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อตัราค่าบริการ 

***ราคาค่าทวัรด์งักล่าวหากมีการเปล่ียนแปลงค่าตัว๋เคร่ืองบินภาษีสนามบินภาษีน ้ามนัของสายการบิน*** 

 ***บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาข้ึนตามสายการบิน*** 
 

วนัแรก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา 

 ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว ์สหราชอาณาจกัร            (-/-/-) 

06.00 น. ขอเชิญทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 

ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร์ S เคาน์เตอร์สายการบิน Sri Lankan Airlines โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยให ้

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพ่ือเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดินทาง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

09.10 น. ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา โดยสายการบิน Sri Lankan Airlines เท่ียวบิน

ท่ี UL 403 **มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบนิ** (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที) 

เดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเด่ียว หมายเหต ุ

วนัท่ี 08 – 12 พฤษภาคม 2563 
 

 

 

49,999 

 

 

49,999 

 

 

49,999 

 

 จอยแลนดห์กัค่าตัว๋ออก 

10,000 บาท 
 

 

INFANT (เด็กเล็ก ตัง้แต่แรกเกิด - อายุไม่เกิน 2 ปี) ราคา 10,000 บาท 
 

 

ราคาท่ีระบุขา้งตน้ ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางประเทศไทยเท่านัน้ 

หากผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางประเทศอ่ืนๆ โปรดสอบถามเจา้หนา้ท่ี ก่อนท าการจอง 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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** ใชเ้คร่ืองบิน Airbus321 ชัน้ประหยดั 176 ท่ีนั่ง + ชัน้ธุรกิจ 12 ท่ีนั่ง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา ** เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง ** 

** เวลาทอ้งถ่ิน (บรไูน) ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชัว่โมง ** 
 

13.05 น. ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว ์เมืองลอนดอน ประเทศองักฤษ  

 โดยสายการบิน Sri Lankan Airlines เท่ียวบินท่ี UL 503 **มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบนิ ** 

 (ใชเ้วลาบินประมาณ 12 ช ัว่โมง 15 นาที) 

   ** ใชเ้คร่ืองบิน Airbus A333 ชัน้ประหยดั 269 ท่ีนั่ง + ชัน้ธุรกิจ 28 ท่ีนั่ง ** 
 

19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว ์เมืองลอนดอน ประเทศองักฤษ  หลงัน าทา่นผา่นพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและดา่นตรวจศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

** เวลาทอ้งถ่ิน (องักฤษ) ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชัว่โมง ช่วงฤดรูอ้น ** 
 

ท่ีพกั Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสอง  เมืองลิเวอรพ์ลู – ชมฟตุบอลระหว่าง ทีมลิเวอรพ์ลู VS ทีมเชลซี       (-/อิสระ/อิสระ) 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองลิเวอรพ์ลู (Liverpool) ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็น เมือง

วฒันธรรมแห่งยุโรป ในปี 2008 และยงัเป็นเมืองถ่ินก าเนิดของวงดนตรีส่ี

เตา่ทองหรือเดอะบีทเทิลความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองทา่ส าคญั มี

การติดตอ่คา้ขายกบัแคริบเบียน, ไอร์แลนด ์และ ยุโรปแผน่ดินใหญ ่ 

(ระยะทาง 336 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 3.30 ชั่วโมง โดยประมาณ) 

 

เท่ียง  อิสระอาหาร เพ่ือใหท่้านไดเ้ลือกทานตามอธัยาศยั  

บา่ย  ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเขา้สู ่สนามแอนฟิลด ์ของ หงสแ์ดง -ลิเวอร์พูล เร็วกวา่เวลาแขง่ขนัเร่ิม ประมาณ 2 ชม. เพ่ือให ้

ทา่นไดมี้โอกาสตอ้นรับนักเตะ และ เก็บภายบรรยากาศไวเ้ป็นท่ีระลึก ชม การแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียรลี์กองักฤษ 

