
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22493 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

ลอนดอน - สโตนเฮน้จ ์- บาธ - คารด์ีฟ - เบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์ 

สแตรทฟอรด์ อพัพอนเอวอน - แมนเชสเตอร ์

ลเิวอรพ์ูล - เอดินบะระ - ปราสาทเอดินบะระ - วนิเดอรเ์มียร ์- ยอรค์ - บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท 



ก าหนดการเดินทาง :  *.*.*. 15 – 25 มนีาคม 2565 *.*.*.  

ราคาทวัรร์วมทกุอย่าง ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวัและค่าใชจ่้ายโควทิท ัง้ในประเทศไทยและประเทศตามรายการทวัร ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

วนัองัคารที่ 15 มีนาคม 2565 (1)  สนามบนิสุวรรณภมิู  

22.00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้รบั

พรอ้มอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง 

วนัพธุที่ 16 มีนาคม 2565 (2) สนามบนิสุวรรณภมิู - ลอนดอน - สโตนเฮนจ ์- คารดิ์ฟ 

01.45 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิฮทีโทรว ์กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ เทีย่วบนิ EK385 / EK001  

** แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ **   

11.40 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานประเทศองักฤษ  ....หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ สโตนเฮนจ ์(STONEHENGE) (130 กม.) วง

หนิปรศินาแห่งเกาะองักฤษนบัเป็น หน่ึงในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุค

เก่า สรา้งขึ้นราว 2,000 ปี ไมเ่ป็นทีท่ราบแน่ชดัว่า ทาํไมสิง่น้ีจงึถกูสรา้ง

ขึ้นมาแต่จากลกัษณะของการก่อสรา้ง ทาํใหท้ราบว่าผูก่้อสรา้งตอ้งมฐีาน

อาํนาจอยู่ไมน่อ้ย เพราะมกีารขนหนิสฟ้ีามาจากเวลสใ์ชใ้นการน้ี.... 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงคารด์ฟิ (CARDIFF) (150 กม.) เมอืงหลวงของประเทศเวลสแ์ละยงัเป็นเมอืงท่าสาํคญัรมิ

ทะเลไอรชิ เมอืงทีย่ิง่ใหญ่และสวยงาม ถกูสรา้งขึ้นโดยฝีมอืชาวโรมนัสมยัเรอืงอาํนาจ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั CARDIFF HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัพฤหสับดีที่ 17 มีนาคม 2564 (3)              คารดิ์ฟ - ปราสาทคารดิ์ฟ - บาธ – เบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์– สตราทฟอรด์ อพั

พอน เอวอน – แมนเชสเตอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาํท่าน เขา้ชมปราสาทคารด์ฟิ (CARDIFF CASTLE) ทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาของเมอืงคารด์ฟิ เมือ่

ประมาณ 2,000 ปีมาแลว้ ถ่ายรูปกบัหอคอย และกาํแพงทีอ่ยู่รายลอ้มปราสาท โดยเริ่มต ัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่

1 ทีพ่วกโรมนัไดเ้ขา้มา จนกระท ัง่ถงึพวกนอรม์งัในทีสุ่ด ปราสาทคารด์ฟิตกมาอยู่ในความครอบครองของ

ขนุนางหลายตระกูล เป็นตน้มา จนกระท ัง่ถงึตระกูลบวิท ์(BUTE FAMILY) ซึง่ภายหลงัตระกูลบวิทไ์ด ้

ตกแต่งปรบัปรุงปราสาทคารด์ฟิใหม้คีวามงดงามมากขึ้น อาทเิช่น การ

ตกแต่งปราสาทดว้ยกระจกสหีนิอ่อนการวาดภาพบนผนงั 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาธ (BATH) (95 กม.) ดนิแดนแห่ง

อาณาจกัรโรมนัอนัยิง่ใหญ่บนเกาะองักฤษเมือ่กว่า 2,000 ปีมาแลว้..

