
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 22332 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
บินด้วยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

QR 837 BKK(สวุรรณภมิู) – DOH(โดฮา) 02.10 – 05.35 

QR 029 DOH(โดฮา) – EDI(เอดินเบิรก์) 08.00 – 12.40 

QR 008 LHR(ลอนดอน) – DOH(โดฮา) 14.55 – 00.45 

QR 836 DOH(โดฮา) – BKK(สวุรรณภมิู) 02.20 – 12.40 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนักไม่เกิน 25  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 



**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
 

มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-19  
** หวัหน้าทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวคัซนีครบแลว้ก่อนรบักรุ๊ป 14 วนั 
** รบัจองเฉพาะลกูคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง 
** รบัแคก่รุ๊ปละ 20 ทา่นเทา่นัน้ เทีย่วสบายใจ 
** ใชร้ถบสัคนัใหญ่ 44 ทีน่ัง่ นัง่สบาย ปลอดภยัเบาะเวน้เบาะ และทาํความสะอาดและฆา่เชือ้โรคทุกวนั 
** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
** บนิเขา้องักฤษวคัซนีทีเ่ดนิทางได ้ทุกยีห่อ้ ฉีดครบโดสแลว้  ** 

 
DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                       (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
23.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ROW T 

ประตู 8 สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความ
สะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 
DAY 2 โดฮา(กาตาร)์ – เอดินเบิรก์ - ปราสาทเอดินเบิรก์        (–/–/D) 
02.10 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุโดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่QR837  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 
05.35  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุโดฮา ประเทศกาตาร ์(เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
08.00 ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานเมืองเอดินเบิร์ก ประเทศสก๊อตแลนด์ โดยสายการบิน QATAR 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR029 ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการ ** 
12.40 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานเมืองเอดินเบิรก์ ประเทศสก๊อตแลนด์ หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือ

เดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ 
เท่ียง  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
 นําท่านเขา้สู่ เมืองเอดินเบิรก์ (EDINBURGH) เมืองหลวงของ สกอ๊ตแลนด ์(SCOTLAND) ดนิแดนทีต่ ัง้

อยูใ่นพืน้ทีท่ีส่วยงาม นําท่านเดนิทางสู่ยา่นเมอืงเก่า สู่ถนนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายสําคญัทีเ่ชื่อมสู่



พระตําหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็นที่ประทบัของพระราชนิี เวลาเสด็จเยอืน
สกอตแลนด ์และเคยเป็นทีป่ระทบัของพระนางแมรแีห่ง สก๊อต ฝัง่ตรงขา้มเป็นรฐัสภาแห่งชาตสิก๊อตอนัน่า
ภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั  

 แลว้นําท่าน เข้าชมปราสาทเอดินเบิรก์ (EDINBURGH CASTLE) อนัสงา่งามดว้ยทําเลทีต่ ัง้บนเนินเขาสูง 
มองเหน็เด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมอืง เคยเป็นที่ประทบัของกษัตรยิ์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม 
อาท ิส่วนของป้อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญ่เรยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญ่ใน
เวลา 13.00 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปีทีผ่่านมา, โบสถ์เซนต์ มากาเรต็ สรา้งในครสิต์ศตวรรษที ่12 เพื่อ
รําลกึถงึพระมารดาของกษตัรยิเ์ดวดิที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชัน้ในส่วนที่เป็น The Palace จดัแสดง
เกีย่วกบัเรือ่งราวของราชวงศแ์ห่งสก๊อต           

คํา่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 
พกัท่ี  PREMIER INN HOTEL , EDINBURGH หรือเทียบเท่า 
 

