
 

โปรแกรมทวัรย์โุรป ENGLAND FC (TR) 7วนั 5คนื - รหสัทวัร ์EU5421008 

 
บินตรงสายการบิน SCOOT (TR) : ขึ้นเครื่องสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

TR 750 BKK(สวุรรณภมิู) – LGW(ลอนดอน) 14.05 – 20.05 

TR 751 LGW(ลอนดอน) – BKK(สวุรรณภมิู) 22.05 – 16.10 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
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**รวมค่าวีซ่า+บริการวีซ่า 6,500 บาท และ ค่าวีซ่าด่วนเวลาพิจารณา 5 วนัท าการ ราคา 9,300 บาท** 
**ในกรณีท่ีมีวีซ่าอยูแ่ล้วหรือยื่นวีซ่า UK เอง ลดราคาไป 15,000 บาท** 

 

มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-19  
** หวัหน้าทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวคัซนีครบแลว้ก่อนรบักรุ๊ป 14 วนั 
** รบัจองเฉพาะลกูคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง 
** รบัแค่กรุ๊ปละ 25 ท่านเท่านัน้ เทีย่วสบายใจ 
** ใชร้ถบสัคนัใหญ่ 44 ทีน่ัง่ นัง่สบาย ปลอดภยัเบาะเวน้เบาะ และท าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคทุกวนั 
** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
** ตัง้แต่วนัที ่22 พฤศจกิายน เป็นตน้ไป ผูท้ีฉ่ีดวคัซนีต่อไปนี้ครบโดส สามารถเดนิทางเขา้องักฤษได ้โดยไม่
ตอ้งกกัตวั  ส าหรบัผูท้ี ่"ไดร้บัวคัซนีครบโดส" (FULLY VACCINATED) 

✅ ASTRAZENECA 

✅ PFIZER BIONTECH 

✅ MODERNA 

✅ JANSSEN 

✅ SINOVAC  

✅ SINOPHARM BEIJING  

✅ COVAXIN 
 
DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – สนามบินแกตวิก (ลอนดอน)        (อาหารเสิรฟ์บนเครื่อง 1 มือ้) 
11.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ROW R ประตู 

7 สายการบิน SCOOT AIRLINES โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวก
ตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

14.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน SCOOT 
AIRLINES เทีย่วบนิที ่TR750  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ 1 มือ้ ** 
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20.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานแกตวิค กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ  หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอื 
  เดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 
พกัท่ี  HOLIDAY INN HEATHROW HOTEL , LONDON หรือเทียบเท่า 
 

DAY 2 ลอนดอน – เบอรมิ์งแฮม – แมนเชสเตอร ์– สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์         (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หวัหน้าทวัรพ์าทุกท่านไปตรวจ ANTIGENT ณ คลินิค ท่ีรบัรองโดยรฐับาล (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่า
ทวัร ์ค่าใช้จ่ายประมาณ 20-30 GBP  

    หลงัจากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงเบอรมิ์งแฮม (BIRMINGHAM) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
น าท่านผ่านชม วหิารเบอรม์งิแฮม (BIRMINGHAM CATHEDRAL) เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรกทีเ่ก่าแก่
หลายศตวรรษทีส่ถาปนิกชาวองักฤษนามว่าโธมสั อารเ์ชอรไ์ดส้รา้งวหิารแห่งนี้ในช่วงระหว่างปี 1709 และ 
1715 ใชเ้ป็นโบสถช์ุมชนของเซนตฟิ์ลปิเกอืบ 200 ปีก่อน  

                 น าท่านผ่านชมตกึทีม่คีวามเก่าแก่รอบสวนวคิตอเรยีซึง่สิง่ปลูกสรา้งต่างๆ ไดร้บัการวางผงัเมอืงเป็นอย่างด ี 
  อาท ิTOWN HALL ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมชัน้เอกของชาววคิตอเรยีน  จากนัน้น าท่านชม CHAMBERLAIN  
  SQUARE ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของสภาเก่าแก่ประจ าเมอืง ก่อสรา้งในแบบเรเนสซองส ์ จากนัน้ชม HALL OF  
  MEMORY ซึง่สรา้งเป็นทีร่ าลกึถงึชาวเบอรม์งิแฮมกว่า 14,000 คน ทีเ่สยีชวีติในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่1 
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เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