เมอืงเก่าแก่ทีม่คีวามสาํคญั และรุ่งเรอืงต ัง้แต่ยุคโรมนั เป็นสถานที่

อาบนํา้ของชาวโรมนั เน่ืองจากเป็นเมอืงแห่งนํา้พรุอ้น ชมเมอืงทีส่วยงาม 

และย่านการคา้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์(BOURTON ON THE WATER) (90 กม.) เป็นหน่ึงใน 

COTSWOLD VILLAGE ทีม่ชีื่อเสยีงในเมอืง GLOUCESTERSHIRE ซึง่บา้นทีน่ี่จะสรา้งดว้ยหนิคอทสวอลด์

(COTSWOLD) ทัง้หมูบ่า้น เป็นเอกลกัษณ ์และสวยงาม ตัง้อยู่รมิแมน่ํา้ WINDRUSH....จากนัน้อสิระใหท่้านเพลดิเพลนิ

กบัการเดนิเลน่ชมเมอืงตามอธัยาศยั 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางต่อสู่  เมอืงสตราทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (STRATFORD UPON AVON)(40 กม.) 

เมอืงเลก็ๆแต่งดงามรมิฝัง่แมน่ํา้เอวอน ...นาํท่าน ชมบา้นเกดิของกวเีอกเชคสเปียร ์(ดา้นนอก) ซึง่เป็นทีร่วบรวมชวีประวตั ิ

และผลงานท ัง้หมดของเชคสเปียรแ์ละตวับา้นยงัคงเอกลษัณข์องรูปแบบเฉพาะของเมอืงสตราทฟอรด์ ภายในเมอืงอบอวล

ไปดว้ยบรรยากาศแห่งละครและวรรณกรรมทีค่วรค่าแก่การมาเยีย่มชมยิง่นกั.... 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงแมนเชสเตอร ์(MANCHESTER) (198 กม.) ต ัง้อยู่ทางตอนเหนือของแควน้องักฤษ มี

ชื่อเสยีงจากการเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแห่งแรกของโลก และไดก้ารยอมรบัจากหลายฝ่ายว่าเป็นเมอืงรองของสหราช

อาณาจกัร แมนเชสเตอรเ์ป็นศูนยก์ลางศิลปะ สือ่ และธุรกจิขนาดใหญ่ เป็นเมอืงมชีื่อเสยีงไปท ัว่โลกจากทมีลูกหนงั โดยมี

สโมสร ฟตุบอล 2 สโมสรไดแ้ก่ แมนเชสเตอรยู์ไนเตด็ หรอืทมีปีศาจแดง และแมนเชสเตอรซ์ติ ี

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั MANCHESTER HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัศกุรท์ี่ 18 มีนาคม 2564 (4)           แมนเชสเตอร ์- ลเิวอรพ์ลู  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นาํท่าน ชมย่านเมอืงเก่าของแมนเชสเตอร ์...นาํท่านชมสนามฟตุบอล โอลด ์เทรฟฟอรด์ (ไมร่วมค่าเขา้สนาม

ฟตุบอล) อนัเป็นทีต่ ัง้ของสโมสร แมนเชสเตอร ์ยูไนเตด็ ทีม่ชีื่อเสยีง เชญิท่านเลอืกซื้อสนิคา้ของทีร่ะลกึ *.*.*. ในช่วง

ก่อนทีจ่ะมกีารแขง่ขนั 1 วนั และวนัแขง่ขนัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมและปรบัปรุงหรอือื่นๆ *.*.*.   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงลเิวอรพ์ลู  (LIVERPOOL) (60 กม.)...เป็นเมอืงท่าแห่งการท่องเทีย่วทีม่คีวามสาํคญัมากแห่ง

หน่ึงของประเทศองักฤษ โดยเฉพาะในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่18 เป็นจดุศูนยก์ลางของการตดิต่อ

คา้ขายกบัแครบิเบยีน, ไอรแ์ลนด ์และแผ่นดนิใหญ่ยุโรป นัน่จงึส่งผลใหเ้มอืงน้ีเป็นเมอืงสาํคญัทีสุ่ด

