรวม 300 ป ตั้งแตชวงศตวรรษที่ 12 ไดรับการบูรณะในศตวรรษที่

15 มียอดหอคอยแหลมสูงถึง 90 เมตร เมือ
่ ควีนอลิซาเบธไปเยี่ยม เมืองบริสตอล

ในป ค.ศ. 1574 ควีนอลิซาเบธ ที่ 1 กลาววา "ที่นี่ เปนโบสถที่สวยที่สด
ุ ในประเทศ
คํ่า

อังกฤษ"

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

 นําคณะเขาสูท
 ี่พก
ั Best Western The Gables Hotel, Bristol หรือ
เทียบเทา

วันทีส
่ ี่

เชา

เมืองบริสตอล - เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบนํ้าโรมันโบราณ เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ - เมืองลอนดอน
(B/-/D)

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองบาธ (Bath) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เปน

เมืองทีม
่ ีฐานะนครในมณฑลซอมเมอรเซ็ทในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตของ

ประเทศอังกฤษ เมืองบาธไดรับพระราชทานฐานะเปน “นคร” โดยสมเด็จพระราชินี
นาถเอลิซาเบธที่ 1 ในป ค.ศ. 1590 และไดเปนเทศบาลมณฑล ในป ค.ศ. 1889
ตัวเมืองบาธตั้งอยูเนินหลายลูกในหุบเขาของแมนํ้าเอวอนในบริเวณที่มน
ี ํ้าพุรอ
 น
ธรรมชาติที่เปนที่ตงั้ ถิ่นฐานของโรมัน ผูสรางโรงอาบนํ้าโรมันโบราณ (Roman

Baths) และวัดโดยตั้งชื่อเมืองวา “Aquae Sulis” เมืองบาธเปนสถานที่ที่สมเด็จ
พระเจาเอ็ดการดผูรก
ั สงบทําพิธีราชาภิเษกเปนพระมหากษัตริยองั กฤษทีม
่ หาวิหาร
บาธ ในป ค.ศ. 973 ตอมาในสมัยจอรเจีย เมืองบาธกลายเปนเมืองนํ้าแรที่ไดรับ

ความนิยมกันมาก ซึง่ ทําใหเมืองบาธขยายตัวมากขึ้นและมีสถาปตยกรรมจอรเจียที่
เดนๆ จากสมัยนั้นที่สรางจากหินบาธที่เปนหินสีเหลืองนวลสวยงามเปนเอกลักษณ
ไดรบ
ั การขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ
ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1987

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณ
ดานหนาของ โรงอาบนํ้าโรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเปนโรงอาบนํ้า

โรมันขนาดใหญในสมัยโบราณที่ไดรบ
ั การอนุรก
ั ษและดูแลเปนอยางดี ซึ่งโรง

อาบนํ้าของที่นี่อยูตาํ่ กวาระดับพืน
้ ถนนในปจจุบัน ภายในแบงออกเปนโซนหลักๆ 4
โซนดวยกัน ตัง้ แตโซน Sacred Spring, Roman Temple, Roman Bath

House และ Museum ซึ่งแหลงนํ้าแรแหงนีถ
้ ูกคนพบตั้งแตสมัยชาวโรมันบุกเขา
มายึดเกาะอังกฤษ เปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติของทางตะวันตกอีก

ดวย ** ยังไมรวมคาบัตรเขาชมสําหรับเด็ก ทานละ ประมาณ 14 ปอนด หรือ
คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 560 บาท / ผูใหญ ทานละ ประมาณ
15 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 600 บาท ขึน
้ อยูกับ

ประเภทของบัตร และ จําเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผู
เขาชมในแตละวันได **

** อิสระอาหารกลางวัน เพือ
่ สะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนา
ทัวรใหคําแนะนํา **

นําทานเดินทางสู เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1

ชั่วโมง 20 นาที) ประเทศอังกฤษ เปนทีต
่ ั้งของอนุสาวรียอันลึกลับ เสาหินสโตน
เฮนจ

นําทาน เขาชม ในรัว้ อาณาเขตที่ตงั้ ของ อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ

(Stonehenge) ไดรับการคัดเลือกจากองคกร New 7 Wonders ใหเปน 1
ใน 7 สิง่ มหัศจรรยของโลกยุคกอนประวัติศาสตร มีอายุกวา 5,000 ป เปน
กลุมแทงหินขนาดใหญตงั้ อยูก
 ลางทุงราบกวางใหญ ในบริเวณตอนใตของเกาะ

อังกฤษ ซึ่งไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน ตัวอนุสรณสถาน
ประกอบดวยแทงหินขนาดยักษ 112 กอน ตั้งเรียงกันเปนวงกลมซอนกัน 3 วง

แทงหินบางอันตัง้ ขึ้น บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถก
ู วางซอนอยูขา งบน นัก

โบราณคดีเชื่อวากลุมกองหินนีถ
้ ก
ู สรางขึ้นจากที่ไหนสักแหงเมื่อประมาณ 3000 2000 ปกอ
 นคริสตกาล กลาวคือ การหาอายุจากคารบอนกัมมันตรังสีเมือ
่ พ.ศ.
2551 เผยใหเห็นวาหินกอนแรกถูกวางตัง้ เมือ
่ ประมาณ 2400 - 2200 ปกอน

คริสตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆ ระบุวา กลุม
 หินที่ถก
ู วางตัง้ มาตั้งแตกอนหนานั้นถึง
3000 ปกอ
 นคริสตกาลนักวิทยาศาสตรและนักประวัตศ
ิ าสตรตางสงสัยวา คนใน
สมัยกอนสามารถยกแทงหินที่มีนาํ้ หนักกวา 30 ตัน ขึ้นไปวางเรียงกันไดอยางไร

ทั้งๆที่ปราศจากเครื่องทุนแรงอยางที่เราใชอยูใ นปจจุบัน และบริเวณที่ราบดังกลาว
ไมมก
ี อนหินขนาดมหึมานี้ ดังนั้นจึงสันนิษฐานวาผูสรางตองทําการชักลากแทงหิน
ยักษทงั้ หมดมาจากทีอ
่ ื่น ซึ่งคาดวานาจะมาจาก "ทุงมารลโบโร" ที่อยูไกลออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ไดรบ
ั การขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1986

นําทานเดินทางสู เมืองลอนดอน (London) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
30 นาที) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่เปนศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจ

การเมือง วัฒนธรรม และประวัตศ
ิ าสตรของโลก เปนผูนาํ ดานการเงิน การเมือง

การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเปนที่ยอมรับวามีอิทธิพลไปทัว่ โลก และ
คํ่า

ยังเปนเมืองทองเที่ยวที่ใหญและสําคัญของยุโรปอีกดวย

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

 นําคณะเขาสูท
 ี่พก
ั Ibis London Wembley Hotel, London หรือ
เทียบเทา

วันทีห
่ า

เมืองลอนดอน - อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

แบบเต็มวัน

(B/-/-)

อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม
มีบริการรถโคช)

หัวหนาทัวรแนะนําวิธีการเดินทางเบื้องตน ทั้งนีท
้ านควรเตรียมความพรอม

วางแผนการเดินทางลวงหนากอนถึงวันเดินทาง เพื่อประโยชนสูงสุดของทาน
แนะนําสถานทีท
่ องเที่ยว

- ทดลองใชระบบขนสงสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใตดิน

หรือทูป (Tube) เที่ยวชมเมือง และวิถชี ีวต
ิ ของชาวลอนดอนเนอร (Londoner)
** คาบัตรโดยสาร เริ่มตน ประมาณ 10 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย

ประมาณ 400 บาท (ชนิด One Day Pass) ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร **
- ทดลองนัง่ รถเมล 2 ชั้น หรือลอนดอนแท็กซี่ เพือ
่ เที่ยวชมเมืองและวิถีชวี ิต

ของชาวลอนดอนเนอร (Londoner) ** คาบัตรโดยสาร เริ่มตน ประมาณ 14

ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ประมาณ 560 บาท ขึน
้ อยูกับประเภทของ
แพ็คเกจ **

- พระราชวังวินดเซอร (Windsor Palace) พระราชวังซึง่ ไดชอ
ื่ วาเปนบานของ
ครอบครัวกษัตริยและพระราชินีแหงอังกฤษมานานกวา 1,000 ป โดยพระราชวัง

เกาแกขนาด 5 ไรแหงนี้ ปจจุบันยังถูกใชเปนทีพ
่ ํานักของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ
ที่ 2 ซึ่งมักจะใชเวลาสวนใหญในชวงวันหยุดสุดสัปดาหอยูเสมอ ทัง้ นี้ผม
ู าเยือน

ควรเผื่อเวลาในการเขาชมอยางนอยประมาณ 2-3 ชัว่ โมง เพราะที่นี่ลว นเต็มไป

ดวยสิง่ ที่นา ตื่นตาตื่นใจ ทัง้ State Apartments ทีถ
่ ูกตกแตงอยางสวยงามดวย

ผลงานศิลปะอันทรงคุณคา ซึง่ เปนของสะสมของเหลาราชวงศ รวมถึงความงดงาม
ของสถาปตยกรรมแบบกอธิคในโบสถ St. George ซึง่ เปนทีฝ
่ งพระศพของ
กษัตริยแหงประเทศอังกฤษหลายพระองค และประหลาดใจไปกับ Queen

Mary’s Dolls House บานตุก
 ตาแสนสวยและมีชอ
ื่ เสียงที่สด
ุ โลกที่สรางขึ้นในป
ค.ศ. 1920 โดยชางฝมือชั้นนําในสมัยนั้น เปนตน ** คาบัตรเขาชมสําหรับเด็ก

ทานละ ประมาณ 13 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 520
บาท / ผูใ หญ ทานละ ประมาณ 22 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ

ประมาณ 880 บาท ขึ้นอยูกบ
ั ประเภทของบัตร และ จําเปนตองจองกอน
ลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวันได **

- ขึ้นชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย

(London Eye) หรือที่รูจก
ั ในชือ
่ ของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel)
เปนชิงชาสวรรคที่สูงที่สด
ุ ในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร ** คาบัตรเขาชม
ทานละ ประมาณ 30 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ

1,200 บาท ขึน
้ อยูกับประเภทของบัตร และ จําเปนตองจองกอนลวงหนา
เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวันได **

- โรงถายภาพยนตร แฮรรี่ พอตเตอร (Warner Bros Studio Tour

London : The Making of Harry Potter) สถานทีท
่ องเที่ยวซึง่ สาวกเหลา

พอมดแมมดนอยไมควรพลาด ดวย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากที่
โดดเดนจากภาพยนตร รวมถึงของประกอบฉาก กระทั่งเสื้อผาและเครื่องแตงกาย
เพื่อใหแฟนๆ แฮรรี่ พอตเตอรไดเขามาสัมผัสกับความมหัศจรรย และเก็บภาพ

ความประทับใจลงในบันทึกความทรงจําไปตลอดกาล ** คาบัตรเขาชม ทานละ

ประมาณ 85 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 3,400 บาท
ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร และ จําเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัด
จํานวนผูเขาชมในแตละวันได **

- พระราชวังเคนซิงตัน (Kensington Palace) แรกเริม
่ ที่เดียววังเคนซิงตัน

เปนเพียงวิลลาขนาดเล็กทีถ
่ ูกเรียกวา “Nottingham House” สรางสําหรับเปน

บานของดยุคแหงนอตติงแฮม เคยเปนทีป
่ ระทับของพระเจาวิลเลียมที่ 3 และพระ
นางเมรีที่ 2 (ค.ศ. 1689-1702) มากอน จนกระทั้งคริสตศตวรรษที่ 17

พระราชวังเคนซิงตันไดถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเปนทีป
่ ระทับของราชวงศ

อังกฤษ โดยมีสมาชิกคนสําคัญของราชวงศอังกฤษหลายพระองคเคยประทับ ณ
พระราชวังแหงนี้ อาทิ สมเด็จพระราชินวี ก
ิ ตอเรียไดเติบโตและใชเวลาในชวงวัย

เด็กที่นี่ กอนที่จะยายไปประทับทีพ
่ ระราชวังบัคกิงแฮมในป ค.ศ. 1837 เจาหญิง
มารกาเร็ตและเจาหญิงไดอานาก็เคยประทับทีพ
่ ระราชวังแหงนี้เชนกัน ปจจุบัน

พระราชวังเคนซิงตันเปนที่ประทับอยางเปนทางการของดยุคและดัชเชสแหงเคม

บริดจ ซึ่งก็คือเจาชายวิลเลี่ยมและเจาหญิงเคทนั้นเอง ทั้งยังเปนบานของพระโอรส
พระธิดาองคนอ
 ยของทัง้ คูอก
ี ดวย ** คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 16

ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 640 บาท ขึน
้ อยูกับ

ประเภทของบัตร และ จําเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผู
เขาชมในแตละวันได **

- หอคอยแหงเมืองลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก

สถานที่เก็บสมบัติ สถานที่สํารวจทางประวัตศ
ิ าสตร ทั้งหมดรวมอยูในสถานที่

เดียวกันซึง่ ก็คือหอคอยแหงเมืองลอนดอนนี่เอง ภายในมีอาคารสําคัญๆ มากมาย
ที่ลวนแตมีประวัตศ
ิ าสตรทค
ี่ อนขางโหดเหี้ยม จึงไมแปลกเทาไรที่สถานที่แหงนี้จะ

