
 

 

รหสัทวัร  B2B22000058 
ทัวรองักฤษ ENGLAND SO CHILL 7 วนั 4 คืน (UL) 
ลอนดอน | เมืองบาธ | เสาหินสโตนเฮนจ  
อิสระเที่ยวเมอืงลอนดอน 2 วัน | พิพธิภัณฑบริติช 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENGLAND SO CHILL 
7 วัน 4 คืน 

 
ราคาแนะนําเพยีง  35,900.- 

เดินทาง มนีาคม 63 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ  - โคลมัโบ – ลอนดอน 
วันที่ 2. ลอนดอน – เมอืงบาธ – เสาหนิสโตนเฮนจ – ลอนดอน 
วันที่ 3. อิสระเที่ยวเมืองลอนดอน 
วันที่ 4. อิสระเที่ยวเมืองลอนดอน 
วันที่ 5. ลอนดอน – พิพธิภัณฑบริติช – สนามบิน 
วันที่ 6. โคลมัโบ - กรุงเทพฯ 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ  - โคลัมโบ – ลอนดอน 
17.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร

สายการบิน SriLankan Airlines ประตู 9 แถว S พบเจาหนาทีค่อยอํานวยความ
สะดวก 

20.50 น. ออกเดินทางสูสนามบินโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา โดยสายการบินศรีลงักัน แอรไลน 
เที่ยวบินที่ UL 407 

22.50 น. เดินทางถึงสนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เพื่อรอเปล่ียนเที่ยวบิน 
วันที่ 2 ลอนดอน – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮนจ – ลอนดอน 
02.20 น. ออกเดินทางสูสนามบนินานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว  เที่ยวบินที่ UL 505 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว  (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) นําทาน

ผานพิธตีรวจคนเขาเมืองและศุลกากร แลวนําทานเดินทางตอสู เมืองซาลสบวัรี่ 
(Salisbury) เมืองที่เปนสถานที่ต้ังของเสาหนิสโตนเฮนจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานชมเสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยของโลกในยคุ

กอนประวัตศิาสตร มอีายกุวา 5,000 ป เปนกลุมแทงหินขนาดใหญ ต้ังอยูกลางทุง
ราบกวางใหญ ซึง่ไมมีใครทราบวตัถปุระสงคในการสรางอยางชัดเจน เดินทางตอสู
เมืองบาธ (Bath) ต้ังอยูในหบุเขาของแมน้ําเอวอนในบริเวณที่มน้ํีาพุรอนธรรมชาติที่
เปนที่ต้ังถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยงัเรืองอํานาจ และเปนผูสรางโรงอาบน้ําโรมัน 
(Roman Bath) และยงัไดเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก (UNESCO) ในป 
ค.ศ. 1987 ผานชมสะพาน Pulteney สรางขึ้นเพือ่ขามแมน้ํา Avon เปนสะพาน
เกาแกและสวยงามที่สดุแหงหน่ึงของโลกและเปนแลนดมารคสาํคญัแหงหน่ึงของเมือง
บาธ (Bath) จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูมหานครลอนดอน (London) เมอืงที่เปน



 

 

ศูนยกลางสาํคญัทางธุรกิจ การเมอืง วัฒนธรรม และประวติัศาสตรของโลก เปนผูนํา
ดานการเงิน การเมอืง การสื่อสาร การบันเทงิ แฟช่ัน ศิลปะ และเปนที่ยอมรบัวามี
อิทธิพลไปทั่วโลก และยังเปนเมืองทองเที่ยวทีใ่หญและสําคัญของยุโรปอีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั NOVOTEL LONDON EXCEL หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 ลอนดอน - Bicester Outlet Village – ลอนดอน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เดินทางสู Bicester Village outlet อิสระใหทานชอปปم�ง    จุ

ใจ มีหลากหลายแบรนดดงัใหทานใหเลือกสรร อาท ิเชน Balenciaga, Valentino, 
MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, 
Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi 
ฯลฯ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผานพิคคาดิลลี่เซอรคสั (Piccadilly Circus) 

เดิมเปนวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ําพุ และรูปปم�นอีรอสตรงกลาง และเขาสู
ไชนาทาวน ยานชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผานจัตุรสัทราฟลการ 
(Trafagal Square) ที่รายลอมไปดวยอาคารที่นาสนใจ ผานมหาวหิารเซนตปอล 
(St.Paul’s Cathedral) ทีม่ียอดโดมใหญเปนอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใชจัดพระ
ราชพิธอีภิเษกสมรสระหวางเจาฟ�าชายชารล และเลด้ีไดอานา สเปนเซอร แลวเขาสู