เมอืงหน่ึงขององักฤษ กลายเป็นทีด่งึดูดนกัท่องเทีย่ว ซึง่ในปี ค.ศ. 2007 เมอืงลเิวอรพ์ลูไดม้กีาร

ฉลองครบรอบ 800 ปี ทีก่่อต ัง้มาและในปี ค.ศ. 2008 ลเิวอรพ์ลูกไ็ดร้บัตาํแหน่งเมอืงหลวงทาง

วฒันธรรมของยุโรปพรอ้มกบัเมอืงสตราวนัเจอรใ์นนอรเ์วยอ์กีดว้ย  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั LIVERPOOL HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5


วนัเสารท์ี่ 19 มีนาคม 2564 (5)  ลเิวอรพ์ลู  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

*.*.*. ๑๑๑๑๑๑ *.*.*. *.*.*. ๑๑๑๑๑๑ *.*.*. 

 นาํท่านสู่ สนามแอนฟิลด ์ยอดทมีแห่งถิน่เมอรซ์ีไ่มด ์*.*.* สาํหรบั

ลูกคา้ทีเ่ขา้ชมฟตุบอล ระหว่างคู่ *.*.*. ลเิวอรพ์ลู –  

แมนเชสเตอรยู์ไนเตด็  *.*.*. ต ัง้อยู่ห่างจากใจกลางเมอืงลูเวอรพ์ลู  

(*.*.*. ราคาทวัรไ์มร่วมค่าเขา้ชมฟตุบอล*.*.*.) ของทมีสโมสรล ิ

เวอรพ์ลู ใหม้คีวามจดุเพิม่ขึ้นประมาณ 7,000 ทีน่ ัง่ โดยในฤดูกาล  

2023 - 2024 สนามแอนฟิลดจ์ะมคีวามจอุยู่ที ่61,000 ทีน่ ัง่  

*.*.*. ในช่วงก่อนทีจ่ะมกีารแขง่ขนั 1 วนั และวนัแขง่ขนัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมและปรบัปรุงหรอือื่นๆ *.*.*. 

*.*.*. ๑๑๑๑๑๑ *.*.*. *.*.*. ๑๑๑๑๑๑ *.*.*. 

 (รายการทวัรส์าํหรบัท่านทีไ่มเ่ขา้ชมฟตุบอล) 

 นาํท่าน ชมย่านท่าเรอือลัเบริต์ (ALBERT DOCK) แห่งลเิวอรพ์ลู เป็นกลุม่อาคารอฐิสแีดง ทอดยาวเชื่อมต่อกนัเป็น 4 

เหลีย่มทีเ่ป็นเขตมรดกโลก ถ่ายรูปกบั THE THREE GRACES หรอืตกึอลงัการสามหลงั ทีป่ระกอบไปดว้ยตกึบรษิทัเรอื 

CUNARD ตกึการท่าแห่งลเิวอรพ์ลู และตกึ ROYAL LIVER ทีเ่ป็นสญัลกัษณแ์ห่งเมอืง รูปหลอ่ทองเหลอืงน้ีสรา้งโดย 

TOM MURPHY เป็นศิลปินชาว ลเิวอรพ์ลู... รูปหลอ่ทองเหลอืง BILLY FURY เจา้ของเพลงฮติ "HALFWAY TO 

PARADISE"  "JEALOUSY" และ "A WONDROUS PLACE " นกัรอ้งชาวองักฤษระดบัแนวหนา้ในยุคบกุเบกิ เพลง

แนวบลัลาด (BALLAD)  โด่งดงัสุดๆ ในยุคปลาย 50S เกดิวนัที ่ 17 เมษายน ค.ศ. 1940 ในเมอืง 

RONALDWYCHERLEY IN DINGLE, LIVERPOOL  

 นาํท่านชม THE FAB 4 STORE ทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของ THE BEATLES STORY ... 