ไดรับการกลาวขานวา “ผีด”ุ ที่สด
ุ แหงหนึง่ โดยเฉพาะ White Tower หรือหอคอย
สีขาว ที่สรางขึ้นในป 1078 ในรัชสมัยของวิลเลี่ยมผูพิชต
ิ นอกจากนี้ไมควรพลาด
ที่จะเขาชมพิพิธภัณฑที่เก็บรักษาของมีคาของราชวงศเอาไว ไมวาจะเปนมงกุฎ

เพชร ชุดอัศวินสมัยโบราณ ** คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 22 ปอนด หรือ
คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 880 บาท ขึ้นอยูกบ
ั ประเภทของบัตร

และ จําเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวัน
ได **

- ชอปปง ﻤหางสรรพสินคาชั้นนําที่ ถนนออกซฟอรด (Oxford Street) ที่มี
หางสรรพสินคาใหญมากมายอยาง Mark & Spencer, Primark,

Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ยานไนซบริดจ (Knights Bridge) ซึง่
เปนทีต
่ ั้งของ หางสรรพสินคาชื่อดังอยาง หางฮารวีย นิโคล (Harvey

Nicole) และ หางแฮรรอดส (Harrods) ที่ทานสามารถเลือกซือ
้ สินคาแฟชั่น
ชั้นนําจากทัว่ ทุกมุมโลก รวมทั้งกระเปาแฮรรอดสที่นิยมกันทัว่ โลก

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวร

ใหคําแนะนํา **

 นําคณะเขาสูท
 ี่พก
ั Ibis London Wembley Hotel, London หรือ
เทียบเทา

วันทีห
่ ก

เมืองลอนดอน - จัตรุ ัสทราฟลการ - จัตุรส
ั รัฐสภา - พระราชวังเวสทมินส

เตอร - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย - ยานนีลส ยารด พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป

แบงคไซด - โรงเรียนแหงเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนตพอล - ทาอากาศ

ยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ทาอากาศ
ยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร
เชา

(B/-/-)

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู จัตุรัสทราฟลการ (Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองที่
รายลอมไปดวยอาคารราชการสําคัญของเมืองลอนดอน นําทาน ถายรูปเปนที่

ระลึก กับ จัตรุ ัสรัฐสภา (Parliament Square) และ พระราชวังเวสทมินส

เตอร (Westminster Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร (Houses of

Parliament) เปนสถานที่ที่สภาสองสภาของรัฐสภาแหงสหราชอาณาจักร (สภา

ขุนนาง และสภาสามัญชน) ใชประชุม พระราชวังตัง้ อยูบนฝง ﻤเหนือของแมนํ้าเทมส
ในนครเวสตมินสเตอรของเมืองลอนดอนบะระหไมไกลจากพระราชวังไวทฮอลล

พระราชวังเวสตมินสเตอร สรางในป ค.ศ. 1016 มีหองทัง้ หมดดวยกันประมาณ

1,100 หอง, 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมทัง้ หมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัว

สิ่งกอสรางสวนใหญสรางในคริสตศตวรรษที่ 19 แตก็ยังมีสวนกอสรางเดิม

เหลืออยูบางเล็กนอยรวมทั้งทองพระโรงที่ในปจจุบันใชในงานสําคัญๆ เชน การตัง้
ศพของบุคคลสําคัญกอนที่จะนําไปฝง และหออัญมณี (Jewel Tower) การ
บริหารพระราชวังแตเดิมเปนหนาทีข่ องผูแทนพระองค Lord Great

Chamberlain แตในป ค.ศ. 1965 เปลี่ยนมือไปเปนของรัฐสภานอกจากหองพิธี
บางหองที่ยงั คงอยูภ
 ายใตการบริหารของผูแ ทนพระองค หลังจากเกิดเพลิงใหมใน

ป ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาปจจุบันก็ไดรับการสรางใหมโดยใชเวลาสราง 30 ป โดย

มีเซอร ชารลส บารรีย (Charles Barry) และผูชว ยออกัสตัส พิวจินเปนสถาปนิก
การออกแบบรวมทองพระโรงเวสตมินสเตอรและชาเปลเซนตสตีเฟน (St

Stephen's Chapel) ไดรบ
ั การขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1987 และยังเปนทีต
่ ั้งของหอนาฬิกาที่

รูจักกันดีในนาม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเปน

สัญลักษณของประเทศอังกฤษ ทีม
่ ค
ี วามสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง
เปนนาฬิกาทีม
่ ีหนาปดใหญที่สุดในโลก และ

ฝﻤงตรงขามเปนที่ตงั้ ของ ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย (London Eye) หรือที่รูจก
ั
ในชื่อของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel) เปนชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดใน

ทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเปนสถานทีท
่ องเที่ยวที่ไดรับความ
นิยมอยางมาก มีผม
ู าเยือนมากกวา 3 ลานคนตอป โดยมีแมนาํ้ เทมสกั้นอยู

นําทานเดินทางสู ยานนีลส ยารด (Neal’s Yard) คือยานที่นาสนใจ ถือไดวา

เปน อัญมณีทซ
ี่ ุกซอนอยูใจกลางเมืองลอนดอน (A gem hidden in the

heart of London) พื้นที่ที่รายลอมดวยอาคารหลากสีสันแหงนี้ สรางขึ้นเพื่อ

เปนสถานทีอ
่ ันนาจดจําของเมืองลอนดอน โดยตั้งชื่อเพื่อเปนเกียรติใหกับ

Thomas Neale สถาปนิกผูพ
 ัฒนาพื้นนี้นี้เมือ
่ ศตวรรษที่ 17 ภายใตพื้นที่รูปทรง
สามเหลี่ยมแหงนี้ เต็มไปดวยรานคา รานอาหาร และคาเฟเพื่อสุขภาพมากมาย
อาทิ ราน Neal’s Yard Salad Bar ซึง่ เปนที่นิยมสําหรับทานทีร่ ักสุขภาพ

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham

ั กิง้ แฮม (Buckingham House) เปนพระราชวังที่
Palace) เดิมชื่อ คฤหาสนบก

เปนทีป
่ ระทับเปนทางการของราชวงศองั กฤษ เปนสถานที่ ที่ใชสําหรับการเลี้ยง

รับรองของรัฐและยังเปนสิง่ ดึงดูดนักทองเที่ยวสําคัญทีห
่ นึง่ ของเมืองลอนดอน เปน
ที่รวมพลังใจทัง้ ในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ สิง่ กอสรางเดิมเปน

คฤหาสนที่สรางสําหรับจอหน เชฟฟลด ยุคแหงบักกิง้ แฮมในป ค.ศ. 1703 ตอมา

ในป ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจาจอรจที่ 3 ทรงซื้อเพื่อใชเปนพระราชฐานสวน