ฤดกูาล 2019/2020 ระหว่าง ทีมหงสแ์ดง – ลิเวอรพ์ลู VS ทีมเชลซี  

 **ราคาทัวร ์ยงัไม่รวมบตัรเขา้ชมฟุตบอล ราคาเร่ิมตน้ประมาณ 15,000 บาท** 

 

**กรณีไม่เขา้ชมการแข่งขันฟุตบอล** อิสระใหท้า่นไดเ้ท่ียวชมเมืองลิเวอร์พูล ชม Liverpool Cathedral โบสถท่ี์ใหญ่

ท่ีสุดในลิเวอร์พูลและองักฤษ อีกทัง้ยงัใหญเ่ป็นอนัดบัท่ี 5 ของโลก สรา้งเสร็จตัง้แตปี่ 1978 โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 74 ปี 

ท่าเรืออลัเบิรต์ (Albert Dock) หน่ึงในสถานที่ ทอ่งเท่ียวที่ ใหญท่ี่สุดในเมืองลิเวอร์พูล โดยบริเวณทา่เรือนั้น ประกอบไปดว้ย

อาคารทา่เรือและคลงัสินคา้ พรอ้มชอ้ปป้ิง ณ Walking Street ย่าน Liverpool One ซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นรวงมากมายใหท้า่น

ไดช้อ้ปป้ิงตามอธยัาศยั  
 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ณ บริเวณสนามฟุตบอล เพ่ือใหท้า่นไดด่ื้มด ากบับรรยากาศบริเวณสนามฟตุบอลไดเ้ต็มท่ี 
 

ท่ีพกั  Hotel Ibis Liverpool หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 

 

**หมายเหตุ** ทัง้น้ีการรับถว้ยและการแหฉ่ลองแชมป์ ข้ึนอยูก่บัทีมลิเวอร์พลูสามารถควา้แชมป์ไดจ้ริง และจะก าหนดวา่เป็นวนัไหน ทาง

ผูจ้ดัคาดวา่นา่เป็นไปตามท่ีผูจ้ดัก าหนด แตห่ากมีการคลาดเคล่ือนผูจ้ดัตอ้งกราบขออภยั มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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วนัท่ีสาม   เมืองลิเวอรพ์ลู – Bicester Village Outlet – กรุงลอนดอน        (-/อิสระ/อิสระ)                                          
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่Bicester Village Outlet Shopping Centre ชอ้ปป้ิงวิลเลจท่ีถือไดว้า่ใหญท่ี่สุดแหง่หน่ึงของยุโรป อิสระให ้

ทา่นไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมกว่า 120 ร้านคา้ ใหท้า่นเลือกซ้ืออยา่งจุใจอาทิเชน่ GUCCI, 

BALENCIAGA ,ARMANI, BALLY, BOSS, BURBERRY, DIOR, DIESEL, DKNY และอ่ืนๆอีมากมายใหท้า่นไดเ้ลือกสรร 

ทา่นสามารเขา้ดูรายละเอียด OUTLET ไดท่ี้https://www.bicestervillage.com/en/shopping/ 
 

 

เท่ียง  อิสระอาหาร เพ่ือใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

บา่ย            น าทา่นเดินทางสู ่มหานครลอนดอน (London) เมืองหลวงของสหราชอาณาจกัร (United Kingdom) ลอนดอนเป็น 

หน่ึงในศูนยก์ลางส าคญัทางธุรกิจการเมือง และวฒันธรรมของโลก การส่ือสารการบนัเทิง แฟชัน่และศิลปะ และเป็นท่ียอมรับ

วา่มีอิทธิพลไปทัว่โลก จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิงท่ีหา้งดงัระดบัโลก ใจกลางกรุงลอนดอนท่ี Harrods หา้งหรูแห่งน้ี ตัง้อยูบ่น

ถนนบรอมพต์นั ยา่น Knight Bridge เกา่แกม่ากเพราะกอ่ตัง้มาตัง้แตปี่ พ.ศ.2377 โดย Charles Henry Harrods ใหท้า่น

