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( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 
 

วนัที่1 กรุงเทพฯ – บรูไน – มัสยดิ Omar Ali Saiffuddien 
 ตลาดกาดง – ไนท์มาร์เกต็ – ลอนดอน  
10.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ 

U-W สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก  
13.30  ออกเดินทางสู่บรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่BI 514 
17.15  เดินทางถึงประเทศบรูไน  ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
 น าท่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien (ภายนอก) มสัยิดใจกลางเมือง บนัดาร์เสรีเบกาวนั สร้างข้ึนโดย 

สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นมสัยิดประจ าพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคท่ี์ 28 ของบรูไน 
ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 
องค์ปัจจุบนั ภายในมสัยิดประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อน
และกระเบ้ืองสีอยา่งเรียบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานท่ี
ในการสวดมนตข์อพร มสัยิดแห่งน้ีเป็นการผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรม
อิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทชัมาฮาล บริเวณ
ด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการ
จ าลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีก
ประการหน่ึง มสัยิดแห่งน้ีภายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธ์ุ
ไม้นานาชนิดซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแห่ง
สรวงสวรรค ์ถือไดว้า่เป็นมสัยดิท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ยาย่าซัน คอมเพลก็ซ์ เป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีส าคญัใจกลางเมืองบรูไน มีทั้งสินคา้พื้นเมือง,

ของโบราณ ไปจนถึงคริสตลัและเคร่ืองประดบัราคาแพง / ถึงเวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน
บรูไน 

 
 
 
 
 



 

 

วนัที่2 ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน์ – บริสตอล 
00.15  เหิรฟ้าสู่มหานครลอนดอน...โดยสายการบินรอยัล บรูไน แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่BI 003 
06.50 ถึงสนามบินฮิสโธรว์ มหานครลอนดอน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นน าท่านออกเดินทางเขา้

สู่ทุ่งราบ ซอลส์บุรี “Salisbury Plain” น าท่านเข้าชม สโตน
เฮนจ์ STONEHENGE (รวมค่าเข้าชม) วงหินปริศนาแห่ง
เกาะองักฤษ นับเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคเก่า 
สร้างข้ึนราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล น าท่านเปล่ียนรถทอ้งถ่ิน
เพื่ อ เข้าชมสโตน์ เฮนจ์  มี เวลาให้ท่ าน เดิน เล่นชมความ
มหัศจรรย์ของวงหินปริศนา ได้เวลาสมควรน าท่านออก
เดินทางสู่เมืองบาธ “Bath” ดินแดนแห่งอาณาจกัรโรมนัอนั
ยิง่ใหญ่บนเกาะ องักฤษเม่ือกวา่ 2,000 ปีมาแลว้ ตั้งช่ือเมืองวา่ 
“Aquae Sulis” เป็นท่ีตั้ งของโรมนับาธ สถานท่ี ท่ีชาวโรมนัมาสร้างไวเ้ป็นสถานท่ีอาบน ้ าแร่ เม่ือ 2,000 ปี
มาแลว้ โดยอาศยั น ้ าจากบ่อน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีจะมีน ้ าไหล ออกมาอย่างต่อเน่ืองถึงวนัละประมาณ 1,250,000 
ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมตัวเมืองบาธ บาธตั้งอยู่เนินหลายลูกในหุบเขาของแม่น ้าเอวอน ในบริเวณท่ีมีน ้ ำพุร้อนธรรมชำติท่ี

เป็นท่ีตั้ งถ่ินฐำนของโรมนั ผูส้ร้ำงโรงอำบน ้ ำโรมนั (Roman 
Bath) เมืองบำธเป็นสถำนท่ีท่ีสมเด็จพระเจำ้เอด็กำร์ผูรั้กสงบท ำ
พิธีรำชำภิเษกเป็นพระมหำกษตัริยอ์งักฤษท่ีมหำวิหำรบำธ ใน
ปี ค.ศ. 973 ต่อมำในสมยัจอร์เจีย บำธกลำยเป็นเมืองน ้ ำแร่ท่ี
เป็น ท่ี นิยมกันมำก ซ่ึ งท ำให้ เมืองขยำยตัว ข้ึนมำกและมี
สถำปัตยกรรมจอร์เจียท่ีเด่นๆ จำกสมยันั้นท่ีสร้ำงจำกหินบำธท่ี
เป็นหินสีเหลืองนวล เมืองบาธได้รับฐานะเป็นเมืองมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร, พิพิธภณัฑ์และส่ิงส ำคญัทำง
วฒันธรรมและทำงกำรกีฬำ ท่ีท ำให้กลำยเป็นเมืองท่ีดึงดูด
นกัท่องเท่ียวโดยมีนกัท่องเท่ียวคำ้งคืนหน่ึงลำ้นคน เมืองบำธมี
มหำวทิยำลยัสองมหำวทิยำลยัและวทิยำลยัและสถำนศึกษำอ่ืนๆ แรงงำนส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมกำรบริกำร
และมีควำมเจริญเติบโตทำงดำ้นขอ้มูลและเทคโนโลยีท่ีสร้ำงงำนให้แก่ผูอ้ยู่อำศยัในเมืองบำธเองและบริเวณ
ปริมณฑลออกเดินทางสู่เมืองบริซตอล เพื่อเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Hampton By Hilton Bristol City Centre / หรือระดบัใกล้เคยีง  