DAY 3  เอดินเบิรก์ – วินเดอรเ์มียร ์– ล่องเรือเลคดิสทริค - สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ –  
  แมนเชสเตอร ์                    (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หวัหน้าทวัรพ์าทุกท่านไปตรวจ ANTIGENT ณ คลินิค ท่ีรบัรองโดยรฐับาล (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่า
ทวัร ์ค่าใช้จ่ายประมาณ 20-30 GBP  
จากนัน้ออกเดนิทางสู่ เมืองวินเดอรเ์มียร ์(WINDERMERE) (ระยะทาง 241 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
3 ชม.) สู่เขต เลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) อุทยานแห่งชาตทิีไ่ดร้บัการขนานนามว่าดแีละสวยทีสุ่ดของ
องักฤษทีก่วา้งขวางและครอบคลุมทะเลสาบถงึ 16 แห่ง นําท่านสมัผสักบับรรยากาศของ ดว้ยการ ล่องเรือ
เลคดิสทริค ที่ท่านจะได้ชื่นชมกบัความเป็นธรรมชาตใินทะเลสาบจากแอมเบลิไซด์สู่เมอืงเบาว์เนสท่าม
กลางทศันียภาพอนังดงามยิง่ 

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 



จากนัน้ออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร ์(MANCHESTER) (ระยะทาง 136 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ1.30ชม.) เมอืงอุตสาหกรรมที่มชีื่อเสียงจากการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็น
ศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทัง้ยงัเป็นเมอืงที่ตัง้ของสโมสรที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัในวงการ
ฟุตบอลของโลกโดยมสีโมสรฟุตบอลใหญ่ 2 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซติี ้
และสโมสรครกิเกต็แลงคาเชยีร ์เคาน์ตี ้  

นําคณะแวะชม สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (OLD TRAFFORD STADIUM)  ของสโมสร  แมนยฯู 
ที่จดัว่ารวยที่สุดในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ขององักฤษ รองรบัแฟนบอลได้มากถงึ 76 ,212 คน 
เป็นรองจากสนามเวมบลยี ์สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทมีชาตอิงักฤษเพยีงแห่งเดยีว 
และใหญ่เป็นอนัดบัที่ 11 ของยุโรปนอกจากนัน้ยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษที่ ยฟู่า รบัรองเป็นสนาม 5 
ดาว (ไม่รวมบตัรเขา้ Museum) ทีร่วบรวมประวตัคิวามเป็นมาตัง้แต่เริม่ก่อตัง้สโมสร และ ยงัมสีิง่ของ ถ้วย
รางวลัต่างๆ แสดงโชวอ์ยู่ดว้ย จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของทมีทีท่่านชื่นชอบในรา้น MEGA 
STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของทีร่ะลกึหลากหลายชนิดสาํหรบัแฟนบอล (หมายเหตุ ไม่สามารถเขา้ชมสนาม
ฟุตบอลและพพิธิภณัฑไ์ด ้เช่น ในวนัทีม่กีารแขง่ขนั ฯลฯ ) 

คํา่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
พกัท่ี  MERCURE HOTEL , MANCHESTER หรือเทียบเท่า 
 
DAY 4 แมนเชสเตอร ์- สเตรทฟอรด์  อพัออนเอวอน – คารดิ์ฟฟ์           (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางต่อสู่ เมืองสเตรทฟอรด์ (STRATFORD UPON AVON) (ระยะทาง 215 กม. ใช้เวลาเดนิทาง



ประมาณ 2.30 ชม.)  เมอืงที่ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น้ําเอวอน เป็นบ้านเกดิของ วลิเลี่ยม เชค็สเปียร ์(William 
Shakespeare) กวทีี่มชีื่อเสยีงที่สุดของอังกฤษ  นําท่านเที่ยวชมเมอืงสเตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มรื่นไปด้วย
สวนสาธารณะ  นําชมบ้านเชค็สเปียร ์(ดา้นนอก) และชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี ชมโบสถ์เก่าแก่ 
Holy Trinity แม่น้ําเอวอนอนัเงยีบสงบ และสถานทีใ่นประวตัศิาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบักวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้่าน
เลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึจากรา้นคา้มากมาย   

เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
จากนัน้เดนิทางต่อสู่ เมืองคารดิ์ฟฟ์ (CARDIFF) เมืองหลวงประเทศเวลส ์(WALES) (ระยะทาง 160 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) หนึ่งในเครอืจกัรภพ กลางใจเมอืงเป็นทีต่ ัง้ของปราสาทคารด์ฟิฟ์ เดมิเป็นที่
พํานักของขุนนางผู้ปกครองเมอืง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกําแพงโบราณ จากนัน้ผ่านชมศาลาว่าการเมอืงและ
กลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมอืง สวนสาธารณะคารด์ฟิฟ์, สนามกฬีามลิเลนเนียม, อาคารทีท่ําการของ
รฐัและแวะถ่ายรปูดา้นนอกปราสาทคารด์ฟิฟ์ 

คํา่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 
พกัท่ี  CLAYTON HOTEL, CARDIFF หรือเทียบเท่า 
 
DAY 5 คารดิ์ฟฟ์ – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน    (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ออกเดนิทางต่อสู่ เมืองบาธ (BATH) (ระยะทาง 95 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1.30 ชม.) ตัง้อยูใ่นหุบเขา 
  ของแมน้ํ่าเอวอนในบรเิวณทีม่น้ํีาพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีต่ ัง้ถิน่ฐานของชาวโรมนัสมยัทีย่งัเรอืงอํานาจ และ 
  เป็นผูส้รา้ง โรงอาบน้ําโรมนั (Roman Bath) และยงัไดเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้(UNESCO)  
  ในปี ค.ศ. 1987  
  นําท่านถ่ายรปูดา้นนอก พิพิธภณัฑน้ํ์าแร่ร้อนโรมนั (ROMAN BATH MUSEUM) ซึง่มปีระวตักิารคน้พบที ่
  น่าสนใจปัจจบุนัเป็นกลุ่มอาคารสาํคญัของเมอืง คอื บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของบ่อน้ําแรร่อ้นคงิส ์(TheSacred  

  Spring)  ส่วนทีส่อง คอื บรเิวณวดั และส่วนทีส่าม คอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหน้กัท่องเทีย่วหรอืชาวเมอืงใช้ 
  บรกิารน้ําแรซ่ึง่มทีัง้สระว่ายน้ํา, บ่อน้ําแรเ่ยน็-รอ้น,หอ้งอบไอน้ําและส่วนทีเ่ป็น Turkish Bath   
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 



  นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองซาลิสบวัร่ี (SALISBURY) นําท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ ์(STONEHENGE)  
  (ระยะทาง 64 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยคุก่อนประวตัศิาสตร ์ม ี
  อายกุว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาดใหญ่ตัง้อยูก่ลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึง่ไมม่ใีครทราบวตัถุประสงคใ์น 
  การสรา้งอยา่งชดัเจน  

 
จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ มหานครลอนดอน (LONDON) (ระยะทาง 141 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2 ชม.) เมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางสาํคญัทางธุรกจิ การเมอืง วฒันธรรม และประวตัศิาสตรข์องโลก  เป็นผูนํ้าดา้น
การเงนิ การเมอืง การสื่อสาร การบนัเทงิ แฟชัน่ ศลิปะและเป็นทีย่อมรบัว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก และยงัเป็น
เมอืงท่องเทีย่วทีใ่หญ่และสาํคญัของยโุรปอกีดว้ย 

คํา่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนู FISH&CHIPS 
พกัท่ี  HOLIDAY INN WEST HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า 
 
DAY 6 ซิต้ีทวัร ์ลอนดอน – BIG BEN – พิคคาดิลลี สแควร ์           (B/L/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ** หลงัอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารผลตรวจเพ่ือใช้ เชค็อินกลบัประเทศ 
  ไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาประมาณ 100-150 GBP) ** 

นําท่านเทีย่วชม มหานครลอนดอน ผ่าน พคิคาดลิลีเ่ซอรค์สั (PICCADILLY CIRCUS) เดมิเป็นวงเวยีนที่



