รหัสทัวร FNT2000735
ทัวรยุโรป อังกฤษ สกอตแลนด เยือนเมืองลิเวอรพล
ู เที่ยวครบทุกไฮไลท 8วัน 5คืน (EK)
กรุงลอนดอน - สโตนเฮนจ - บาธส - สแตรทฟอรด อัพพอนเอวอน - ลิเวอรพูล
เอดินเบรอะ - เขาปราสาทเอดินเบรอะ - เลคแลนด - ลองเรือ - วินเดอรเมียร – ยอรค

กําหนดการเดินทาง :
วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ - ลอนดอน (อังกฤษ)

18.00 น. คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK)
เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรที่นั่ง
ขึ้นเครื่อง
20.35 น. ออกเดินทางสู กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบิน EK373 / EK011
วันที่สอง ลอนดอน - สโตนเฮนจ - บาธส - กลูเชสเตอร
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องทีส
่ นามบินดูไบ : 0050-0250 *.*.*.
06.40 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง ทาอากาศยานประเทศอังกฤษ ....หลังผานพิธก
ี ารตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว
จากนั้นนําทานเดินทางสู สโตนเฮนจ (STONEHENGE) (154 กม.) วงหินปริศนาแหง
เกาะอังกฤษนับเปน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคเกา สรางขึน
้ ราว 2,000 ป ไม
เปนที่ทราบแนชัดวาทําไมสิ่งนี้จึงถูกสรางขึ้นมาแตจากลักษณะของการกอสราง ทําให
ทราบวาผูกอสรางตองมีฐานอํานาจอยูไมนอย เพราะมีการขนหินสีฟา มาจากเวลส
นํามาใชในการนี้
(ราคารวมคารถเขาทองถิ่นนั่งเขาไปใกลๆ หินแลว)....
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

นําทานเดินทางสู เมืองบาธส (BATH) (54
กม.) เมืองเกาแกที่มค
ี วามสําคัญ และรุงเรือง
ตั้งแตยุคโรมัน เปนสถานที่อาบนํ้าของชาว
โรมัน เนื่องจากเปนเมืองแหงนํ้าพุรอน ชมเมืองที่สวยงาม และยานการคา ....

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําทานเดินทางสู เมืองกลูเซสเตอร (GLOUCESTER) (83 กม.)

ที่พัก

GLOUCESTER HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สาม กลูเชสเตอร - สแตรทฟอรด อัพพอนเอวอน - ลิเอวรพูล
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู เมืองสแตรทฟอรด (STRATFORD UPON AVON) (64 กม.) เมือง
เล็กๆ แตงดงามริมฝﻤงแมนํ้าเอวอน ....
นําทาน ชมบานเกิดของกวีเอกเชคสเปยร (*.*.*. ไมรวมคาเขาชมถามี *.*.*.) ซึ่งเปนที่
รวบรวมชีวประวัติ และผลงานทั้งหมดของเชคสเปยร และตัวบานยังคงเอกลัษณของรูบ
แบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอรดภายในเมืองอบอวลไปดวยบรรยากาศแหงละครและ
วรรณกรรมที่ควรคาแกการมาเยี่ยมชมยิง่ นัก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหาจีน

บาย

นําทานเดินทางสู เมืองลิเวอรพูล (LIVERPOOL) (214 กม.) เมืองทาเกาเเกของ
อังกฤษที่มีความสวยงาม ตัง้ อยูทางตอนเหนือของอังกฤษ เต็มไปดวยพิพิธภัณฑ
มากมายเเละเปนเเหลงจุดกําเนิดทางดานวัฒนธรรมของอังกฤษ หลายตอหลายอยาง
ดวยกัน โดยที่เมืองเเหงนี้นั้นเปนเเหลงกําเนิดของวงดนตรีชื่อดังอยาง เดอะ บีทเทิลส
หรือเเมเเตเปนหนึ่งในการกอสรางเรือระดับตํานานอยาง ไททานิค รวมทั้งเปนเมือง
มรดกโลกอีกดวย
นําทานเขาชมฟุตบอลที่สนามแอนฟล
 ด : ทีมลิเวอรพูล & ทีมคริสตันพาเลส ราคา
ดังกลาวไมรวมคาเขาชมฟุตบอลขึ้นอยูกับตองการเลือกที่นั่งในสนาม เริ่มตนตั้งแต
21,000 บาท *.*.*.

คํ่า

*.*.*. อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย *.*.*.