พระองค ทีร่ ูจักกันในชือ
่ “วังพระราชิน”ี (The Queen's House) ระยะ 75 ป
ตอมาเปนเวลาทีม
่ ก
ี ารขยายตอเติมพระราชวังโดยสถาปนิกจอหน แนช (John
Nash) และ เอ็ดเวิรด บลอร (Edward Blore) เปนสามปกรอบลานกลาง

พระราชวังบักกิง้ แฮมกลายมาเปนพระราชฐานที่ประทับอยางเปนทางการของ

ราชวงศองั กฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึ้นครองราชยเมือ
่ ป ค.ศ. 1837

การตอเติมครั้งใหญครัง้ สุดทาย ไดเริม
่ ดําเนินขึ้นชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19
และ ตนคริสตศตวรรษที่ 20 ซึ่งรวมทัง้ ดานหนาที่เห็นอยูในปจจุบัน

นําทานเดินทางสู สะพานมิลเลนเนียม (Millennium Bridge) หรือเปนรูจก
ั ใน

สะพานทางเทามิลเลนเนียมแหงเมืองลอนดอน คือ สะพานแขวนโครงสรางเหล็ก

สําหรับคนเดินที่สรางขามแมนํ้าเทมส เชื่อมตอเขตแบงคไซด (Bankside) กับเขต
ตัวเมืองลอนดอน ตัง้ อยูร ะหวางสะพานเซาทวารค (Southwark Bridge) และ

สะพานรถไฟแบล็คเฟรียร (Blackfriars) สะพานมิลเลนเนียม ถูกสรางขึ้นใน ค.ศ.
1998 และเปดใชงานเมือ
่ วันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2000 บริเวณตอนใตของ

สะพาน ผานชม โรงละครโกลบ (Globe Theater) และ หอศิลปแบงคไซด
(Bankside) ตอนเหนือของสะพาน ผานชม โรงเรียนแหงเมืองลอนดอน

(School of London) และ ผานชม ดานลางของสะพาน คือ มหาวิหารเซนต

พอล (St. Paul's Cathedral) เปนอาสนวิหารของคริสตจักรแหงประเทศ

อังกฤษ และเปนโบสถประจําตําแหนงบิชอปแหงเมืองลอนดอน สรางขึ้นเพื่ออุทศ
ิ

แกนก
ั บุญเปาโลอัครทูต ตัง้ อยูในเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาสนวิหารที่เห็น
ในปจจุบันสรางเมือ
่ คริสตศตวรรษที่ 17 และเชื่อกันวาเปนอาสนวิหารที่ 5 ตัง้ แต

สรางอาสนวิหารกันมา ณ ทีต
่ ั้งนี้ แตอาจจะสูงกวานั้นถานับการบูรณะเขาไปดวย

แนวเชื่อมของสะพานมิลเลนเนียมสามารถเห็นทิวทัศนดานหนาของมหาวิหารเซนต
พอลจากมุมไกลไดอยางชัดเจนสวยงาม

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวร
ใหคําแนะนํา **

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว เมืองลอนดอน

่ ใหทา นมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาใน
ประเทศอังกฤษ เพือ

การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร

20.35 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสงิ คโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศ
สิงคโปร โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ319

** ใชเวลาบินประมาณ 13 ชัว่ โมง 10 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

วันที่เจ็ด

ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร - ทา

17.30 น.

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสงิ คโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศ

18.35 น.

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สิงคโปร

อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)

โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ978

** ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

20.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สวัสดิภาพและความประทับใจ

อัตราคาบริการ
ผูใหญ
กําหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

หองละ
2-3
ทาน

1 เด็ก 2

ผูใหญ เด็กมี
เตียง

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป)

1 เด็ก 2
ผูใหญ

เด็กไมมีเตียง
(เด็กอายุไม

พักเดี่ยว
เพิ่ม

เกิน 12 ป)

ราคา

ไมรวม
ตั๋ว

04FEB SQ983 BKK04 - 10 กุมภาพันธ
2563

(08 ก.พ. วันมาฆบูชา /

10 ก.พ. วันหยุดชดเชย)

SIN 20.00-23.30

05FEB SQ052 SINMAN 02.05-08.30

09FEB SQ319 LHR-

46,999 46,999

46,999

8,999

33,999

45,999

45,999

8,999

32,999

SIN 20.35-17.30+1

10FEB SQ978 SINBKK 18.35-20.00

17 - 23 มีนาคม 2563

17MAR SQ983 BKKSIN 20.00-23.30

45,999

18MAR SQ052 SINMAN 02.05-08.30

22MAR SQ319 LHRSIN 20.35-17.30+1

23MAR SQ978 SINBKK 18.35-20.00

10APR SQ983 BKKSIN 20.10-23.30
10 - 16 เมษายน 2563
(13 14 15 เม.ย. วัน
สงกรานต)

11APR SQ052 SINMAN 02.25-09.10

15APR SQ319 LHR-SIN

56,999

56,999

56,999

11,999

43,999

55,999

55,999

55,999

11,999

42,999

52,999

52,999

52,999

11,999

39,999

20.50-16.55+1

16APR SQ978 SINBKK 18.30-20.00

11APR SQ983 BKKSIN 20.10-23.30
11 - 17 เมษายน 2563
(13 14 15 เม.ย. วัน
สงกรานต)

12APR SQ052 SINMAN 02.25-09.10

16APR SQ319 LHRSIN 20.50-16.55+1

17APR SQ978 SINBKK 18.30-20.00

01MAY SQ983 BKK01 - 07 พฤษภาคม
2563

(01 พ.ค. วันแรงงาน /

04 พ.ค. วันฉัตรมงคล /
06 พ.ค. วันวิสาขบูชา)

SIN 20.10-23.30

02MAY SQ052 SINMAN 02.25-09.10

06MAY SQ319 LHRSIN 20.50-16.55+1

07MAY SQ978 SINBKK 18.30-20.00

05MAY SQ983 BKKSIN 20.10-23.30
05 - 11 พฤษภาคม
2563

(06 พ.ค. วันวิสาขบูชา)

06MAY SQ052 SINMAN 02.25-09.10

10MAY SQ319 LHR-

49,999 49,999

49,999

8,999

36,999

49,999 49,999

49,999

8,999

36,999

47,999 47,999

47,999

8,999

34,999

47,999 47,999

47,999

8,999

34,999

SIN 20.50-16.55+1

11MAY SQ978 SINBKK 18.30-20.00

30MAY SQ983 BKK30 พ.ค. - 05 มิ.ย.
2563

(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระ
ราขิน)ี

SIN 20.10-23.30

31MAY SQ052 SINMAN 02.25-09.10

04JUN SQ319 LHRSIN 20.50-16.55+1

05JUN SQ978 SINBKK 18.30-20.00

09JUN SQ983 BKKSIN 20.10-23.30

10JUN SQ052 SIN09 - 15 มิถุนายน 2563

MAN 02.25-09.10

14JUN SQ319 LHR-SIN
20.50-16.55+1

15JUN SQ978 SINBKK 18.30-20.00

23JUN SQ983 BKKSIN 20.10-23.30
23 - 29 มิถุนายน
2563

24JUN SQ052 SINMAN 02.25-09.10

28JUN SQ319 LHRSIN 20.50-16.55+1

29JUN SQ978 SINBKK 18.30-20.00

** อัตรานี้ ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น (หากมี) **
** อัตรานี้ ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศอังกฤษ ทานละ ประมาณ 6,000
บาท

สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลาพิจารณาอยางนอย
20-25 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง)

ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม (ดึงเลม
ออกมาใชระหวางกระบวนการพิจารณา) หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของทาน และ สง

หนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือกอนวัน
เดินทางไมเพียงพอสําหรับยื่นวีซาครั้งใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี และ หาก

ทานใหทางบริษัทดําเนินการขอวีซาให รวมไปถึง กรณีทท
ี่ านขอเอกสารจากทางบริษัทไปเพื่อดําเนินการขอวีซา
ดวยตนเอง และทานไดรับวีซาเรียบรอย ทานจะไมสามารถยกเลิกทัวรไดทุกกรณี ไมวาระยะเวลาคงเหลือ จะ
มากกวา 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม **

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท **
** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋ เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่
ทุกครั้งกอนทําการออกบัตรโดยสารเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา **

** อัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตาม
จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับ
ราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) **

** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวาเหตุผลใด

เหตุผลหนึ่ง และ ไมวามื้อใดมื้อหนึ่ง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหารสวนตัวของทานมา

เพิ่มเติมขณะมื้ออาหาร เนื่องจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหาร
จะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด และ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เทานั้น กรณีที่ทานมีความประสงคที่
จะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมในสวนนี้ดวยตนเอง **

** รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปดทําการในวันอาทิตย หากมีโปรแกรมที่สถานที่

ดังกลาวตรงกับวันอาทิตย ทางบริษัทอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม และหากไม

สามารถปรับเปลี่ยนได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใด
เปนการทดแทนไดทุกกรณี เนื่องจากเงื่อนไขของบัตรโดยสาร และ ชวงวันเดินทางที่จะตองเปนไปตาม
กําหนดการเทานั้น **

** การเดินทางทองเที่ยวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเปนจะตองเดินเทาเพื่อเขาถึงสถานทีบ
่ างจุด และ อาจเปน

ระยะทางที่คอนขางไกลจากจุดที่รถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียมรางกาย และ อุปกรณ เชน รองเทาที่

สามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอมสําหรับการเดินทาง เพื่อประโยชนสูงสุดของผูเดินทางเอง รวมถึงผู
เดินทางสูงอายุ และ ผูโดยสารที่ใชรถเข็น ทานจําเปนจะตองมีผูรวมเดินทางดวย เพื่อคอยดูแลเปนพิเศษเอง
และสถานที่บางจุด ทานอาจไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใดเปนการทดแทนไดทุกกรณี **

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ **

อัตราคาบริการนี้รวม

 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม

สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได
 คาภาษีนํ้ามัน ภาษีสนามบินทุกแหงทีม
่ ี

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Singapore

Airlines อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครือ
่ งบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีนํ้าหนัก
รวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิน
้ 7 ก.ก. 1 ชิน
้
รวม 30 ก.ก.)

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)

 คาโรงแรมทีพ
่ ักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาํ ใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลีย
่ น

โรงแรมที่พก
ั ไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

 คาเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชีแ้ จงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน

ถายรูปเปนที่ระลึก หรือ ผานชม ทัง้ นี้ขึ้นอยูกบ
ั ความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีก
ครัง้

 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 คาประกันอุบต
ั ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

กรณีตองการซื้อประกันเพิม
่ เพื่อคุม
 ครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
อัตราคาบริการนี้ไมรวม

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินบ
ิ ารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครือ
่ งดืม
่ ที่สงั่ เพิม
่
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง)

 คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และภาษีหก
ั ณ ที่จา ย 3% กรณีตอ
 งการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท

 คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 65 ปอนด (GBP) หรือ คํานวณ
เปนเงินไทยประมาณ 2,600 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็ก

อายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศอังกฤษ ทานละ ประมาณ

6,000 บาท ขึ้นอยูกบ
ั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ

(ชําระพรอมมัดเงินจํา)

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ

1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 60 วัน พรอมชําระเงิน
มัดจํา ทานละ 20,000 บาท และ คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว

ประเทศอังกฤษ ทานละ 6,000 บาท รวมเปน ทานละ 26,000 บาท (กรณีมวี ีซา

เรียบรอยแลว ชําระเฉพาะเงินมัดจํา 20,000 บาท) ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1

กรุณาระเงินมัดจํา สวนนีภ
้ ายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรบ
ั ยอดเงินมัดจําตามเวลาทีก
่ ําหนด และหากทานมีความ

ประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คทีว่ างและทําจองเขามาใหมอก
ี ครัง้

กรณีทค
ี่ ณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลก
ู คาราย

ถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท
่ ํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุก
พีเรียดทางบริษัทมีที่นงั่ ราคาพิเศษจํานวนจํากัด

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสว นที่เหลือทัง้ หมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน กรณีนก
ั ทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน

กําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวา กรณี
ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัตวิ ีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทาํ ให

ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กาํ หนดไมวา กรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย
30 วัน ใหถอ
ื วานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษท
ั เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ

ของทางบริษท
ั ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00

น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รฐั บาลประกาศในปนั้นๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษท
ั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

กรณีนก
ั ทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การ

เดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูม
 ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ
เดินทางมาทีบ
่ ริษัทอยางใดอยางหนึง่ เพือ
่ ลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอก
ั ษรเทานั้น ทางบริษท
ั ไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆทัง้ สิ้น
2.

กรณีนก
ั ทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูม
 ีรายชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษท
ั อยางใดอยางหนึง่ เพือ
่ ลง
นามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี

ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน

คาบริการตางๆทัง้ หมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารทีต
่ องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ
่ นไขการคืน
เงินคาบริการดังนี้

ั เดิน
2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึน
้ ไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้ หมด ** กรณีวน

ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึง่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน **

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ

** กรณีที่มค
ี าใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพิ่ม ที่เกิดขึน
้ จริงทั้งหมด **

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจา ยจริงจากคาบริการทีช่ ําระแลวเนื่องจากการ

จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเทีย
่ ว เชน การสํารองที่นงั่ ตั๋วเครือ
่ งบิน การจองที่
พัก เปนตน **
3.

