
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

บรูไน – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - ตลาดกาดง – ไนท์มาร์เก็ต – ลอนดอน - บาธ – สโตนเฮนจน์ – บริสตอล 

ไบบุรี – เบอร์ตัน ออนเดอะ วอเตอร์ – ลเิวอร์พูล – แมนเชสเตอร์ –ลอนดอน - อิสระตามอธัยาศัย 
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วันที1่ กรุงเทพฯ – บรูไน – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien 
 ตลาดกาดง – ไนท์มาร์เก็ต – ลอนดอน  
10.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ 

U-W สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก  
13.30  ออกเดินทางสู่บรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ BI 514 
17.15  เดินทางถึงประเทศบรูไน  ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
 น าท่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien (ภายนอก) มสัยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวนั สร้างขึ้นโดย 

สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นมสัยิดประจ าพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคท์ี่ 28 ของบรูไน 
ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 
องคปั์จจุบนั ภายในมสัยิดประดบัตกแต่งด้วยหินอ่อน
และกระเบ้ืองสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานที่
ในการสวดมนตข์อพร มสัยิดแห่งน้ีเป็นการผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรม
อิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล บริเวณ
ด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่  มีการ
จ าลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีก
ประการหน่ึง มสัยิดแห่งน้ีภายนอกแวดลอ้มด้วยพนัธ์ุ
ไมน้านาชนิดซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่ง
สรวงสวรรค ์ถือไดว้่าเป็นมสัยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ เป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีส าคญัใจกลางเมืองบรูไน มีทั้งสินคา้พ้ืนเมือง,

ของโบราณ ไปจนถึงคริสตลัและเคร่ืองประดบัราคาแพง / ถึงเวลาอันสมควรน าทุกท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน
บรูไน 

วันที2่ ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน์ – บริสตอล 
00.15  เหิรฟ้าสู่มหานครลอนดอน...โดยสายการบินรอยัล บรูไน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ BI 003 
06.50 ถึงสนามบินฮิสโธรว์ มหานครลอนดอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นน าท่านออกเดินทางเขา้

สู่ทุ่งราบ ซอลส์บุรี “Salisbury Plain” น าท่านเข้าชม สโตน
เฮนจ์ STONEHENGE (รวมค่าเข้าชม) วงหินปริศนาแห่ง
เกาะองักฤษ นับเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคเก่า 
สร้างขึ้นราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล น าท่านเปล่ียนรถทอ้งถ่ิน
เพื่ อเข้าชมสโตน์ เฮนจ์  มี เวลาให้ท่ านเดิน เล่นชมความ
มหัศจรรย์ของวงหินปริศนา ได้เวลาสมควรน าท่านออก
เดินทางสู่เมืองบาธ “Bath” ดินแดนแห่งอาณาจกัรโรมนัอนั
ยิ่งใหญ่บนเกาะ องักฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแลว้ ตั้งช่ือเมืองว่า 



 

“Aquae Sulis” เป็นท่ีตั้ งของโรมันบาธ สถานที่ ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานท่ีอาบน ้ าแร่ เม่ือ 2,000 ปี
มาแลว้ โดยอาศยั น ้าจากบ่อน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีจะมีน ้ าไหล ออกมาอย่างต่อเน่ืองถึงวนัละประมาณ 1,250,000 
ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมตัวเมืองบาธ บาธตั้งอยู่เนินหลายลูกในหุบเขาของแม่น ้าเอวอน  ในบริเวณท่ีมีน ้ำพุร้อนธรรมชำติท่ี