 

 

วนัที่3  บริสตอล– ไบบุรี – เบอร์ตนั ออนเดอะ วอเตอร์ – ลเิวอร์พูล 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านไบบุรี” (Bibury) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้น Gloucestershire 

เขต  Cotswolds (คอท ส์ โวล ส์ )  จัด ว่ า เป็ น  The Most 
beautiful village in England ให้ ท่ าน ได้ เดิ น เล่ น ชม 
บ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งน้ี นั่นคือ
กระท่อมหินโบราณ ท่ีเรียงรายกนัยาวไปเป็นแถว มีช่ือวา่ 
Arlington Row ซ่ึงกระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็นท่ีพกัของคนท่ี
ท าอาชีพทอขนแกะในสมยัศตวรรษท่ี 17 ชมโบสถ์อนั
เก่าแก่ อีกทั้ งยงัมีถนนสวย ๆ ท่ีรายล้อมด้วยดอกไม้สี
สดใสริมสองขา้งทาง น าท่านชม “ฟาร์มปลาเทราท์” อายุ
กว่า 100 ปี ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน อนัเน่ืองมาจากแม่น ้ า
โคล์นเป็นสาขาหน่ึงท่ีแยกมาจากแม่น ้ าเทมส์ เป็นแหล่งท่ี
สามารถเล้ียงปลาชนิดน้ีไดต้ลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลาท่ีเล้ียงเป็น ปลาเทราทสี์น ้าตาล กลายเป็นอาชีพท่ีท ารายได้
ให้กบัคนในหมู่บา้นจ านวนมาก และฟาร์มปลาเทราตย์งัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของหมู่บา้นอีกดว้ย น า
ท่านเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์” หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่ง
คอตสวอลด์”Cotswold  เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตสโวลด์  ดูเงียบสงบมี ล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น ้ าวินด์รัช) ไหล
ผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน ้ าป็นช่วง ๆ กบัต้นวิลโลว์ท่ีแกว่งก่ิงก้านใบอยู่ริมน ้ า เมืองน้ีมี
ร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านคา้ให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย ์น าท่านชมความสวยงามภายใน
หมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมเมืองลิเวอร์พูล Liverpool  เมืองท่าแห่งการ

ท่องเที่ยวที่มีความส าคัญมากแห่งหน่ึงของประเทศ
อังกฤษ โดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18  เมืองลิ
เวอร์พูลนั้นถือว่ำเป็นจุดศูนยก์ลำงของกำรติดต่อคำ้ขำย
กบัแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และแผ่นดินใหญ่ยุโรป จึง
ส่งผลให้เมืองลิเวอร์พูลเป็นเมืองส ำคญัท่ีสุดเมืองหน่ึง
ขององักฤษ ปัจจุบนัเมืองลิเวอร์พูลไดก้ลำยเป็นท่ีดึงดูด
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์พูลไดมี้กำร
ฉลองครบรอบ 800 ปี ท่ีก่อตั้งมำและในปี ค.ศ. 2008 ลิ
เวอร์พูลก็ได้รับต ำแหน่งเมืองหลวงทำงวฒันธรรมของ
ยุโรปพร้อมกบัเมืองสตรำวนัเจอร์ ในนอร์เวยอี์กดว้ย น า



 

 

ท่านเก็บภาพบริเวณด้านหน้าสนามแอนฟิลด์ สนามฟุตบอลทีมลิเวอร์พูลท่ีโด่งดัง สนำมกีฬำแห่ง
ประวติัศำสตร์แห่งน้ีคือสถำนท่ีท่ีมีควำมส ำคญัท่ีสุดของเมือง คนเมืองลิเวอร์พูลนั้นช่ืนชอบและคลัง่ไคลกี้ฬำ
ฟุตบอลมำก สนำมกีฬำแอนฟิลด์ก็เป็นเหมือนบำ้นของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลมำตั้งแต่ก่อตั้งข้ึนในปี 1892 
สนำมกีฬำนั้นมีมำก่อนสโมสรฟุตบอลประมำณ 8 ปี และไดรั้บกำรปรับปรุงให้ทนัสมยัอยำ่งสม ่ำเสมอตลอด
ช่วงศตวรรษท่ี 20  ใหท้่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึกประจ ำทีมลิเวอร์พูล 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Liverpool Marriott Hotel City Centre / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่4 ลเิวอร์พูล – แมนเชสเตอร์ – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จ าก น้ั น น า ท่ าน อ อ ก เดิ น ท า ง สู่ เมื อ ง