การเดินทางที่ตอ
 งการันตีมด
ั จําหรือซือ
้ ขาดแบบมีเงือ
่ นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ
จะไมมก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวา กรณีใดๆก็ตาม

4.

สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กาํ หนด ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิม
่ ขึน
้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ

ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมวี ีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง

สําหรับประเทศทีม
่ วี ีซา แตหากทางนักทองเทีย
่ วหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนก
ั ทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป
5.

ในกรณีที่ลก
ู คาดําเนินการยืน
่ วีซา เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลก
ู คา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึง่ ยกเวนในกรณีที่วีซา ไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต

กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทัง้ หมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา

เปนสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตร
โดยสารบางสวน สวนใดสวนหนึ่งได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตาม
กระบวนการของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย
6.

การติดตอใดๆ กับทางบริษท
ั เชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ

ของทางบริษท
ั ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00

น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รฐั บาลประกาศในปนน
ั้ ๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษท
ั

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมทีพ
่ ัก ทีท
่ านควรทราบ

1. เนื่องจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เดี่ยว (Single) , หองพักคูแ บบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมตด
ิ กัน หรือ อยูค
 นละชั้นกัน และ

บางโรงแรมอาจจะไมมห
ี องพักแบบ 3 ทาน ซึง่ ถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง

(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพิม
่ ตามจริงที่เกิดขึน
้ จากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบทีม
่ ีอุณหภูมต
ิ าํ่

3. กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคา โรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด
หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายทีพ
่ ักเปนเมืองใกลเคียง
เปนการทดแทน

4. โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลก
ั ษณะเปนอาคารแบบดัง้ เดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง

เดี่ยวอาจเปนหองที่มขี นาดกะทัดรัต และไมมอ
ี างอาบนํา้ ซึง่ ขึ้นอยูก
 ับการออกแบบของแตละ
โรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลก
ั ษณะแตกตางกัน

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ

1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา เพื่อสแกน
ลายนิ้วมือทุกทาน

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย
(ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทัง้ นี้ขึ้นอยูก
 ับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูค
 ณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทานั้น หาก

ทานไมสะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทาง
เพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึง่ อาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา
หรือ ซึง่ อาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการ

พิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตัง้ แตขั้นตอนการจอง หรือ กอน
ชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาทีท
่ านสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซา จะ

ประสานงานใหอก
ี ครั้ง หากมีคิวยื่นวางชวงที่ทา นสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่

จะชวยอํานวยความสะดวกใหทา นเปนกรณีพิเศษ แตทงั้ นี้ การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ
ตางๆ จําเปนตองมีคา ใชจายเพิม
่ เติม ทานสามารถเลือกซื้อ

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น
3.2 การยืน
่ แบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด **
ประเทศที่ทา นสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนีไ้ ด ไดแก อังกฤษ อิตาลี ฝรัง่ เศส

สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทานั้น

** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษอีกครัง้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

4. กรณีทท
ี่ านไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตอง
ใชหนังสือเดินทางในชวงทีท
่ างบริษท
ั จะเริม
่ ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา

(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวานั้น) และหากเกิด

คาใชจา ยไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทัง้ หมด
เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋ ) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซา ยังไมดําเนินการ

หรือ วีซายังไมไดรบ
ั การอนุมต
ั ิ (อยูในระหวางการพิจารณา) เนื่องจากทานดําเนินการยื่นวี

ซาหลังคณะ และหรือ กรณีที่ทา นตองการยื่นกอนคณะ แตคณะทีท
่ านเดินทาง ยังไมปด
 อยู
ระหวางการขาย ยังไมคอนเฟรม
 ออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานัก
ในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ทองเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนนี้ ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และ
หากทายที่สด
ุ คณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวา สวนใดสวนหนึ่งทุกกรณี

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทวั่ ไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย
ทั้งนี้ ขึ้นอยูก
 ับจํานวนผูสมัครในชวงนั้นๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ทีม
่ ีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ)

6. หลังจากทีผ
่ ูสมัครไดทาํ การยื่นขอวีซา เรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา

การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวา กรณี

ใดๆทัง้ สิ้น ดังนั้นหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ เพือ
่ วางแผนลวงหนา กรณีทต
ี่ อ
 งการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตอ
 งรอง

ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ

วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม นั่นหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ

คาบริการใหมทงั้ หมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปน
สําคัญกอนดําเนินการ

7. กรณีทา น มีวีซา เชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครัง้ หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม

หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุม
 ประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคทวี่ ีซาเชงเกนฉบับนั้นๆออก และตองการใชเดินทาง

ทองเที่ยวกับคณะนี้ สามารถใชได หากวีซานั้นถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ
วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศนั้นๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหนึ่งครัง้
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม

รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจา ยที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถก
ู ปฏิเสธ
จากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง

8. กรณีทท
ี่ านมีวีซา ประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ

จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทานั้น โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันทีม
่ ี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดทีอ
่ นุมัติโดยระบุวันที่

สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดทีอ
่ นุมัติในหนาวีซา ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซา และหนาทีม
่ ก
ี ารประทับตราเขาประเทศ

มาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ

คาใชจา ยที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเนื่องจาก

อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอ
 มูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถก
ู ปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน

คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอ
 มูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน

ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียม

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนนี้เพือ
่ ใหการยื่นคํารองในครัง้ ตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทัง้ นี้ขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ

11. การที่วีซา จะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟองรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทงั้ สิ้น เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิท
์ างการทูต
คุม
 ครองอยู

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบต
ุ รเดินทางไป
ตางประเทศทีอ
่ อกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู, ใบปกครองบุตรกรณี
บิดาและมารดา หยาราง, ใบสําคัญการหยา กรณีศน
ู ยรับยืน
่ คํารองขอวีซา หรือ

สถานทูตตองการ เอกสารทีแ
่ ปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตรา

ประทับ) จากกรมการกงสุลเทานั้น ซึ่งจะมีคาใชจายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-

1,500 บาท กรณีนี้ จําเปนทีส
่ ุด สําหรับเด็กที่อายุตาํ่ กวา 18 ปบริบรู ณ ไมไดเดินทาง

กับ มารดาและบิดา (เชน เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายใน
สวนนี้ ลูกคาจําเปนตองรับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถ

ชําระคาใชจายในสวนนี้ใหทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมี
ตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ

13. กรณีลก
ู คาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตัว๋
เครื่องบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ตัว๋ เครือ
่ งบิน โรงแรมที่

นอกเหนือจากคณะ ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุม
วันที่ทา นเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงือ
่ นไข