ไดเ้พลิดเพลินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัสินคา้แบรนดเ์นมมากมานใหเ้ลือกสรร 
 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 
 

ท่ีพกั Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี เท่ียวเมืองลอนดอน - อิสระท่องเท่ียว ตามอธัยาศยั - สนามบินฮีทโธรว ์           (B/อิสระ/อิสระ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อิสระท่องเท่ียว หรือ พกัผ่อนท่ีเมืองลอนดอนตามอธัยาศยัแบบเต็มวนั (ไม่มีบริการรถโคช้) 

หวัหนา้ทวัร์แนะน าวิธีการเดินทางเบ้ืองตน้ ท ัง้น้ีทา่นควรเตรียมความพรอ้ม วางแผนการเดินทางลว่งหนา้กอ่นถึงวนัเดินทาง  

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของทา่น 
 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว

 แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว  

- ทดลองใชร้ะบบขนสง่สาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใตดิ้น  

  หรือทูป (Tube) เท่ียวชมเมือง และวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร์  

  (Londoner) 

- ทดลองนั่งรถเมล ์2 ชัน้ หรือลอนดอนแท็กซ่ี เพ่ือเท่ียวชมเมืองและวิถีชีวิต 

  ของชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) 



BOOKING CODE : HEN-UL53-LV11 HAPPY ENGLAND 5D3N                                                         UPDATE 21/01/63 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

หนา้ 6 

 

- ชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสินคา้ชัน้น าท่ี ถนนออกซฟ์อรด์ (Oxford Street) 

ท่ีมีหา้งสรรพสินคา้ใหญม่ากมายอยา่ง Mark & Spencer, Primark, 

Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ย่านไนซบ์ริดจ ์(Knights 

Bridge) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของ หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัอยา่ง หา้งฮารวี์ย ์

นิโคล (Harvey Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์(Harrods) ท่ีทา่น

สามารถเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ช ัน้น าจากทัว่ทุกมุมโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮร์

รอดสท่ี์นิยมกนัทัว่โลก 

 

- เท่ียวพระราชวงัวินดเ์ซอร ์(Windsor Palace) พระราชวงัซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นบา้นของครอบครัวกษัตริยแ์ละพระราชินีแหง่

องักฤษมานานกวา่ 1,000 ปี โดยพระราชวงัเกา่แกข่นาด 5 ไร่แห่งน้ี ปัจจุบนัยงัถูกใชเ้ป็นท่ีพ านักของสมเด็จพระราชินีอลิ

ซาเบธท่ี 2 ซ่ึงมกัจะใชเ้วลาสว่นใหญใ่นชว่งวนัหยุดสุดสปัดาหอ์ยูเ่สมอ ทัง้น้ีผูม้ าเยือนควรเผ่ือเวลาในการเขา้ชมอยา่งนอ้ย

ประมาณ 2-3 ชัว่โมง เพราะท่ีน่ีลว้นเต็มไปดว้ยส่ิงท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ทัง้ State Apartments ท่ีถูกตกแตง่อยา่งสวยงามดว้ย

ผลงานศิลปะอนัทรงคุณคา่ ซ่ึงเป็นของสะสมของเหลา่ราชวงศ ์รวมถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคในโบสถ ์ 

St. George ซ่ึงเป็นท่ีฝังพระศพของกษัตริยแ์ห่งประเทศองักฤษหลาย

พระองค ์และประหลาดใจไปกบั Queen Mary’s Dolls House บา้น

ตุ๊กตาแสนสวยและมีช่ือเสียงท่ีสุดโลกท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1920 โดย

ชา่งฝีมือชัน้น าในสมยันั้น เป็นตน้ ** ยังไม่รวมค่าบตัรเขา้ชมภายใน** 

(ราคาค่าบัตรเขา้ชม ส าหรับผูใ้หญ่ ท่านละ ประมาณ 23 ปอนด ์

ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับประเภทของบัตรและจ าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหน้า 

เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแต่ละวนัได)้ 
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- ข้ึนชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน  LONDON EYE  ท่ีรูจ้กัในช่ือของ มิลเล

เนียม วีล (Millennium Wheel) เป็นชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 

เมตร และกลายมาเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีไดร้ับความนิยมอยา่งมาก มีผูม้าเยือนมากกวา่ 3 

ลา้นคนตอ่ปี **ยังไม่รวมค่าบัตรเขา้ชมภายใน** (ราคาคา่บัตรเขา้ชม ทา่นละ 

ประมาณ 27 ปอนด ์**ข้ึนอยู่กบัประเภทของบตัรและจ าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้ 

เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแต่ละวนัได)้ 
 

14.00 น. น าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว ์เมืองลอนดอน ประเทศองักฤษ  เพ่ือใหท้า่นมีเวลาใน

 การท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรือ รา้นอาหาร 

20.30 น. ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา โดยสายการบิน Sri Lanka Airlines เท่ียวบินท่ี 

 UL 504 **มีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ืองบนิ** (ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง 45 นาที) 
 

วนัท่ีหา้ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  

               (-/-/-) 
 

12.45 น. เดินทางถึง กรุงโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา ** เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง ** 

14.20 น. ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Sri Lanka Airlines เท่ียวบินท่ี 

 UL 406 **มีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ืองบนิ** (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 35 นาที) 

19.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ตัว๋สายการบินไม่สามารถระบุท่ีนัง่ ใชวิ้ธี RANDOM คือการสุ่มเลือกท่ีนัง่โดยระบบสายการบิน * 

การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านัน้ งดการคืนบตัรโดยสาร  

และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขา้ประเทศองักฤษ (แมจ้ะไดร้บัวีซ่าแลว้) 

จากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศองักฤษ

ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผิดชอบค่าปรบัท่ีประเทศองักฤษเรียกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่างหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 

ทัง้น้ีแลว้แต่ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบริษทัฯ เร่ิมตน้และจบการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเท่านัน้  

กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศ และจะท าการส ารองตัว๋เคร่ืองบินหรือยานพาหนะอ่ืนๆ 

เพ่ือใชเ้ดินทางมาและกลบัจากสนามบินสุวรรณภูมินัน้ ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีท่ีเกิดข้ึน  

เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทัฯ  

ฉะนัน้ท่านควรจะใหก้รุป๊ Final 100% ก่อนท่ีจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆ 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป –กลบั ชัน้ประหยดั ตามที่ ระบุในรายการ 

2. คา่อาหารทุกม้ือ ตามที่ ระบุในรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานที่ ตา่งๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

4. คา่ที่ พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น  

5. คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

6. คา่ภาษีสนามบิน ทุกแหง่ท่ีมี 

7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ตามน ้าหนักท่ีสายการบินระบุส าหรับประเภทตัว๋ช ัน้ประหยดั 

8. หวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตามท่ีระบุรายการ 

9. คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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ราคาทวัรไ์ม่รวม  

1. ค่าบตัรเขา้ชมฟุตบอล ณ สนามแอนฟิลด ์ลิเวอรพ์ลู คู่ระหว่าง ลิเวอรพ์ลู VS เชลซี 

2. คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี) 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม 

4. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด  

5. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศองักฤษ ท่านละ 6,000 บาท ข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

และ ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ **ทางสถานฑตูฯ สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าในทุกกรณี** 

6. ตามธรรมเนียมค่าทิปพนกังานขบัรถและมคัคุเทศกเ์ป็นจ านวน 50 ปอนด ์(GBP) หรือ ค านวณ เป็นเงินไทยประมาณ 

2,250 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่าน

สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 
 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารอย่างนอ้ยจ านวน 30 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาทวัร ์

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 25,000  

กรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ ภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทิตย)์ 

 