ที่พัก

LIVERPOOL HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สี่

ลิเอวรพูล - เลคแลนด - วินเดอรเมียร - เอดินเบรอะ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานไปยังบริเวณที่เรียกวา เลคแลนด (141 กม.) ที่สวยงาม ดวยทะเลสาบ ระหวาง
เสนทางจะผานบานชนบทของอังกฤษทีน
่ ารัก นําทาน ลองเรือ พรอมชมเมืองวินเดอร

เมียร และวิวทิวทัศนของสองฝﻤงที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ และเปนบานเกิดของปเตอร แรบ
บิทตัวการตูนที่มชี ื่อเสียงของอังกฤษ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บาย

ออกเดินทางสู เมืองเอดินเบรอะ (EDINBURGH) (244 กม.) เมืองหลวงของสก็อต
แลนด ที่ไดรับสมญานามวา เอเธนสของซีกโลกเหนือ จะเห็นไดจากอารยธรรมและ
สถาปตยกรรมตางๆ ทีย
่ ังคงไวใน
รูปแบบดั้งเดิมใหทุกทานไดชื่นชมถึง
ความอนุรักษนิยมของชาวสก็อตแลนด
นําทาน ชม THE ROYAL MILE
ถนนที่มีความเกาแกที่สุดในเอดินบะระ มีความยาว และใหญที่สุดในโลก ทานสามารถ
เรียนรูสิ่งใหมๆที่นาสนใจไดจากถนนสายประวัติศาสตรแหงนี้ไดอีกดวย นอกจากนี้ถนน
สายนี้ก็อยูไมไกลจากปราสาทเอดินบะระ จึงทําใหการเดินทางไปยังปราสาทมีความ
สะดวกมาก

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ที่พัก

MERCURE LIVINGSTON HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หา เอดินเบรอะ-ยอรค-แบรดฟอรด
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชมความยิ่งใหญและงดงามของปราสาทเอ
ดินเบรอะ ที่ตงั้ อยูบนเนินเขาอยางโดดเดน ...นําทานชม
ทิวทัศนทส
ี่ วยงามของเมืองจากปอมปราการบน
ปราสาท

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บาย

ออกเดินทางสู เมืองยอรค (YORK) (336 กม.) เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามของ
เขตอุทยานแหงชาติ นอรธ ทัมเบอรแลนด ...นําทานชมเมืองยอรค เมืองการพาณิชยที่
อยูในยอรคเชียร แควนที่เกาแกทางประวัติศาสตรของอังกฤษ นําทานชมยอรคมินส

เตอร (*.*.*. ไมรวมคาเขาชมถามี *.*.*.)โบสถโกธิคที่ใหญที่สุดของอังกฤษ อายุกวา
800 ป ชมเมืองที่เกาแกสวยงามดวยสถาปตยกรรมโบราณ
นําทานเดินทางสู เมืองแบรดฟอรด (BRADFORD) (69 กม.)
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

BRADFORD HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หก BICESTER OUTLET-ออกฟอรด-ลอนดอน
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานแวะชอปปﻥงที่ BICESTER OUTLET (267 กม.) เอาทเลทที่ รวมแบรนดเนม
กวารอย แบรนดราคาถูกกวาปกติ 60-70 % อยูที่นี่

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกใน
การชอปปﻥง

บาย

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองออกฟอรด (OXFORD)
(24 กม.) เมืองแหงมหาวิทยาลัย ...ถายรูปกับตัวอาคารของ ไครชเชิรทคอลเล็ท
นําทานเดินทางสู กรุงลอนดอน (LONDON) (90 กม.) เมืองใหญที่ใหความสําคัญพื้นที่
สีเขียว มีสวนสาธารณะอยูใจกลางเมืองหลายแหง ....
นั่งรถชมเมืองไมวาจะเปน ลอนดอนอาย (ไมรวมคาขึ้น)
ชิงชาที่มีขนาดใหญที่สด
ุ ในโลก ชมจัตุรัสทราพัลการ,
มหาวิหารเวสทมินสเตอร และโบสถเซ็นปอลที่งดงาม
...อิสระใหทานชอปปﻥง สินคา ณ หางสรรพสินคาชั้นนํา
ของกรุงลอนดอน อาทิ หางแฮรรอด หางเกาแก
ของกรุงลอนดอน ราน BURBERRYS ราน
DEBENHAMS ราน FORTNUM &
MASONS จัดไดวาเปนรานที่ “ผูดี” มากที่สด
ุ
รานหนึ่งในอังกฤษ มารคแอนสเปนเซอร เน็กช เสื้อโคต เสื้อกันฝน ถุงมือ เสื้อกันหนาว
สูท และเสื้อผาหนารอน (ของอังกฤษ) รวมถึงเสื้อผาเด็ก นอกจากนี้ยังมี ชา กาแฟ

รวมถึงอาหารบรรจุขวดแกว และเครื่องกระปองตางๆ มากมายหลากหลายใหทานได
เลือกสรร จนกระทั่งไดเวลาอันสมควร
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร *.*.*. พิเศษเมนูเปดโฟรซีซั่น *.*.*.