ดวยตนเองทุกกรณีไมวา กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอ
วีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงือ
่ นไข และ หากมีคา ใชจาย
เพิ่มเติมเนื่องจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซา แบบหมูค
 ณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ

คาใชจา ยเพิม
่ เติมสวนนี้ หรือ สวนใดสวนหนึง่ ดวยตนเองทัง้ หมดไมวา กรณีไดกต
็ าม รวมไป
ถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวา กรณใดก็ตาม ทําให
ทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทัง้ หมด
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ทีท
่ านควรทราบ

1. เกี่ยวกับที่นงั่ บนเครือ
่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูค
 ณะ (ราคาพิเศษ) สายการ

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก

ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางทีม
่ าดวยกัน ไดนงั่ ดวยกัน หรือ ใกลกน
ั ใหมากที่สด
ุ เทาที่จะสามารถ
ทําได

2. กรณีทท
ี่ านเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชด
ั เจนในขั้นตอนการ

จอง กรณีทแี่ จงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคา ใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครือ
่ งแตกตางกัน ขอใหทา น
ทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินที่กาํ ลังใหบริการทานอยู

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอืน
่ ๆ ทัว่ ไป ทีท
่ านควรทราบ

1. ทัวรนี้สําหรับผูม
 ีวต
ั ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น

2. ทัวรนขี้ อสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางทีถ
่ ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือด
หมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอน
ั มีวต
ั ถุประสงคเพื่อการ

ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอืน
่ ๆ หากไมผานการอนุมต
ั ิของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขา

เมือง ทัง้ ฝง ﻤประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวา กรณี

ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ ไมวาสวน
ใดสวนหนึ่ง

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทัง้ หมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือ
ใชบริการตามทีร่ ะบุไวในรายการไมวา บางสวนหรือทัง้ หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก

เมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวา บางสวน
หรือทัง้ หมดใหแกทา นไมวา กรณีใดๆก็ตาม

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ

นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพือ
่ ใชในการจองตัว๋

เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสง หนาหนังสือเดิน และ หนาวีซา มาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนทีเ่ หลือทั้งหมด

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง
ทั้งนี้ ทางบริษท
ั จะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิม
่ ขึ้นของ

นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด

หยุดงาน การปฏิวต
ั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสัยอื่น เปนตน

7. อัตราคาบริการนีค
้ ํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนัน
้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม
่ ขึ้น ในกรณีทม
ี่ ีการ

เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋ เครือ
่ งบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษท
ั ไมมีอาํ นาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูม
 ีอํานาจของบริษัทกํากับเทานัน
้

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสด
ุ วิสย
ั ใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซา ไมผาน เกิดอุบต
ั ิภย
ั ที่ไม

สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร

เฉพาะสวนที่บริษท
ั ยังไมไดชําระแกทางคูค
 าของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูค
 าตามหลักปฏิบัติเทานั้น

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครือ
่ งบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส

ซึ่งมีซป
ิ ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด

เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทา นละ 1 ใบเทานั้น ถาสิง่ ของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอ
 งเครื่องบินเทานั้น

11. สิง่ ของทีม
่ ีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอ
 งเครื่องบินเทานั้น

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่ บางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน

เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทา นไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิม
่ เติมขึ้น

ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจา ยที่เกิดขึ้นจริงทัง้ หมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนขี้ ึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม

13. กรณีลก
ู คาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตัว๋

เครื่องบินแยกเอง) ในวันเริม
่ ทัวร (วันที่หนึง่ ) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทานัน
้ ทางบริษท
ั
ไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ

ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานทีท
่ องเที่ยวที่คณะ
อยูในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีคา ใชจายเพิม
่ ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการ
เดินทางดวยตนเองทัง้ หมดเทานั้น ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไม

สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทอ
 งเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทอ
 งเที่ยวใดๆ
สถานทีห
่ นึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทัง้ หมด

14. รูปภาพในรายการทัวร ใชเพือ
่ ประกอบการโฆษณาเทานั้น

15. ดานตรวจคนเขาเมือง ไมอนุญาตใหบค
ุ คลทีม
่ ค
ี ดีความ คําสัง่ ศาล เดินทางออกนอกประเทศ
ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีที่เคยรับรอง หรือ คํา้ ประกัน หากทานไมแนใจสถานะของตนเองให

ตรวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการตางประเทศ หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางออก
นอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายไมวา สวนใดสวนหนึ่งได
ทุกกรณี

16. สําหรับผูเดินทางทีต
่ ั้งครรภ จําเปนตองปรึกษาแพทย เพือ
่ ตรวจสอบอายุครรภทแี่ นนอน กับ
วันที่เดินทางจริง และหากเดินทางได ทานจําเปนจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทย

ยืนยันใหเดินทางได และแจงรายละเอียดของอายุครรภที่ชด
ั เจน ตามกฎของสายการบิน

สวนใหญ หากอายุครรภเกิน 28 สัปดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเครื่องบินไดทก
ุ กรณี

หากทานตัง้ ครรภและไมแจงใหสายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิ์
ปฏิเสธไมใหทานเดินทาง

การเตรียมเอกสาร เพือ
่ ยื่นคํารองขอวีซาทองเทีย
่ ว ประเทศอังกฤษ

1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอ
 ยกวา 6 เดือน ณ วัน
เดินทางกลับ และมีหนาวางไมตาํ่ กวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทานั้น)

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม.

จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน

ไมซํ้ากับวีซาประเทศอื่นๆที่เคยไดรบ
ั เทานัน
้ หามใสคอนแทคเลนส
ทั้งชนิดมีสี และ ชนิดใส

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน

3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษท
ั / รานคา :

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือ

ใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริม
่ งาน
เงินเดือน

โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุ
ชื่อประเทศ ไมจาํ เปนตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออก
จากองคกรหรือบริษท
ั ฯ ทีม
่ ีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรตด
ิ ตออยาง
ชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตร
ขาราชการบํานาญ

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาทีก
่ าร
งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได

แตทงั้ นี้ อยูทด
ี่ ุลยพินิจของเจาหนาที่รับยื่นเทานัน
้

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ

** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่น
วีซา จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ชื่อ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนา
หนังสือเดินทาง เทานั้น กรณีไมถก
ู ตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได **

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทานั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้
เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน
้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ
มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีน
่ ัดยื่นวีซา **

** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบญ
ั ชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษท
ั สา

มาถใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชยื่นแทนบัญชีสวนตัวได ซึ่งหากมีแต
บัญชีบริษท
ั เจาหนาทีอ
่ าจปฏิเสธการรับยื่นได **

5. สําเนาทะเบียนบาน

6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี)