เป็นท่ีตั้ งถ่ินฐำนของโรมัน ผู ้สร้ำงโรงอำบน ้ ำโรมัน 
(Roman Bath) เมืองบำธเป็นสถำนที่ที่สมเด็จพระเจ้ำเอ็ด
กำร์ผูร้ักสงบท ำพิธีรำชำภิเษกเป็นพระมหำกษตัริยอ์งักฤษ
ที่มหำวิหำรบำธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมำในสมัยจอร์เจีย 
บำธกลำยเป็นเมืองน ้ ำแร่ท่ีเป็นท่ีนิยมกันมำกซ่ึงท ำให้
เมืองขยำยตวัขึ้นมำกและมีสถำปัตยกรรมจอร์เจียท่ีเด่นๆ 
จำกสมัยนั้ นท่ีสร้ำงจำกหินบำธที่เป็นหินสีเหลืองนวล 
เมืองบาธได้รับฐานะเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 
และมีโรงละคร, พิพิธภณัฑ์และส่ิงส ำคญัทำงวฒันธรรม
และท ำงก ำรกีฬ ำ  ที่ ท ำให้ กลำย เป็น เมื องที่ ดึ งดู ด
นกัท่องเที่ยวโดยมีนกัท่องเที่ยวคำ้งคืนหน่ึงลำ้นคน เมือง
บำธมีมหำวิทยำลยัสองมหำวิทยำลยัและวิทยำลยัและสถำนศึกษำอ่ืนๆ แรงงำนส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมกำร
บริกำรและมีควำมเจริญเติบโตทำงด้ำนขอ้มูลและเทคโนโลยีที่สร้ำงงำนให้แก่ผูอ้ยู่อำศยัในเมืองบำธเองและ
บริเวณปริมณฑลออกเดินทางสู่เมืองบริซตอล เพื่อเขา้สู่ที่พกั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  Hampton By Hilton Bristol City Centre / หรือระดับใกล้เคียง  
วันที3่  บริสตอล– ไบบุรี – เบอร์ตัน ออนเดอะ วอเตอร์ – ลิเวอร์พูล 
เชา้ บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านไบบุรี” (Bibury) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้น Gloucestershire 

เขต  Cotswolds (คอท ส์ โวล ส์ ) จัดว่ า เป็ น  The Most 
beautiful village in England ให้ ท่ าน ได้ เดิ น เล่น ชม 
บ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งน้ี นั่นคือ
กระท่อมหินโบราณ ที่เรียงรายกนัยาวไปเป็นแถว มีช่ือว่า 
Arlington Row ซ่ึงกระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็นท่ีพกัของคนท่ี
ท าอาชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17 ชมโบสถ์อัน
เก่าแก่ อีกทั้ งยงัมีถนนสวย ๆ ท่ีรายล้อมด้วยดอกไม้สี
สดใสริมสองขา้งทาง น าท่านชม “ฟาร์มปลาเทราท์” อายุ
กว่า 100 ปี ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บา้น อันเน่ืองมาจากแม่น ้ า
โคลน์เป็นสาขาหน่ึงท่ีแยกมาจากแม่น ้าเทมส์ เป็นแหล่งท่ี



 

สามารถเล้ียงปลาชนิดน้ีไดต้ลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลาท่ีเล้ียงเป็น ปลาเทราทสี์น ้าตาล กลายเป็นอาชีพท่ีท ารายได้
ให้กบัคนในหมู่บา้นจ านวนมาก และฟาร์มปลาเทราตย์งัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของหมู่บา้นอีกดว้ย น า
ท่านเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์” หมู่ บ้านเล็ก ๆ ที่ รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่ง
คอตสวอลด์”Cotswold  เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตสโวลด์  ดูเงียบสงบมี ล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น ้ าวินด์รัช) ไหล
ผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน ้ าป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน ้ า เมืองน้ีมี
ร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านคา้ให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย ์น าท่านชมความสวยงามภายใน
หมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมเมืองลิเวอร์พูล Liverpool  เมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศ

อั ง ก ฤ ษ  โ ด ย เฉ พ า ะ ใ น ช่ ว ง
คริสต์ศตวรรษที่ 18 เมืองลิเวอร์พูลนั้น
ถือว่ำเป็นจุดศูนย์กลำงของกำรติดต่อ
คำ้ขำยกบัแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และ
แผ่นดินใหญ่ยุโรป จึงส่งผลให้เมืองลิ
เวอร์พูลเป็นเมืองส ำคญัที่สุดเมืองหน่ึง
ขององักฤษ ปัจจุบนัเมืองลิเวอร์พูลได้
กลำยเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ซ่ึงในปี 
ค.ศ . 2007 เมืองลิเวอร์พูลได้มีกำร
ฉลองครบรอบ 800 ปี ท่ีก่อตั้งมำและ
ในปี  ค .ศ. 2008 ลิ เวอร์พู ลก็ ได้รับ
ต ำแหน่งเมืองหลวงทำงวฒันธรรมของ
ยุโรปพร้อมกับเมืองสตรำวนัเจอร์ ใน
นอร์เวยอี์กดว้ย น าท่านเก็บภาพบริเวณด้านหน้าสนามแอนฟิลด์ สนามฟุตบอลทีมลิเวอร์พูลที่โด่งดัง สนำม
กีฬำแห่งประวตัิศำสตร์แห่งน้ีคือสถำนท่ีท่ีมีควำมส ำคญัท่ีสุดของเมือง คนเมืองลิเวอร์พูลนั้นช่ืนชอบและคลัง่
ไคลก้ีฬำฟุตบอลมำก สนำมกีฬำแอนฟิลด์ก็เป็นเหมือนบำ้นของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลมำตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นใน
ปี 1892 สนำมกีฬำนั้นมีมำก่อนสโมสรฟุตบอลประมำณ 8 ปี และไดร้ับกำรปรับปรุงให้ทนัสมยัอย่ำงสม ่ำเสมอ
ตลอดช่วงศตวรรษที่ 20  ให้ท่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึกประจ ำทีมลิเวอร์พูล 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  Liverpool Marriott Hotel City Centre / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 