 

 

จัตุรัสรัฐสภามหาวหิารเวสทมินสเตอร (Westminster Abbey) ทีต้ั่งของรัฐสภา
อังกฤษมาตัง้แตตนศตวรรษ ที่ 16 และยงัเปนที่ต้ังของหอนาฬิกาที่รูจักกันดีในนามหอ
นาฬิกาบิก๊เบน (Big Ben) ทีม่คีวามสงู 320 ฟุต ตบีอกเวลาทุกหน่ึงช่ัวโมง เปน
นาฬิกาทีม่ีหนาปดใหญที่สดุในโลกและฝم�งตรงขามทีม่ีแมน้ําเทมสกั้นอยูเปนทีต้ั่งของ
ชิงชาสวรรค ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชาสวรรคที่สงูที่สดุในยุโรป จากน้ัน
นําทานถายรูปกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขามแมน้ําเทมสที่
สามารถยกเปดปดได 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั NOVOTEL LONDON EXCEL หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 อิสระเที่ยวเมืองลอนดอน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อิสระใหเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และทางบรษัิทฯ ไมมี

รถบริการรบั – สง โดยคาใชจายทัง้หมดเปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง 
- Warner Bros. Studio ซึง่เปนโรงถายภาพยนตเร่ือง Harry Potter ที่ยังคง
เก็บหลายๆ ฉากที่สําคัญ รวมทัง้ชุดของนักแสดงและอุปกรณประกอบฉากไว ที่น่ีจึง
เปนสถานทีท่องเที่ยวที่เหลาสาวกแฮรร่ี พอตเตอรไมควรพลาด  หรือหากทานสนใจ
เกี่ยวกับเร่ืองราวของธรรมชาติต้ังแตดึกดาํบรรพ 
- พิพิธภณัฑประวัตศิาสตรธรรมชาติ (Natural History Museum) จดัแสดง



 

 

เกี่ยวกับธรรมชาติต้ังแตยคุดีกดาํบรรพ มีโครงกระดูไดโนเสารขนาดของจริง และ
สิ่งมีชีวติอื่นๆที่สูญพันธไปแลว หรือหาดูไดยากใหไดชม 
- ถนนออกฟอรด (Oxford Street) ซึง่เรียกไดวาเปนศูนยกลางการชอปปงในกรุง
ลอนดอน มรีานคาเส้ือผาแฟช่ัน เคร่ืองประดับ นาฬิกา ช่ือดงัมากมายตลอดแนวถนน
กวา 2 กิโลเมตร อาทิ เชน Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River 
Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ 
หาง John Lewis, House of Fraser และ ยังมหีางสุดหรูอยาง Selfridges ทีม่ี
สินคาซุปเปอรแบรนด ตัง้อยูอีกดวย 

 อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เขาสูที่พกั NOVOTEL LONDON EXCEL หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 อิสระเที่ยวเมืองลอนดอน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อิสระใหเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และทางบรษัิทฯ ไมมี

รถบริการรบั – สง โดยคาใชจายทัง้หมดเปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง 
- พระราชวังวนิดเซอร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เปนพระราชวงัที่ประทบั
สําหรับการพักผอนสุดสัปดาหของพระราชินีอังกฤษ พระราชวงัน้ีเปนพระราชวงัที่ใหญ
ที่สุดในโลกและสรางมามากกวา 900 ป พระราชวังน้ีเปดใหประชาชนเขาชมดานใน



 

 

ในสวนที่อยูรอบกําแพง และสวนที่เปดใหชม เปนหองตางๆสําหรับการใชงานในวาระ
ตางๆ 

 อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขาสูที่พกั NOVOTEL LONDON EXCEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 6 ลอนดอน – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเขาชม พิพิธภณัฑบริตชิ (British Museum) ซึง่เปนหน่ึงในพพิิธภัณฑดาน
ประวัตศิาสตรและวัฒนธรรมของมนุษยที่สําคัญที่สุดและใหญที่สุดในโลก มกีารกอตัง้
ขึ้นในป พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบ้ืองตนวัตถุที่เก็บรวบรวมไวสวนใหญเปนของ
สะสมของเซอร แฮนส สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเปนแพทยและนักวิทยาศาสตร 
พิพิธภัณฑแหงน้ีเปดใหบริการแกสาธารณะเปนคร้ังแรกในวันที1่5 มกราคม พ.ศ. 
2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส เมืองบลมูสเบอรรี กรุงลอนดอน อันเปนสถาน
ที่ต้ังของอาคารพิพิธภัณฑในปจจุบัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินฮทีโทรว 
20.40 น. นําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพ โดยสายการบินศรีลังกัน แอรไลน เที่ยวบนิที ่UL 504 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 7 โคลัมโบ - กรงุเทพฯ 
12.40 น. เดินทางถึงสนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา 
14.35น. นําทานเดินทางตอไปยงักรุงเทพ โดยสายการบินศรีลงักนั แอรไลน เที่ยวบิน UL 