THE PUMPHOUSE อาคารเก่าแก่ทีอ่ยู่คู่กบั ALBERT DOCK สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1870 ต่อมาในปี 1984ไดป้รบัมาเป็น 

PUB และไดร้บัความนิยมมาจนถงึทกุวนัน้ี นบัเป็น PUB ทีเ่ก่าแก่แห่งหน่ึงของเมอืงน้ี 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั   

บา่ย อสิระรา้นขายของทีร่ะลกึ WITH LOVE FROM LIVERPOOL ขายของทีร่ะลกึทกุอย่างเกี่ยวกบัเมอืงน้ี รวมถงึสนิคา้ที่

ระลกึจาก THE BEATLES และทมีฟตุบอลต่างๆ.... 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั LIVERPOOL HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัอาทติยท์ี่ 20 มีนาคม 2565 (6)  ลเิวอรพ์ลู - วนิเดอรเ์มียร ์- เอดินบะระ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(WINDERMERE) (140 กม.) เมอืงแห่งเขตเลคดสิทรคิ (LAKE DISTRICT) 

ทางฝัง่ตะวนัตกของเกาะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ชื่อมต่อกนัดว้ยทะเลสาบและแมน่ํา้ อกีท ัง้ยงัมทีะเลสาบตดิชายฝัง่ทะเลทีม่ี

ทศันียภาพ และธรรมชาตอินังดงาม 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นาํท่าน ลอ่งเรอื ชมความงดงามของหมูบ่า้นรมิทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ พรอ้มชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบทีย่งัคง

สภาพทีเ่ป็นธรรมชาตไิวอ้ย่างสมบรูณ ์ ทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์เป็นทะเลสาบนํา้จดืขนาดใหญ่พอสมควร มคีวามยาว



ประมาณ 18 กโิลเมตร และส่วนกวา้งทีสุ่ดราวๆ 1 กโิลเมตรครึ่งคนองักฤษเรยีก

กนัว่า “ทะเลสาบรบิบิ้น” ซึง่เป็นทะเลสาบในลกัษณะไมก่วา้งนกัแต่ยาวเหยยีด

คลา้ยๆผา้รบิบิ้นทีใ่ชผู้กของขวญั ทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีรเ์ป็น 1 ใน 16 ทะเลสาบ

ในบรเิวณวนอทุยานแห่งชาตทิีเ่รยีกว่า เลคดิส-ทรคิต ์(LAKE DISTRICT) ซึง่

อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือขององักฤษในเขตคมัเบรยี (CUMBRIA) และเป็น

ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในละแวกน้ี.... 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงเอดนิบะระ (EDINBURGH) (250 กม.) เมอืงหลวงของสกอ็ตแลนด ์…เมอืงท่าภาค

ตะวนัออกของประเทศสกอ็ตแลนด ์หรอือกีนามหน่ึงว่า “กรุงเอเธนสแ์ห่งยุโรปเหนือ” เป็นเมอืงหลวงแห่งแรกทีก่ษตัรยิช์าว 

สกอ็ตสรา้งขึ้นจนคร ัง้หน่ึงเคยมอีทิธพิลครอบคลุมไปท ัว่เกาะองักฤษ และไดเ้คยเป็นนครหลวงของประเทศองักฤษในอดตี 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัจนัทรท์ี่ 21 มีนาคม 2565 (7)  เอดินบะระ - ยอรค์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่าน ผ่านชมรฐัสภาแห่งใหมข่องสกอตแลนด ์(เพิง่แยกออกมาจากรฐัสภาของสหราชอาณาจกัร) ต ัง้อยู่บนถนนสายหลกั

ของเอดนิบะระคือ รอยลัไมล ์(THE ROYAL MILE) ถนน

สายประวตัศิาสตรท์ีม่คีวามเก่าแก่ทีสุ่ดในเอดนิบะระ มคีวาม

ยาว และใหญ่ทีสุ่ดในโลก  อกีท ัง้อยู่ไมไ่กลจากปราสาท

เอดนิบะระจงึทาํใหก้ารเดนิทางไปยงัปราสาทมคีวามสะดวก

มาก 

 นาํท่าน เขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ  (EDINBURGH 

CASTLE) ตัง้อยู่บนเนินเขาอนัสงา่งาม ซึง่เริ่มสรา้งขึ้นในราวช่วงศตวรรษที ่11-16 พรอ้มชมนิทรรศการเกี่ยวกบั