 

วันที4่ ลิเวอร์พูล – แมนเชสเตอร์ – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 

เชา้ บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จ าก นั้ น น า ท่ าน อ อ ก เดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง

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

เที่ยง อิสระอาหารม้ือเที่ยงเพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่าย จากนั้นออกเดินทางสู่ Bicester Outlet ศูนยเ์อาทเ์ล็ทท่ีใหญ่และมีสินคา้หลากหลายท่ีสุด มีเวลาให้ท่านชอ้ปป้ิง

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

ค ่า อิสระอาหารม้ือเย็นเพื่อความสะดวกในการชมเมือง   

พักที่:  Ibis London Wembley / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที5่ ลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัย   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย ท่านสามารถ

ขอค าแนะน าจากหัวหน้าทัวร์ ในการเลือก
เดินซ้ือสินค้าบริเวณย่านต่างๆ อาทิเช่น 
ย่านเคนชินตัน ไฮสตรีท ย่านถนนรีเจนท์ 
อ๊อกฟอร์ด หรือ เข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่ น
ขีผ้ึง้ มาดามทุสโซ่ (ค่าเข้าประมาณ 2,000 
บ าท ) พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ อั งก ฤษ  (B r it is t 
Museum) (ไม่เสียค่าเข้าชม) โรงถ่ายภาพ
ยนตร์วอ ร์ เนอ ร์ (Harry Potter) ค่ าเข้ า
ประมาณ 4,000 บาท) ได้ตามอัธยาศัย(กรุณาจองจากเมืองไทย) 

พักที่:  Ibis London Wembley / หรือระดับใกล้เคียง 



 

วันที6่ ลอนดอน – ชมเมือง – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นเดินทางสู่มหานครลอนดอน, ผ่านชมรัฐสภาของอังกฤษริมแม่น ้ าเทมส์ จัตุรัสรัฐสภา 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 ที่ใช้ว่าราชการของสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศ์
ชั้นสูง จากนั้นอิสระทุกท่านในย่านการค้า ถนน
ออกซ์ฟอร์ด หรือ บริเวณถนนรีเจนท์ อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง สินค้าบริเวณย่านเคนชินตัน ไฮสตรีท ท่าน
สามารถเลือกช้อปป้ิงในย่านถนนรีเจนท์ อ๊อกฟอร์ด จากนั้นน าท่านออกเดินทางเข้าสู่สนามบิน 

17.55 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ แวะต่อเคร่ืองที่ บรูไน โดยเที่ยวบินที่ BI 004 

วันที7่ กรุงเทพ  
14.35 เดินทางดึงบรูไน น าท่านต่อเคร่ือง 
08.40 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BI 519 
20.25 เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสุข สนุกสนานและประทับใจ 
หมำยเหต.ุ.. โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์

ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผูน้ ำทัวร์ มีอ  ำนำจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

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 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ 
 ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ   ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท าให้
ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ , ค่าซักรีด , คา่เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าองักฤษและค่าสแกนเอกสาร ท่านละ 6,000 บาท ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าทิปหัวหน้าทวัร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วนั   
 ค่าทิปพนกังานขบัรถระหว่างการท่องเที่ยวในองักฤษ 2 ปอนด์ / ท่าน / วนั  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ้่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยุด
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 



 

หมายเหต ุ
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 25 ท่าน  และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้ง

ใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้
คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทัวร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะยื่นวี
ซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถ้วนตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้  
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋ว

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมัดจ ำห้องพกัทุกคืน ของกำรเดินทำง
หำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวนัที่เข้ำพกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริษทัฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำน

เข้ำใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคัญ) 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ

พาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

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

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอย่างนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กบัประเทศท่ีจะเดนิทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนที่จะเดนิทาง *พนกังานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั 
หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 



 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพือ่ให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบั

หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะ
ส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละ
ประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น  การปฏิเสธวีซ่าอนั
เน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหัก
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