เง่ือนไขการเปล่ียนวนัเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง 

1. กรณีวนัเดินทาง ตรง กบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์หรือชว่งเทศกาล ผูจ้องทวัร์ตอ้งแจง้เปล่ียนวนัเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง ไมน่อ้ย

กวา่ 45 วนั กอ่นการเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย)์ สามารถเปล่ียนไดเ้พียง 1 ครั้งเทา่นั้น หากแจง้หลงัจากน้ี ผูเ้ดินทางควรหาผู ้

เดินทางทา่นใหมม่าแทนผูท่ี้ไมส่ามารถเดินทางได ้

2. กรณีวนัเดินทาง ไม่ตรง กบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์หรือชว่งเทศกาล ผูจ้องทวัร์ตอ้งแจง้เปล่ียนวนัเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางไม่

นอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดิน (นับรวมเสาร์-อาทิตย)์ สามารถเปล่ียนไดเ้พียง 1 ครั้งเทา่นั้น หากแจง้หลงัจากน้ี ผูเ้ดินทางควรหาผู ้

เดินทางทา่นใหมม่าแทนผูท่ี้ไมส่ามารถเดินทางได ้

3. กรณีจองทวัร์ภายใน 15 วนักอ่นออกเดินทาง (นับรวมเสาร์ -อาทิตย)์ ผูจ้องทวัร์ไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผู ้

เดินทางไดทุ้กกรณี 

4. กรณีแจง้เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารเรียบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดินทางจะตอ้งช าระคา่ตัว๋โดยสารเพ่ิมดว้ยตนเองจากคา่ทวัร์ท่ี

ช  าระมาแลว้ ณ วนัท่ีตอ้งการเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่ บริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเ ร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
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อ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงิน

เขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี 

2.1 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง ไม่นอ้ยกว่า 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทิตย)์  

คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการท่ีช าระมาแลว้  

2.2 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทิตย)์  

ยึดเงินค่ามดัจ าทัง้หมดของค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ 

2.3 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทิตย)์  

ยึดเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการท่ีช าระมาแลว้  

เน่ืองจากบริษัทตอ้งด าเนินการจดัเตรียมน าเท่ียวใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียวลว่งหนา้ เชน่ การส ารองท่ีนั่งต ัว๋เคร่ืองบินโดยสาร  

การจองโรงแรมที่ พกั ยานพานหะส าหรับเดินทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. หากจ านวนการจองของผูเ้ดินทางเต็มกรุป๊แลว้ ผูจ้องไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดทุ้กกรณี 

4. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือเป็นเท่ียวบินเชา่เหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินมดั 

    จ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

5. การติดตอ่ประสานงานกบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ ์อีเมล หรือจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี  

วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  

วนัเสาร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  

หรือสามารถติดตอ่ประสานงานผา่นแอพพลิเคชัน่อ่ืนๆตามชอ่งทางของบริษัทได  ้

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาทวัร์ หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทอ่งเท่ียว จองเดินทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น 
 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่

เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุ่งพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที่ ก  าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ที่ โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่ โหลดใต ้

ทอ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

3. ประเทศญี่ ปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกัผลไมส้ด ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอก เพ่ือ

เป็นการป้องกนัโรคติดตอ่ท่ีจะมาจากส่ิงเหลา่น้ี หากเจา้หนา้ที่ ตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรับในอตัราท่ีสูงมาก 
 

หมายเหตุ 

1.ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

2.ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือไมใ่ชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ ไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก 

   ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3.ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 

4.นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไมมี่วีซา่ และอยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการ 

   เดินทางส าหรับประเทศที่ มีวีซา่  แตห่ากทางนกัทอ่งเท่ียวทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทาง 
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   นอ้ยกวา่ที่ ทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการตอ่ไป 

4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือ 

   เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้ง่หนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัท 

   พรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ 

   และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่ เดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักทอ่งเท่ียวสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6.ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิด 