406 
19.40น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
  
  

ราคาแนะนําเพียง ENGLAND SO CHILL 

7 วัน 4 คืน โดยสายการศรีลังกัน แอรไลน (UL) 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ทานละ 

14 มี.ค. – 20 มี.ค. 
63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 16,900.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิ

มดัจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํ

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาติยกเลกิการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยืน่วีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท 
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 



 

 

ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได 

เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป ** 
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก) 
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทาน

เอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอังกฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ชําระพรอมเงินมดัจํา) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (13 ปอนด) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (21 ปอนด) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่และ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 



 

 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน 
ซึ่งบางสถานทตูใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลม
ออกมาระหวางการพิจารณาอนุมติัวีซาได 

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทาํหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบัทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลอืวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผดิชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถอืเปนหนังสือของทางราชการ 
ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง 

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแขง็แรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสขุภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
 
 



 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทตูฯ เรียกเก็บ 

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทวัรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูิ
ต่ํา 



 

 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มขีนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 30 วันทําการ 
*** ย่ืนวีซาแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี้ ช้ัน 28) *** 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาที่ทัวรใหรับทราบตั้งแตที่ทานทําการ
จองทัวรเขามา เพ่ือทําการแกไขในการขอวีซาในครั้งน้ี มิฉะน้ันหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสีย
ตอการขอวีซาของทานในครั้งน้ี** 
 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับ
ประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และ
หนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย) 
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือ
นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะ
การย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บาง
สถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือ
พาสปอรตตางชาติดวย*** 



 

 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลัง

ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดอืนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ 
ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา 
ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันย่ืนวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไม
ครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง 
3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลม
ใหม) 
 
***ควรเคลื่อนไหวบัญชีสมํ่าเสมอ ไมควรแตงบัญชีโดยการนําเงินกอนใหญเขาบัญชีกอนยื่นวีซา จะทํา
ใหยอดเงินกระโดด ซึ่งอาจเปนเหตุใหทานถูกปฏิเสธวีซาได 
 

3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง 
3.3.1 สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายให อัพเดทไมเกิน 15 วัน 
กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปนSTATEMENT 
พรอมทําจดหมายช้ีแจง 
3.3.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการช้ีแจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ (Sponsor Letter) 

 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 
 

4. หลักฐานการทํางาน 
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน 

อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 



 

 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชา
ที่ โฉนดที่ดิน เปนตน 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายไุมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายไุมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเดก็อายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดามาดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน 
8. ในกรณีที่มีเอกสารเปนภาษาไทยจะตองแปลเปนภาษาอังกฤษทุกฉบับ จะตองแปลจากรานแปล

หรือศูนยแปล พรอมประทับตราจากรานหรือศูนยแปลเทาน้ัน ไมสามารถใชตัวที่แปลเองได 
(คาแปลเอกสารไมรวมในรายการทัวร ผูเดินทางเปนผูรับผิดชอบเอง) 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 
 

แบบฟอรมสาํหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศอังกฤษ 
**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรณุาแจงเจาหนาที่ทวัรใหรบัทราบตั้งแต
ที่ทานทําการจองทัวรเขามา เพ่ือทาํการแกไขในการขอวซีาในครัง้น้ี มิฉะน้ันหากทานไม
แจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของทานในครั้งน้ี** 

(กรณุากรอกขอมูลเปน ภาษาอังกฤษ ใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจาก
ทางเราจะใชขอมูลน้ีในการจองคิวนัดหมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอกี 
เพราะฉะน้ันเอกสารทีท่านสงตามมาทีห่ลังจะตองตรงกับขอมูลที่ทานกรอกใหมา
เทาน้ัน) 

 

ช่ือ-นามสกุล ผูเดินทาง ภาษาไทย
................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกุล ผูเดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง
............................................................................. 