ประวตัศิาสตร ์ความเป็นมาของเมอืงเอดนิบะระเป็นโบราณสถานอนัล ํา้ค่า และหวงแหนของชาวสกอ็ตทกุคน ปจัจบุนั

ภายในปราสาท เป็นพพิธิภณัฑ ์และเป็นสถานทีเ่กบ็สมบตัลิ ํา้ค่ามากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

บา่ย อสิระใหท่้านเดนิเลน่หรอืเลอืกซื้อสนิคา้ย่านชอ้ปป้ิง อาท ิปริน๊ซส์ตรที (PRINCE STREET)ซึง่เป็นเสน้แบง่เขตเมอืงเก่าและ

เมอืงใหม ่แวดลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ช ัน้นาํ ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย และจอรจ์สตรที  (GEORGE STREET) ที่

มรีา้นบูตกิและบารม์ากมาย  

ออกเดนิทางสู่ เมอืงยอรค์ (YORK) (340 กม.) เพลดิเพลนิกบัทวิทศันอ์นังดงามของเขตอทุยานแห่งชาตนิอรธ์ ทมัเบอร์

แลนด ์

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั YORK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C


วนัองัคารที่ 22 มีนคาม 2565 (8)   ยอรค์ - บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท - ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ...ชมเมอืงยอรค์ ซึง่ท่านสามารถชมววิทวิทศันข์องเมอืงยอรค์จากบนกาํแพงน้ีกาํแพงเมอืงจดัไดว้่ายงัคงความสมบูรณเ์ป็น

ระยะทางค่อนขา้งยาวกว่ากาํแพงเมอืงไหนๆในองักฤษ และบางช่วงของกาํแพง เก่าแก่มาตัง้แต่สมยัโรมนัเสยีดว้ยซํา้ แต่ละ

ดา้นของกาํแพงมปีระตู เมอืงหลกัๆทีเ่ป็นทางเขา้ออก .... 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่  บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท (BICESTER OUTLET) (280 กม.) สวรรคข์องนกัชอ้ปป้ิง  เป็นเอา้ทเ์ลทที่

รวมสนิคา้แบรนดเ์นม ราคาพเิศษมากกว่ารอ้ยแบรนด ์ท ัง้รา้นบูตกิ รา้นขายของเฉพาะอย่าง ซึง่โดดเด่นและดทีีสุ่ดแห่งหน่ึง

ในยุโรป ซึง่จะทาํใหท่้านไดจ้บัจ่ายซื้อของอย่างสะดวกจใุจและประทบัใจ 

นาํท่านเดนิทางต่อสู่ กรุงลอนดอน (LONDON) (100 กม.) เมอืงใหญ่ทีใ่หค้วามสาํคญัพื้นทีส่เีขยีว ม ี สวนสาธารณะอยู่ใจ

กลางเมอืงหลายแห่ง สวนสาธารณะเหลา่น้ีมตีน้ไมน้านาพนัธุต์กแต่งดว้นนํา้พ ุและรูปปัน้อย่างสวยงาม มสีระนํา้ซึง่มี

นกเป็ดนํา้และหงสว์่ายวน.... 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตตาคาร  พเิศษเมนูเป็ดโรซีซ่ ัน่ 

ทีพ่กั      HOLIDAY INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัพธุที่ 23 มีนาคม 2565 (9) ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชมกรุงลอนดอน ทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน ...ชมทศันียภาพทีส่วยงาม