8. สําเนาสูติบต
ั ร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ)

** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดา
มารดา

หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง **

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตร

เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทัง้

ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป

ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ

อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป

ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบต
ุ รอยูในการดูแลของฝายใดฝายหนึง่
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร

** กรณีรบ
ั รองการเงินใหบค
ุ คลในครอบครัว จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั้น
บิดา , มารดา , บุตร , พี่ , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน

ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองยื่นเอกสารสําคัญดังนี้ **
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน
้

 ก
ู รับรอง จําเปนตองออกมา
โดยระบุชื่อเจาของบัญชี (ผูร ับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถ
แลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีน
่ ัดยื่นวีซา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ให

ถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง **

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน
้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ
มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีน
่ ัดยื่นวีซา **

** จําเปนตองใชทั้งผูร ับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตาม
เงื่อนไข เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได **

** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น เชน Bank Guarantee
และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน **

- เอกสารเพือ
่ อางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบต
ั ร

แผนที่การเดินทาง เพื่อยื่นคํารองขอวีซาทองเที่ยว ประเทศอังกฤษ

สถานที่ยื่นคํารองวีซา : ศูนยยื่นคํารองขอวีซา VFS ประเทศอังกฤษ อาคารเดอะเทรนดี้
ออฟฟศ ชั้น 29

ทางอาคารสามารถจอดรถได ประทับตราจอดรถไดฟรี 1 ชั่วโมง

่ ุด
การเดินทาง : รถไฟฟา BTS ลงที่ สถานีนานา ทางออกที่ 3 เปนการเดินทางที่สะดวกทีส

ซอย สุขม
ุ วิท 13 เขาซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท
 างดาน

ขวามือ สังเกตไดงาย จุดนับพบบริเวณชั้น 1 ของอาคาร (บริเวณรานกาแฟ)

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพื่อยื่นคํารองขอวีซาทองเที่ยว ประเทศอังกฤษ

1. ชื่อ - นามสกุล ปจจุบัน ..............................................................................................................
2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคย

เปลี่ยน)......................................................................................

3. ที่อยูปจจุบัน (ติดตอไดสะดวก) ...................................................................................................
.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ...........................
อาศัยในที่อยูนม
ี้ าเปนเวลา (ระบุชวงเวลาเปนเดือน/ป ดูไดจากทะเบียน
บาน) .........................................

4. สถานะการเปนเจาของบาน
เจาของ

เชาผูอื่นอยู

อาศัยอยูกบ
ั ครอบครัวของฉัน
อื่น ๆ

5. เบอรโทรศัพทมอ
ื ถือ ................................................... อีเมลล ........................................................
6. เพศ

ชาย

7. สถานภาพสมรส

โสด

หญิง

สมรส

หยา

หมาย

แยกกันอยู

8. วัน-เดือน-ปเกิด ........................................................................................................................

9. หมายเลขบัตรประชาชน .............................................................................................................

10. หมายเลขพาสปอรต........................................................................................................................

วันที่ออก ............................... วันหมดอายุ ............................ สถานทีอ
่ อก ..................................
พาสปอรตเลมเกา (ถามี) หมายเลข ..............................................................................................

วันที่ออก ............................... วันหมดอายุ ............................ สถานทีอ
่ อก ..................................

11. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ , ตําแหนง , หากเปนแมบาน/เกษียณอายุ
กรุณา

ระบุ.............................................................................................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่

อยู. ............................................................................................................................................

.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ...........................

เบอรโทร ................................................ เบอรแฟกซ ...............................................................

วันที่ทา นเริม
่ ตนทํางานกับนายจางนี้หรือเริ่มธุรกิจนี้ (วัน/เดือน/ป) .........................................

1. รายไดหลังจากหักภาษีแลวตอเดือน .................................... บาท/เดือน
รายไดประจําอยางอื่น

บํานาญ

การลงทุน

เบี้ยเลีย
้ งหรือเงินประจําจากครอบครัว
รายไดอื่น

เปนจํานวนเงิน ................................................................................................... บาท/เดือน

เงินออม (ถามี) เปนจํานวนเงิน ................................ บาท/เดือน

2. ทานวางแผนจะใชจายเงินเทาไหรตอนอยูสหราชอาณาจักร ............................................... บาท
3. ทานใชจายเงินเทาไรตอเดือน(รวมภาระคาใชจายทั้งหมด) ................................................ บาท

4. ความรับผิดชอบคาใชจา ยในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร
ตัวผูสมัครเอง

มีผูอน
ื่ ออกคาใชจา ยให ระบุ .......................................

ความสัมพันธ ........................................

5. ทานมีบค
ุ คลทีต
่ อ
 งการใหทา นชวยเหลือทางดานการเงินหรือไม
ไมมี

มี ออกคาใชจายให ระบุ .......................................................................................................

ความสัมพันธ .........................................

6. ชื่อ-นามสกุล บิดา ....................................................................................................................

สัญชาติ ................................................. วัน - เดือน – ปเกิด .....................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ................................................................................................................

สัญชาติ .................................................................................................................................

วัน-เดือน-ปเกิด .......................................................................................................................

7. วีซา (อังกฤษ) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา

ไมเคย

เคยไดรับ

ใชไดตั้งแตวันที่ ..............................

ถึงวันที่ ..............................................

ใชไดตั้งแตวันที่ .............................. ถึงวันที่ ........................................................................
ใชไดตั้งแตวันที่ .............................. ถึงวันที่ ........................................................................

วีซายุโรป (เชงเกน) หรือวีซาประเทศตางๆ ที่เคยไดรับในระยะเวลา 10 ปที่ผา นมา
ไมเคย.

เคยไดรับ

ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวน
ั ที่ ....................... ถึงวันที่ .........................

ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวน
ั ที่ ....................... ถึงวันที่ .........................

ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวน
ั ที่ ....................... ถึงวันที่ .........................

ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวน
ั ที่ ....................... ถึงวันที่ .........................

8. ประเทศอื่น ๆ ที่เคยเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา 10 ปทผ
ี่ านมา

ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวน
ั ที่ ....................... ถึงวันที่ .........................

ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวน
ั ที่ ....................... ถึงวันที่ .........................
ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวน
ั ที่ ....................... ถึงวันที่ .........................

ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวน
ั ที่ ....................... ถึงวันที่ .........................

9. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
10.

ไมเคย

เคย

(เหตุผลในการปฏิเสธ) ...........................................................

ชื่อบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..............................................

11. ความสัมพันธ...................................

** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด และชัดเจนทีส
่ ุด
เพื่อ ประโยชนของตัวทานเอง การพิจารณาอนุมัติวซ
ี าเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯ

เทานั้น ทางบริษท
ั เปนเพียงตัวกลางในการอํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสาร
ใหแกผูเดินทางเทานั้น **