ช่ือ-นามสกุลเกา ที่เคยใชกอนเปลี่ยน
............................................................................................................. 

เหตุผลที่เปลี่ยน (เชน สมรส ฯลฯ) ..............................เปลี่ยนเมื่อวันที่ (วัน/เดือน/ป) 
................................... 

 

วัน/เดือน/ปเกิด
............................................................................................................................................... 

เช้ือชาติ.......................... สัญชาติ ............................ สถานที่เกิด........................... ประเทศ
........................... 

 



 

 

ที่อยูตามทะเบียนบาน 

.......................................................................................................................................................

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

....................................... ทานอาศัยอยูในบานหลังน้ีมาเปนเวลา …........….........ป 

.........................เดือน 

หมายเลขโทรศัพทมือถือ..........................................หมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน 
......................................... 

หมายเลขโทรศัพทบาน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 

ที่อยูอ่ืน ๆ (ถามี) 

.......................................................................................................................................................

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

....................................... 

 

มีหนังสือเดินทางมาแลวทั้งหมด ..................เลม 

หมายเลขหนังสือเดินทางปจจุบัน ........................วันที่ออก...............................หมดอายุ
.............................. 

หมายเลขหนังสือเดินทางเลมเกา .........................วันที่ออก...............................หมดอายุ
............................... 

 

ทานเคยเดินทางเขาประเทศอังกฤษหรือไม ………………………………………………………………… 

วัน/เดือน/ป ที่ทานเคยเขาประเทศอังกฤษคร้ังลาสดุ ........................................ ถึงวนัที่ 
............................... 

วัตถุประสงคในการไปคร้ังลาสดุ (ทองเที่ยว , ธุรกิจ , นักเรียน) 
.................................................................... 

ประเภทของวีซาอังกฤษที่เคยไดรับ เปนประเภทใด 
...................................................................................... 



 

 

ระยะเวลาของวีซาอังกฤษที่เคยไดรับ เร่ิมต้ังแตวันที่ .....................................ถึงวนัที่ 
................................... 

 

ทานเคยไดรับการปฏิเสธวีซาอังกฤษ หรือ ประเทศอ่ืนๆหรือไม 
................................................................... 

ประเทศทีเ่คยถูกปฏิเสธ ...................................................วัน/เดือน/ป ที่ถูกปฏิเสธ 
....................................... 

เหตุผลที่ถูกปฏิเสธ 
......................................................................................................................................... 

 

ประเทศอ่ืน ๆ ที่ทานเคยเดินทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ป) วันเดือนป ที่ไป รวมกี่
วัน และวัตถุประสงคในการไป (ทองเที่ยว , ธุรกิจ, นักเรียน) 

1.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน 

วัตถุประสงคในการไป/ประเภทวีซา (ทองเที่ยว,ธุรกิจ,นักเรียน
,อ่ืนๆ).................................................................................. 

2.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน 

วัตถุประสงคในการไป/ประเภทวีซา (ทองเที่ยว,ธุรกิจ,นักเรียน
,อ่ืนๆ).................................................................................. 

3.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน 

วัตถุประสงคในการไป/ประเภทวีซา (ทองเที่ยว,ธุรกิจ,นักเรียน
,อ่ืนๆ).................................................................................. 

4.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน 

วัตถุประสงคในการไป/ประเภทวีซา (ทองเที่ยว,ธุรกิจ,นักเรียน
,อ่ืนๆ).................................................................................. 

5.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน 



 

 

วัตถุประสงคในการไป/ประเภทวีซา (ทองเที่ยว,ธุรกิจ,นักเรียน
,อ่ืนๆ).................................................................................. 

 

สถานภาพ .........โสด                                           ........ หยา และมทีะเบยีนหยา 
(ตองนํามาแสดงดวย)                          ......... แตงงานแลว (แตไมไดจดทะเบยีน)           
........ แตงงานและมีทะเบียนสมรส (ตองนํามาแสดงดวย) 

........ หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 

 

ในกรณีสมรสแลวทั้งจดทะเบียนและไมจดทะเบียน ตองกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม                                   
ช่ือ นามสกุล ของคูสมรส 
..............................................................................................................................วัน/เดือน/ป
เกิด ของคูสมรส........................................................................................................................... 

สถานที่เกิด.................................................................................................. 

เช้ือชาติ ..........................................  สัญชาติ ............................................. 

หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพทมือถอื 
......................................... 

ที่อยูปจจุบันของคูสมรส 
................................................................................................................................ 