ของรมิฝัง่ แมน่ํา้เทมส ์ถ่ายรูปกบั หอนาฬกิาบิก๊เบน็ อนัเป็นสญัญลกัษณข์องกรุง

ลอนดอน เกรทสตาร ์ออฟอฟัรกิา มงกฎุอมิพเีรยีลคราวน ์ ชมพระราชวงับ ัก๊กิ้ง

แฮม (ชมดา้นหนา้) ทีป่ระทบัของพระราชนีิทีม่กีองมหาดเลก็รกัษาพระองค์

ผลดัเปลีย่นเวรยามอย่างเป็นระเบยีบสวยงาม  ชมหอคอยแห่งลอนดอน 

(TOWER OF LONDON)  (ชมดา้นหนา้) ทีเ่ก่าแก่และเป็นคลงัเกบ็สมบตัขิองพระราชวงศอ์งักฤษ 

 

 

 



เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร BURGER & LOBSTER  

บา่ย อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิง สนิคา้ ณ หา้งสรรพสนิคา้ช ัน้นาํของกรุงลอนดอน  

อาท ิหา้งแฮรร์อด หา้งเก่าแก่ของกรุงลอนดอน รา้น BURBERRYS รา้น 

DEBENHAMS รา้น FORTNUM & MASONS จดัไดว้่าเป็นรา้นที่ 

“ผูด้”ี มากทีสุ่ดรา้นหน่ึงในองักฤษ มารค์แอนสเปนเซอร ์เน็กช ์เสื้อโคต้ 

เสื้อกนัฝน ถงุมอื เสื้อกนัหนาว สูท และเสื้อผา้หนา้รอ้น (ขององักฤษ) รวมถงึเสื้อผา้เดก็ นอกจากน้ียงัม ีชา กาแฟ รวมถงึ

อาหารบรรจขุวดแกว้ และเครื่องกระป๋องต่างๆ มากมายหลากหลายใหท่้านไดเ้ลอืกสรร  

คํา่      อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   

ทีพ่กั      HOLIDAY INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัพฤหสับดีที่ 24 มีนาคม 2565 (10)   ลอนดอน - ดูไบ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระตามอธับาศยั ...จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

13.40 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่EK002/ EK384  

วนัศกุรท์ี่ 25 มีนาคม 2565 (11) สนามบนิสุวรรณภมิู 

** แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ ** 

12.05 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

---------------------- 

หมายเหต ุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสมทัง้น้ีทางบรษิทัฯจะยดึถอืความปลอดภยัตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 

**อตัราค่าใชจ้า่ย**   

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่  

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

15-25 มีนาคม 65 89,900.- 15,900.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

9. ค่าวซี่าองักฤษ (ไมร่วมวซี่าเร่งด่วน และ ไมม่รีวมวซี่าคิวพรเีมีย่ม) 

10. ค่าทปิ 
 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกัเกนิจากทา 

สายการบนิกาํหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอื

ของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าต ัว๋เขา้ชมฟตุบอลระหว่างลูเวอรพ์ลู-แมนเชสเตอร ์เริ่มตน้ 750 ปอนด/์ท่าน (ticket only) 
 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซ่ีา หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอ

วซ่ีาของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาได  ้(กรณีถา้มี

ค่าใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพาํนกัหรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํา่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คาํรอ้งขอทาํหนงัสอื

เดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คาํรอ้ง

ขอวซ่ีา และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรบัตดิวซ่ีาไม่ตํา่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสือของทาง

ราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  
 

 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบรษิทัและลูกคา้** 



เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมง นบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะขอรบั

ลูกคา้รายต่อไป  

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื 30 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็นทางบรษิทัขอเก็บ

เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ์การยา้ยเมืองทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้

พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บค่ามดัจาํเตม็จาํนวนทกุกรณี 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าทวัรเ์ตม็จาํนวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รอืมดัจาํมาแลว้ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กด

ขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทาง

ไม่ครบตามจาํนวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษิทัฯอกีคร ัง้นึง) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะได ้

ยนืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทัต่างประเทศ) ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่

สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํต ัว๋ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีากรณี

ทีท่่านยืน่วซ่ีาแลว้  

หมายเหต ุ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, 

จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนีํา้เงนิ) เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสาร

ภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีด

ของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้าํระค่ามดัจาํทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะ

ขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง 

และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้น

สุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง 

บรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอื

จดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 



 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากรายการทวัรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซ่ีาของท่าน เนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืท ัง้หมด ไม่ว่าจะ

เป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้่าท่านจะถกูปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯ

ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา จะอยู่ในดุลพนิิจ 

ของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุคร ัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้น

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทาง

บรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ืน่

ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกต ัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได  ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความ

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจาํตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลา

เกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวาม

จาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

 



ขอ้ความซ่ึงถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้ีเกยีรตซ่ึิงร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดินทางที่มคีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตหุรือ

ความเสยีหายทีเ่กิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล 

สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ,  พาหนะ

ทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศ

ไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วท ัง้ใน 

หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถูก ปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤติกรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัิ

ตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสีิ่งผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใช ้จ่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธิ

ดงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในคร ัง้น้ี” 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาประเทศองักฤษ  (กรุณาเช็คขอ้มลูอพัเดทกบัทางบรษิทัฯ อกีคร ัง้กอ่นเตรยีมเอกสาร) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยื่นประมาณ 15-20 วนัท าการ 

*** ยื่นวซ่ีาเด่ียวแสดงตนและสแกนม่านตาที่ VFS Global (เทรนด้ี ชัน้ 28) *** 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชดุ และส าเนา 1 ชดุ 

ในระหวา่งยื่นวซ่ีาเขา้สถานทูตแลว้ ไม่สามารถดึงเลม่ออกมากอ่นได ้

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซ่ีาอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนั

เดนิทางกลบั และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ชาํรุด(หนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ควรนาํมาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  

2.หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกค่าใชจ่้ายเอง 

2.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง สาํเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์ส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง ถ่ายสาํเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลูกคา้ทาํรายการเดนิบญัช ี

โดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไม่เกนิ 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน ในกรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน 

ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทาํจดหมายชี้แจง  

2.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม่ ใหท้่านถ่ายสาํเนาสมดุบญัชมีาท ัง้สองเลม่ (ท ัง้เลม่เก่า –เลม่ใหม่) 

2.3 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง  

2.3.1 ตอ้งทาํ BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุื่อเจา้ของบญัช ี(บคุคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย) ตอ้งสะกดชื่อ – 

สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกค่าใชจ่้ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื่อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจาก ธนา

คาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาดาํเนินงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 30 วนั หลงัจากธนาคารออกให ้ 

2.3.2. ตอ้งทาํหนงัสอืรบัรองค่าใชจ่้ายทีม่กีารชี้แจงความสมัพนัธอ์กีหนึ่งฉบบั (Sponsor Letter) 

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจาํ** 
 

3.หลกัฐานการทาํงาน  

-เจา้ของกจิการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.

0403) 

-กจิการไม่จดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการทาํงาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สญัญาเช่าที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

-เป็นพนกังาน หนงัสอืรบัรองการทาํงาน จากบรษิทัฯ ระบตุาํแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ่มทาํงาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ืน่) 



-นกัเรยีนหรอืนกัศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่าํลงัศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ืน่) 

4.เอกสารส่วนตวั 

-สาํเนาทะเบยีนบา้น 

-บตัรประชาชน 

-สูตบิตัร(กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

5.กรณีเดก็อายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ

กบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบั

มารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเดก็ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ท ัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็น

อะไรกนักบัเดก็ จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจปกครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซ่ีา พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณก์บับตุรทีส่ถานทูตดว้ย ท ัง้สองท่าน 

6.ท่านไม่จาํเป็นตอ้งเซน็ รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ใหท้่านเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซ่ีาเท่านัน้ 

7. ในกรณีทีม่เีอกสารแปลเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอืศูนยแ์ปล พรอ้มประทบัตรา เท่านัน้ 

 

เอกสารยื่นวซ่ีาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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