บรรจบของถนน 6 สาย มน้ํีาพุ และรปูปั้นอรีอสตรงกลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจนีกลางมหา
นครลอนดอน ผ่าน จตุัรสัทราฟัลก้าร ์(TRAFALGAR SQUARE) ทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารที่น่าสนใจ ผ่าน 
มหาวหิารเซนตป์อล (ST.PAUL’S CATHEDRAL) ทีม่ยีอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานทีใ่ชจ้ดัพระ
ราชพธิอีภเิษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร ์แล้วเข้าสู่จตุัรสัรฐัสภา ถ่ายรูป
บรเิวณด้านนอกของ มหาวหิารเวสท์มนิสเ์ตอร ์(WESTMINSTER ABBEY) ทีต่ัง้ของรฐัสภาองักฤษมา
ตัง้แต่ตน้ศตวรรษที ่16 และยงัเป็นทีต่ ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จ้กักนัดใีนนาม หอนาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) ทีม่ี
ความสงู 320 ฟุต ตบีอกเวลาทุกหนึ่งชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีน้าปัดใหญ่ทีสุ่ดในโลกและฝัง่ตรงขา้มทีม่แีม่น้ํา
เทมสก์ัน้อยูเ่ป็นทีต่ ัง้ของ ชงิชา้สวรรคล์อนดอนอาย (LONDON EYE) ชงิชา้สวรรคท์ีสู่งทีสุ่ดในยุโรปจากนัน้
นําท่านถ่ายรูปบรเิวณด้านนอกของพระราชวงับัค้กิ้งแฮม (BUCKINGHAM PALACE) ทีป่ระทบัของพระ
ราชนิีอลซิาเบธที ่2 และพระสวาม ีใจกลางกรงุลอนดอน     

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน เมนู เป็ด FOUR SEASON 

จากนัน้พาท่านเลอืกซือ้สิน้คา้ใน ย่านไนซบ์ริดจ ์(KNIGHTS BRIDGE)  ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชื่อ
ดงัอยา่ง ฮารว์ยี ์นิโคล(Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้นํา
จากทัว่ทุกมมุโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ีน่ิยมกนัอย่างมาก รวมทัง้มรีา้นคา้แฟชัน่มากมายตัง้อยู่บรเิวณ
High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  และยงัมี
ถนนสโลน(Sloane Street) ที่เป็นที่ตัง้ของรา้น Super Brands อาท ิเช่น Louis Vuitton, Chanel, 

Hermes,Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, 
Shanghai Tang,Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 



 
คํา่  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี  HOLIDAY INN WEST HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า 
 
DAY 7  สนามบินฮีทโธรว ์– โดฮา (กาตาร)์   (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว ์กรงุลอนดอน  ประเทศองักฤษ เพื่อให้ท่านได้ทํา 
Tax Refund และเตรยีมการเชค็อนิเดนิทางกลบั 

14.55  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน  QATAR 
AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR 008  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 

 

DAY 8  โดฮา - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)    (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
00.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ์ (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
02.20  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่QR 836  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 
12.40  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  
กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 



 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิ์น 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา 
ท่านละ 