 

ในกรณีที่มีบุตร ตองกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน                                                                     
1.ช่ือ นามสกุล ของบุตร 
................................................................................................................................ 

วัน/เดือน/ปเกิด ของบุตร 
............................................................................................................................... 

สถานที่เกิด................................................................................... 



 

 

หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพทมือถอื 
......................................... 

ปจจุบันบุตรอาศัยอยูที่ 
................................................................................................................................... 

2.ช่ือ นามสกุล ของบุตร 
................................................................................................................................ 

วัน/เดือน/ปเกิด ของบุตร 
............................................................................................................................... 

สถานที่เกิด................................................................................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพทมือถอื 
......................................... 

ปจจุบันบุตรอาศัยอยูที่ 
................................................................................................................................... 

 

ประวัติของบิดา                                                                                                                 
ช่ือของบิดา .......................................................... นามสกุลของบิดา 
.......................................................... 

วัน/เดือน/ปเกิด ของบิดา ......................................... 

สถานที่เกิดของบิดา........................................................ประเทศทีเ่กิด 
...................................................... 

เช้ือชาติ ................................... สัญชาติ...................................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพทมือถอื 
......................................... 

ประวัติของมารดา                                                                                                                             
ช่ือของมารดา ........................................................ นามสกุลของมารดา 
.................................................... 



 

 

วัน/เดือน/ปเกิด ของมารดา .......................................... 

สถานที่เกิดของมารดา ..............................................ประเทศที่เกิด 
............................................. 

เช้ือชาติ ................................... สัญชาติ ..................................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพทมือถอื 
......................................... 

 

ขอมูลสวนตัวของผูเดินทางเกี่ยวกับดานอาชีพ การงาน รายได รายรับ และรายจายตางๆ 

งานปจจุบันทําอาชีพ, ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
...................................................................... 

ช่ือบริษัทที่ทํางาน 
..........................................................................................................................................ที่อยู
ของบริษัทที่ทํางาน
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................รหัสไปรษณีย
.......................................วัน/เดือน/ป ที่เร่ิมทํางาน ............................................... เงินเดือน 
.................................บาท 

 

กรณี นักเรียน / นักศึกษา ระบุช่ือโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 
............................................................................... 

ระดับช้ันที่เรียนอยู ........................................หลักสูตรที่กําลังเรยีน 
.............................................................. 

 

ทานเคยทํางานเหลาน้ีหรือไม (ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย สื่อมวลชน ขาราชการ) 
........เคย ........ไมเคย 



 

 

ถาเคย ระบุอาชีพที่ทํา , ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
.................................................................... 

ช่ือตนสังกัดที่เคยทํางาน 
................................................................................................................................ 

ที่อยูของตนสังกัดที่เคยทํางาน
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................รหัสไปรษณีย
.......................................วัน/เดือน/ป ที่เร่ิมทํางาน .......................................... วัน/เดือน/ป ที่
ออกจากงาน .......................................... 

 

ทานมีสมุดบัญชีเงินฝากหรือไม                ........มี      .......ไมมี                                                       
ถามีโปรดแจงรายละเอียดวาเปน  บัญชีออมทรัพย / ฝากประจํา  ยอดรวมเทาไหร   
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………... 

ทานไดใชเงินสวนตัวตอเดือนเทาไหร
........................................................................................................... 

ทานแบงรายไดของทานใหกับสมาชิกครอบครัวเดือนละเทาไหร 
................................................................. 

คาใชจายของทานในการไปอังกฤษเปนจํานวนเงินเทาไหร 
........................................................................... 

ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเปนคนออกคาใชจายใหทาน 
..................................................................................ใครเปนคนจายคาใชจายตางๆ เชน คาต๋ัว
เคร่ืองบิน คาโรงแรม คาอาหาร ..................................................... ถามีคนออกคาใชจายให
ทานไปอังกฤษ เขาไดจายใหเปนจํานวนเงินเทาไหร ............................................... 

 

 



 

 

ขณะน้ีทานมีญาติอยูที่อังกฤษหรือในสหราชอาณาจักรหรือไม 
..................................................................  ถามี ช่ือ-นามสกุล 
......................................................................................................................................... 

ความสัมพันธกับทาน ...................................................... สถานะพลเมือง 
................................................. 

ที่อยูที่อังกฤษหรือในสหราชอาณาจักร 
........................................................................................................ 
...................................................................................................... รหัสไปรษณีย
......................................... 

เบอรโทรที่อังกฤษหรือในสหราชอาณาจักร 
................................................................................................ 

 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 