แมนเชสเตอร์น าท่านเก็บภาพภายนอกสนาม
ฟุตบอลโอลด์  แทรฟฟอร์ด ของสโมสร
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซ่ึงมีจ านวนความจุ 
75,635 ท่ีนั่ง โอลด์แทรฟฟอร์ดเป็นสนาม
กีฬาของสโมสรท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในสหราช
อาณาจกัร เป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัท่ี 2 ของประเทศและใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 
8 ในทวีปยุโรปพร้อมชมพิพิธภัณฑ์ ความ
เป็นมาของสนามฟุตบอล อนัยิ่งใหญ่แห่งน้ี มี
เวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ลิขสิทธ์ิประจ าทีม
แมนเชสเตอร์ไดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง อสิระอาหารม้ือเทีย่งเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่าย จากน้ันออกเดินทางสู่ Bicester Outlet ศูนยเ์อาทเ์ล็ทท่ีใหญ่และมีสินคา้หลากหลายท่ีสุด มีเวลาใหท้่านชอ้ปป้ิง

สินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ 
จากนั้นเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

ค ่า อสิระอาหารม้ือเยน็เพ่ือความสะดวกในการชมเมือง   

พกัที่:  Ibis London Wembley / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 



 

 

วนัที่5 ลอนดอน – อสิระตามอธัยาศัย   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย ท่านสามารถ

ขอค าแนะน าจากหัวหน้าทวัร์ ในการเลือก
เดินซ้ือสินค้าบริเวณย่านต่างๆ อาทิเช่น 
ย่านเคนชินตัน ไฮสตรีท ย่านถนนรีเจนท์ 
อ๊อกฟอร์ด หรือ เข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่น
ขีผ้ึง้ มาดามทุสโซ่ (ค่าเข้าประมาณ 2,000 
บ าท ) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อั งก ฤษ  (B r it is t 
Museum) (ไม่เสียค่าเข้าชม) โรงถ่ายภาพ
ยนต ร์วอ ร์ เนอ ร์  (Harry Potter) ค่ า เข้ า
ประมาณ 4,000 บาท) ได้ตามอธัยาศัย(กรุณาจองจากเมืองไทย) 

พกัที่:  Ibis London Wembley / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6 ลอนดอน – ชมเมือง – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางสู่มหานครลอนดอน, ผ่านชมรัฐสภาของอังกฤษริมแม่น ้ าเทมส์ จตุัรัสรัฐสภา มหาวิหาร

เวสทมินส์เตอร์ หอนาฬิกาบ๊ิกเบน ถนนดาวน์นิง
ท่ีตั้งของบา้นพกันายก รัฐมนตรีองักฤษ, จตุรัสทรา
ฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชัย
ชนะขององักฤษเหนือทพัของนโปเลียน ณ แหลมท
ราฟัลการ์, มหาวิหารเซนต์พอลส์ ธนาคารชาติของ  
อังกฤษ กองบัญชาการต ารวจสก๊อตแลนด์ยาร์ด 
ถ่ายภาพสะพานทาวเวอร์ บริดจ์ ท่ีโด่งดัง ผ่านชม
พระราชวังบักกิ้งแฮม  ท่ีใช้ว่าราชการของสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 2 และพระราชวงศ์
ชั้ นสูง จากน้ันอิสระทุกท่านในย่านการค้า ถนน
ออกซ์ฟอร์ด หรือ บริเวณถนนรีเจนท์ อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง สินค้าบริเวณย่านเคนชินตัน ไฮสตรีท ท่าน
สามารถเลือกช้อปป้ิงในย่านถนนรีเจนท์ อ๊อกฟอร์ด จากน้ันน าท่านออกเดินทางเข้าสู่สนามบิน 

17.55 ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ แวะต่อเคร่ืองที ่บรูไน โดยเทีย่วบินที ่BI 004 
 
 



 

 

วนัที่7 กรุงเทพ  
14.35 เดินทางดึงบรูไน น าท่านต่อเคร่ือง 
08.40 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่BI 519 
20.25 เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสุข สนุกสนานและประทบัใจ 
หมำยเหตุ... โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์

ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทวัร์ผูน้  ำทวัร์ มีอ  ำนำจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

21-27 ต.ค. 2562 43,900 43,900 43,900 11,000 

04-10 พ.ย. 2562 39,900 39,900 39,900 11,000 

18-23 พ.ย. 2562 39,900 39,900 39,900 11,000 

ธ.ค. 2562 42,900 42,900 42,900 12,000 

30 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563 45,900 45,900 45,900 14,000 

ม.ค.-มี.ค. 2563 39,900 39,900 39,900 11,000 

30 มี.ค.-05 เม.ย. 2563 42,900 42,900 42,900 12,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให ้ คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู ่
 ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ   ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้
ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาองักฤษและค่าสแกนเอกสาร ท่านละ 6,000 บาท ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ โดยเฉล่ีย 100 บาท / ท่าน / วนั   
 ค่าทิปพนกังานขบัรถระหวา่งการท่องเท่ียวในองักฤษ 2 ปอนด ์/ ท่าน / วนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับางประการเช่น การนดัหยดุ
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศ
ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้ง

ใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้
คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวี
ซ่าท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องพกัทุกคืน ของกำรเดินทำง
หำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัฯจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำน

เขำ้ใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพ่ือที่จะได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคัญ) 



 

 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ

พาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มกีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั 
หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั

หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 



 

 

  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะ
ส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละ
ประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนั
เน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกั
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