   ของทางบริษทั เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ 

   สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบิน เปล่ียนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 

ในการปรับราคาคา่บริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษี 

เช้ือเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

 

 

 

 
 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนค ารอ้งขอวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศองักฤษ 

1. หนงัสือเดินทางฉบบัจริงท่ียงัมีอายุการใช ้พรอ้มส าเนา 2 ชุม   

**โปรดตรวจสอบว่าหนังสือเดนิทางของท่าน;  

- มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ และไมช่ ารุด 

- ยงัมีอายุใชไ้ดอ้ยา่งนอ้ยอีก 6 เดือนนับจากวนัเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน้ 

(บางกรณี ตอ้งแสดงหนังสือเดนิทางเล่มเก่าท่ีท่านเคยมีมาแลว้ดว้ย) 

 
 

2. หนงัสือเดินทางเล่มเก่า (ถา้มี) พรอ้มส าเนา 1 ชุด 

3. ส าเนาหนา้วีซ่าเก่า เฉพาะวีซ่าเชงเกน้, วีซ่า UK และวีซ่าอเมริกา (ถา้มี) 

4. ส าเนาบตัรประชาชน (กรณีผูเ้ดินทางเป็นเด็กอายุไมถึ่ง 18 ปี จ าเป็นตอ้งใช ้ส าเนาสติูบตัรดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น 

6. ส าเนาใบส าคญัการสมรส (ถา้มี) 

7. ส าเนาใบจดทะเบียนการหย่า (ถา้มี) 

8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ใบเปล่ียนนามสกลุ (ถา้มี) 

9. รายการเดินบญัชีเงินฝาก (Bank Statement) บญัชีออมทรัพย ์เท่าน้ัน ท่ีออกโดยธนาคาร มีรายการเดินบญัชี 

    ยอ้นหลงั 6 เดือนสุดทา้ย ฉบบัภาษาองักฤษ (หลกัฐานการเงนิ ตอ้งอพัเดทไม่เกนิ 15 วนั ก่อนวนัยื่นขอวีซ่า) 

10. หนงัสือรบัรองบญัชีจากธนาคาร (Bank Certificate) ท่ิออดโดยธนาคารเจา้ของบญัชี บญัชีเดียวกนักบั Bank  

      Statement ฉบบัภาษาองักฤษ เท่าน้ัน (หลกัฐานการเงนิ ตอ้งอพัเดทไม่เกนิ 15 วนั ก่อนวนัยื่นขอวีซ่า) 

โปรดอ่านทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอียด  

หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามก่อนท าการจองทกุครัง้ 
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11. เอกสารการท างาน 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ หรือ ผูท่ี้ประกอบอาชีพอิสระ: ใชส้ าเนาเอกสารหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนบริษทั หรือใบจด 

ทะเบียนการคา้ พรอ้มประทบัตราบริษทั อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน ฉบบัภาษาองักฤษ เท่าน้ัน 

กรณีเป็นพนกังาน / ลูกจา้ง: หนังสือรับรองการท างานปัจจุบนั พรอ้มระบุช่ือและนามสกลุ (สะกดตรงตามหนา้หนงัสือ 

เดินทาง), ต าแหน่ง, วนั เดือน ปีท่ีเขา้ท างาน และอตัราเงินเดือนปัจจุบนั พรอ้มทัง้ระบุขอ้ความท่ีไดร้บัอนุญาตใหล้างานได้

ในช่วงเวลาเดินทาง อายุเอกสารไม่เกิน 15 วนั ก่อนวนัย่ืนขอวีซ่า (ฉบบัภาษาองักฤษ เท่าน้ัน) 

ส าหรบันกัเรียน / นกัศึกษา: หนงัสือรบัรองสถานภาพนกัเรียน หรือนักศึกษาจากโรงเรียนหรือสถาบนัศึกษา อายุเอกสาร

ไม่เกิน 1 เดือนก่อนวนัย่ืนขอวีซ่า (ฉบบัภาษาองักฤษ เท่าน้ัน) **สถานทตูไม่รบัพิจารณาบตัรนกัเรียน / นกัศึกษา** 
 

ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางอายุ ไม่ถึง 18 ปี  

12. สูติบตัร (พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ...ถา้มี)  

13. หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง (กรณีท่ีเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพร้อมกบั บิดาหรือมารดา โดยหนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางนัน้ จ าเป็นตอ้งเป็น 

     ฉบบัจริงและออกจากอ าเภอตน้สงักดัเทา่นัน้ พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ)  

โปรดทราบ....ส าหรับผูเ้ดินทางสัญชาติไทยท่ี อายุต า่กว่า18 ปี ผูมี้อ านาจปกครองตามกฎหมาย (โดยปกติคือบิดา-

มารดา) ตอ้งมาปรากฏตวัพรอ้มกนัในวนัย่ืนค ารอ้ง และ เซ็นช่ือในค ารอ้ง หากผูมี้อ านาจปกครอง หรือ บิดา-มารดา ไมส่ามารถ

มาได ้ผูเ้ดินทางสามารถย่ืนค ารอ้งท่ีผูมี้อ านาจปกครองเซ็นช่ือไวแ้ลว้ พรอ้ม หนงัสือยินยอม โดย ลายเซ็นของผูป้กครองหรือ 

บิดา-มารดาในหนงัสือยินยอมนัน้ จะตอ้งไดร้ับการรับรองจากส านักงานเขตหรืออ าเภอท่ีสงักดั กรณีบิดา-มารดาพ านักอยูใ่น

เยอรมนีตอ้งมีการรับรอง ลายเซ็นจากหน่วยราชการของเยอรมนี กรณีบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวท าหนังสือยินยอมตอ้ง แสดง

หลกัฐานวา่บิดาหรือมารดาผูน้ั้นเป็นผูมี้อ านาจปกครองแตเ่พียงผูเ้ดียวจริง  

กรณีท่ีบิดา – มารดาหย่ารา้งกนั ตอ้งใชส้ าเนาใบหยา่ และใบท่ีมีการสลกัหลงัถึงรายละเอียดการเล้ียงดูบุตรของฝ่ายใด  

เอกสารส าหรบั กรณีมีผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย ตอ้งเตรียมเอกสารเพ่ิมเติม ดงัน้ี  

14. หนงัสือรบัรองค่าใชจ่้าย ระบุช่ือผูเ้ดินทาง สะกดถูกตอ้งตามหนังสือเดินทาง  

15. หลกัฐานการเงินของผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง Bank Statement (รายการเดินบญัชีเคล่ือนไหว)  

       บญัชีออมทรัพย ์ท่ีออกโดยธนาคาร มีรายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน  

16. หนงัสือรบัรองบญัชีเงินฝาก Bank Certificate บญัชีเดียวกนักบั Bank Statement ท่ีออกโดยธนาคาร  
 

 

โปรดทราบ:   ตามขอ้ก าหนดของสถานทตูฯ การย่ืนค ารอ้งขอวีซ่าเพ่ือเดินทางเขา้สหราชอาณาจกัร ผูท่ี้ประสงคจ์ะ 

เดินทางทุกท่าน “จ าเป็นตอ้ง”  แสดงตวัท่ีสถานทตูฯ ดว้ยตวัท่านเอง เพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ในวนัขอย่ืน

ค ารอ้งฯ โดยทางบริษทัฯ จะแจง้รายละเอียด พรอ้มวนัและเวลานดัหมายใหท้ราบอีกครัง้ 

 

หมายเหตุ :      การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทตูฯ ทางบริษทัฯ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทัฯ เป็นเพียง

ตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู ้สมคัรเท่านั้น และในกรณีถูกปฎิเสธวีซ่า สถานฑูตไม่มี

นโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าแก่ผูส้มคัร ทัง้น้ีเป็นไปตามกฎและขอ้บงัคบัของสถานฑตูเป็นส าคญั 

********************************************* 
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