20 – 27 มีนาคม 65 

QR837BKK-DOH 02.10-05.35 
QR029DOH-EDI 08.00-12.40 
QR008LHR-DOH14.55-00.45 
QR836DOH-BKK02.20-12.40 

69,999 69,999 69,999 9,000 

27 มี.ค.– 03 เม.ย. 65 

QR837BKK-DOH 02.10-05.35 
QR029DOH-EDI 08.00-12.40 
QR008LHR-DOH14.55-00.45 
QR836DOH-BKK02.20-12.40 

69,999 69,999 69,999 9,000 

03 – 10 เมษายน 65 

QR837BKK-DOH 02.10-05.35 
QR029DOH-EDI 08.00-12.40 
QR008LHR-DOH14.55-00.45 
QR836DOH-BKK02.20-12.40 

69,999 69,999 69,999 9,000 

08 – 15 เมษายน 65 

QR837BKK-DOH 02.10-05.35 
QR029DOH-EDI 08.00-12.40 
QR008LHR-DOH14.55-00.45 
QR836DOH-BKK02.20-12.40 

79,999 79,999 79,999 10,000 

09 – 16 เมษายน 65 

QR837BKK-DOH 02.10-05.35 
QR029DOH-EDI 08.00-12.40 
QR008LHR-DOH14.55-00.45 
QR836DOH-BKK02.20-12.40 

79,999 79,999 79,999 10,000 

10 – 17 เมษายน 65 

QR837BKK-DOH 02.10-05.35 
QR029DOH-EDI 08.00-12.40 
QR008LHR-DOH14.55-00.45 
QR836DOH-BKK02.20-12.40 

79,999 79,999 79,999 10,000 

17 – 24 เมษายน 65 

QR837BKK-DOH 02.10-05.35 
QR029DOH-EDI 08.00-12.40 
QR008LHR-DOH14.55-00.45 
QR836DOH-BKK02.20-12.40 

69,999 69,999 69,999 9,000 



01 – 08 พฤษภาคม 65 

QR837BKK-DOH 02.10-05.35 
QR029DOH-EDI 08.00-12.40 
QR008LHR-DOH14.55-00.45 
QR836DOH-BKK02.20-12.40 

69,999 69,999 69,999 9,000 

15 – 22 พฤษภาคม 65 

QR837BKK-DOH 02.10-05.35 
QR029DOH-EDI 08.00-12.40 
QR008LHR-DOH14.55-00.45 
QR836DOH-BKK02.20-12.40 

69,999 69,999 69,999 9,000 

22 – 29 พฤษภาคม 65 

QR837BKK-DOH 02.10-05.35 
QR029DOH-EDI 08.00-12.40 
QR008LHR-DOH14.55-00.45 
QR836DOH-BKK02.20-12.40 

69,999 69,999 69,999 9,000 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 45,000 บาท 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50 ปอนด ์(GBP) ต่อ 
ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ QATAR AIRWAYS อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 25 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 

7 ก.ก. (ไม่จาํกดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 



- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50 GBP  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยืน่วซี่าUK (กรณใีหย้ืน่วซี่าให ้ค่าธรรมเนียม+ประกนั+บรกิาร 6,500บาท) 

- ค่า Antigent Test เมือ่ถงึองักฤษวนัทีส่องของการเดนิทาง ประมาณ 20 GBP 

-  

- ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเชค็อนิตอนกลบัประเทศไทย ประมาณ 100-150 GBP 

- ค่าโรงแรมกกัตวั1วนัตอนมาถงึประเทศไทย 

- ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดนิทาง 72 ชัว่โมง เพื่อใชใ้นการเชค็อนิขาไป  
 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 20,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 24 ขัว่โมง ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรณุาชาํระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามลาํดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

- ชาํระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนัก่อนเดินทาง 



- กรณลีกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายห้ามเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 

 



- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ ขึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั



จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 



- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการขอวีซ่าองักฤษ 

 

**ใชเ้วลาในการขอวซี่าประมาณ 15-30 วนัทาํการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์** 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดงึเล่มพาสปอรต์ หากได้ยื่นเขา้ไปแล้ว ดงันัน้ถ้าท่านรูว้่าต้องใช้เล่มกรุณาแจง้บรษิทัทวัรฯ์ 

เพื่อขอยืน่วซี่าล่วงหน้าก่อนกรุป๊ และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในช่วงทีท่่านจะเดนิทางมาดว้ย 

 

การเตรยีมเอกสาร 

**กรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ และกรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ในสมยัก่อน** 

1. หนงัสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 แผ่น 

2. รปูถ่ายสหีน้าตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. 2 รปู พืน้ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถ่ายเอง  เพราะพื้นเป็นสี

 เทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแว่นสายตา (รปูถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถาน ฑูตมีการ เทียบรูปกับ

 หน้าวซี่าทีเ่คยได)้  

3. สาํเนาบตัรประชาชน  

4. สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถ่ายหน้าแรกทีม่รีายละเอยีดบ้านเลขทีม่าดว้ย) 

5. สาํเนาทะเบยีนสมรส (กรณผีูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นคาํนําหน้าเป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. สาํเนาทะเบยีนหยา่ (กรณผีูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ํานําหน้าเป็น ....นาง...ตอ้งแน มา) 

7. สาํเนาใบมรณะบตัรของคู่สมรสกรณเีสยีชวีติ  

8. สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ เปลีย่นนามสกุล (ถา้หากมกีารเปลีย่น) 