ที่พัก

IBIS LONDON HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ด กรุงลอนดอน - สนามบินสุวรรณภุมิ
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมกรุงลอนดอน ที่มีประวัตศ
ิ าสตรอันยาวนาน ...
ชมทัศนียภาพที่สวยงามของริมฝﻤง แมนํ้าเทมส ...ถายรูป
กับ หอนาฬิกาบิก
๊ เบ็น อันเปนสัญญลักษณของกรุง
ลอนดอน เกรทสตาร ออฟอัฟริกา มงกุฎอิมพีเรียลคราวน
ชมพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (ชมดานหนา) ที่ประทับของพระราชินีทม
ี่ ีกองมหาดเล็กรักษา
พระองคผลัดเปลี่ยนเวรยามอยางเปนระเบียบสวยงาม ชมหอคอยแหงลอนดอน
(TOWER OF LONDON) (ชมดานหนา) ทีเ่ กาแกและเปนคลังเก็บสมบัติของพระ
ราชวงศอังกฤษ ไดเวลาอันสมควร...*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า ตาม
อัธยาศัย *.*.*.
นําทานเดินทางสู สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย

20.25 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK010/ EK372
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 07.20-09.30 *.*.*.
18.40 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
---------------------หมายเหตุ

กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะ

ยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ

**อัตราคาใชจาย
วันที่เดินทาง
19-26 มี.ค.

ผูใหญ

เด็ก+1ผูใหญ
49,999.-

พักเดี่ยว
9,500.-

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของ
ภาษีนาํ้ มันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และคาวีซา **
อัตรานี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุป
 เทานั้น(ใน
กรณีมค
ี วามประสงคอยูตอจะตองอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลีย
่ นแปลง)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. คาหองพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญจะไมมี
เครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับ
ขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปน
ผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึง
ความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ)
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
** เนื่องจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถา
เขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมนัน
้ ไม
สามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยก
หองพัก
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตาํ่
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน

เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มล
ี ักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะ
ชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยืน
่ วีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทาน
ตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลา
ในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซา
ได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทานั้น)
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริม
่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเ ดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัตก
ิ ารเดินทางของทานจะเปนประโยชน
อยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมรี อยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)

คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทานั้น)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน,
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทานั้น
8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
อัตรานี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ
ไทย
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทาสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญ
หายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี
4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินบ
ิ ารและทีวช
ี อ
 งพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ
เครื่องดื่มสั่งพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ
6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
7. คาทิป (โดยมาตรฐานทานละ 80 ปอนดตอทาน)
8. คาวีซาอังกฟษทานละ 6,000.- บาท ยื่นวันทําการปกติ ไมรวมคาวีซาดวนและยื่นแบบ
PREMIUMและยื่นดวน
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา**

เงื่อนไขการจอง
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง หากทานไมผานการอนุมัติวีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
เงื่อนไขการสํารองทีน
่ งั่
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก
เชน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ
คาบริการทานละ 3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ
คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวิต
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนั้นดวย เพื่อจะไดยืนยันกับ
สายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ตางประเทศ))
- กรณียน
ื่ วีซาแลวไมไดรบ
ั การอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่น
วีซา / คามัดจําตั๋วเครือ
่ งบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแลว) / คาสวนตาง
กรณีที่กรุป
 ออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการบิน
ใหระบุขอความตามเงือ
่ นไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่
ตางประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งนี้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่ทานยื่นวีซาแลว

หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรบ
ั ผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เที่ยวบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
นํ้าเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
- กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท
ฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ….
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัตต
ิ รง
ตามทีส
่ ายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรี า งกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วใน
กรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผู
ที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกบ
ั ทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไม
วาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
 ได
อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 เนื่องจากรายการทัวรนเี้ ปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานฑูต
เพื่อใหอยูในดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
ของเอกสารวีซา
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษท
ั ฯ
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวั แทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี
ซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทาง
บริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่นี้

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ
เจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ
กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอื่นชักชวนผู
ผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อ
ความปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อ
ทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน)
 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อ
ขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน
แลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั้นได
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน
08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจ
ตองแกไขปรับเปลี่ยน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความ
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอความซึง่ ถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบ
ในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวน
งานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึง่ อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุม
 ครอง
และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรว มเดินทางถูกปฎิเสธโดย
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการ
ความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย
บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ
ดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่ง
รวมเดินทางเปนสําคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางใน
ครั้งนี”้

เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ
ใชเวลาทําการอนุมัตวิ ีซานับจากวันยื่นประมาณ 15-20 วันทําการ
*** ยื่นวีซาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชัน
้ 28) ***
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอน
ได
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตอง
ไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา ควรนํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2.รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6
เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
3.หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอย
ปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือน ในกรณีที่
มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง
3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทัง้ สองเลม (ทั้งเลมเกา –เลม
ใหม)
3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง
3.3.1 ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ
ชื่อเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และ
บุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต
กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 30
วัน หลังจากธนาคารออกให
3.3.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายทีม
่ ีการชี้แจงความสัมพันธอีกหนึ่งฉบับ (Sponsor

Letter)
**สถานทูตไมรบ
ั พิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**
4.หลักฐานการทํางาน
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญา
เชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5.เอกสารสวนตัว
-สําเนาทะเบียนบาน
-บัตรประชาชน
-สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ
6.กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา
ฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน
7.ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทานั้น
8. ในกรณีที่มีเอกสารแปลเปนภาษาอังกฤษ ตองแปลจากรานแปลหรือศูนยแปล พรอมประทับตรา
เทานั้น
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพิ่มเติม