9. สตูบิตัร(กรณเีดก็ตํ่ากว่า 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา) 

10. กรณเีดก็อายตุํ่ากว่า 20 ปีบรบิรูณ์ (หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พ่อและแม)่ ตอ้งยืน่เอกส เพิม่เตมิ ดงันี้  

 • เดก็เดนิทางกบับุคคลอื่น บดิาและมารดาต้องทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกให้โดยที่ว่าการ

 เขตหรอือําเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า ยนิยอมให้เด็กเดนิทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มคีวามสมัพนัธ์อย่างไรกบั

 ครอบครวั 

 • เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ

 อําเภอเท่านัน้และใหร้ะบุว่า มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา (ระบุชื่อบดิา)  

 • เดก็เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทาํหนงัสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอื 

 อําเภอเท่านัน้และใหร้ะบุว่า บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

11. หลกัฐานการทาํงาน**(จดหมายรบัรองการทํางาน / การเรยีน) ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัยืน่  



 ทาํเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ สะกดชื่อ-นามสกุลใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์** 

 จดหมายรบัรองการทํางานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและ

 ประเทศ)จดหมายรบัรองการทาํงานใหร้ะบุวนัออกจดหมาย, วนัเขา้ทาํงาน, และเงนิเดอืน 

 • กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้: ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชีื่อผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

 • กรณีพนักงานบริษัท: ใช้จดหมายรบัรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการ

 ว่าจา้ง / เงนิเดอืน  

 • กรณทีีเ่ป็นขา้ราชการ: ใชห้นังสอืรบัรองจากหน่วยงาน  

 • กรณเีกษยีณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

 • กรณีเป็นนักเรยีนนักศึกษา: ต้องมหีนังสอืรบัรองจากสถาบนัศึกษา นัน้ว่ากําลงัศึกษาอยู่ระบุชัน้

 ปีทีศ่กึษา  

 12. หลกัฐานการเงนิ(กรุณาเตรยีมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ STATMENT เล่ม

 เดยีวกนั) 

 • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving 

 account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ -นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้า

 พาสปอรต์) มอีายไุมเ่กนิ 20 วนั นบัจากวนัทีย่ ืน่วซี่า 

 • STATEMENTย้อนหลัง  6 เดือน  นับขึ้น ไปจากเดือนที่ จ ะยื่ นวีซ่ า  มียอดเ งินไม่ตํ่ ากว่ า 

 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (สะกดชื่อ- น า ม ส กุ ล ใ ห้

 ถูกตอ้งตามหน้าพาสปอรต์)มอีายไุมเ่กนิ 20 วนันบัจากวนัทีย่ ืน่วซี่า 

 • สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยอ์พัเดทใหเ้ป็นปัจจบุนัและนําสมดุไปแสดงใหเ้จา้หน้าที่ สถานทูตในวัน

 สมัภาษณ์ 

 ** ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรพัยเ์ล่มเดยีวกนัเท่านัน้ ** 

 หมายเหตุหากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่่อเนื่อง) เช่นจาก เดือน 1 ข้ามไป

 เป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไม่ม)ี ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่าย

 สาํเนาสมดุบญัช ี

 • บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย ์

 (Saving)มาดว้ย 

 หากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจาํ ตอ้งเตรยีมดงันี้ 

 o หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee)ของบญัชฝีากประจาํ (Fixed  account)      

 ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วนันบัจากวนัทีจ่ะ ยืน่วซี่า 



 o สาํเนาสมดุบญัชฝีากประจาํ มยีอดเงนิไมต่ํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน  

 หมายเหตุหากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี้ 

 • หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชื่อเจา้ของบญัช ีรบัรองค่าใชจ้า่ย ใ ห้ ใ ค ร 

 (ต้องระบุชื่อผูถู้กรบัรองในจดหมายดว้ย) (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กต้องตามหน้าพาสปอรต์)อายุไม่เกนิ 20 

 วนันบัจากวนัทีจ่ะยืน่วซี่า 

 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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