จากนัน้ออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) (ระยะทางประมาณ 146 กม.)  เมือง
อุตสาหกรรมทีม่ชีื่อเสยีงจากการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศลิปะ สื่อ และธุรกจิ
ขนาดใหญ่ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่ตัง้ของสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดงัในวงการฟุตบอลของโลกโดยมีสโมสร
ฟุตบอลใหญ่ 2 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์ยูไนเตด็ และแมนเชสเตอร ์ซติี้ และสโมสรครกิเกต็แลงคาเชยีร ์
เคาน์ตี ้  
น าคณะแวะชม สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (OLD TRAFFORD STADIUM)  ของสโมสรแมนยูฯ ที่
จดัว่ารวยทีสุ่ดในโลก เป็นสนามทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ขององักฤษ รองรบัแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็น
รองจากสนามเวมบลยี ์สเตเดยีม (WEMBLEY STADIUM) สนามฟุตบอลของทมีชาตอิงักฤษเพยีงแห่งเดยีว 



 

โปรแกรมทวัรย์โุรป ENGLAND FC (TR) 7วนั 5คนื - รหสัทวัร ์EU5421008 

และใหญ่เป็นอนัดบัที ่11 ของยุโรปนอกจากนัน้ยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษที ่ยูฟ่า รบัรองเป็นสนาม 5 
ดาว (ไม่รวมบตัรเขา้ MUSEUM) ทีร่วบรวมประวตัคิวามเป็นมาตัง้แต่เริม่ก่อตัง้สโมสร และ ยงัมสีิง่ของ ถว้ย
รางวลัต่างๆ แสดงโชวอ์ยู่ดว้ย จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซื้อของทีร่ะลกึของทมีทีท่่านชื่นชอบในรา้น MEGA 
STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของทีร่ะลกึหลากหลายชนิดส าหรบัแฟนบอล (หมายเหตุ ไม่สามารถเขา้ชมสนาม
ฟุตบอลและพพิธิภณัฑไ์ด ้เช่น ในวนัทีม่กีารแขง่ขนั ฯลฯ ) 

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
พกัท่ี  CROWN PLAZA HOTEL , MANCHESTER หรือเทียบเท่า 
 

DAY 3 ลิเวอรพ์ลู – สเตรทฟอรด์  อพัออนเอวอน – บริสตอล    (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนัน้ออกเดนิทางสู่เมืองลิเวอรพ์ลู (LIVERPOOL) (ระยะทาง 25 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  
  ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงวฒันธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยงัเป็นเมอืงถิน่ก าเนิดของวงดนตร ี 
  สีเ่ต่าทองหรอืเดอะบทีเทลิ 

น าท่านแวะถ่ายรูปสนามแอนฟิลด์ สนามเหย้าของทีมลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่งถิ่นเมอซี่ไซด์ แชมป์ 
PREMIER LEAGUE ฤดกูาล 2019 – 2020 (ไม่รวมบตัรเขา้ MUSEUM) สามารถเขา้ไปซือ้สนิคา้ใน MEGA 
STORE ของสโมสร ลเิวอรพ์ูลไดอ้ย่างเตม็ที ่ (หมายเหตุ ไม่สามารถเขา้ชมสนามฟุตบอลและพพิธิภณัฑไ์ด ้
เช่น ในวนัทีม่กีารแขง่ขนั ฯลฯ ) 
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เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
เดนิทางต่อสู่ เมืองสเตรทฟอรด์ (STRATFORD UPON AVON) (ระยะทางประมาณ 215 กม.)  เมอืงทีต่ ัง้
อยู่รมิฝัง่แม่น ้าเอวอน เป็นบ้านเกดิของ วลิเลี่ยม เชค็สเปียร์ (WILLIAM SHAKESPEARE) กวทีี่มชีื่อเสยีง
ทีสุ่ดขององักฤษ  น าท่านเทีย่วชมเมอืงสเตรทฟอรด์ ซึ่ง ร่มรื่นไปดว้ยสวนสาธารณะ  น าชมบา้นเชค็สเปียร ์

(ดา้นนอก) และชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี ชมโบสถ์เก่าแก่ HOLY TRINITY แม่น ้าเอวอนอนัเงยีบ
สงบ และสถานที่ในประวตัศิาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกบักวเีอกผู้นี้ อสิระให้ท่านเลอืกซื้อสนิค้าที่ระลกึจากร้านค้า
มากมาย   
จากนัน้เดนิทางต่อสู ่เมืองบริสตอล (BRISTOL) (ระยะทางประมาณ 100 กม.)  

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 
พกัท่ี  HAMPTON BY HILTON HOTEL, BRISTOL หรือเทียบเท่า 
 

DAY 4 บริสตอล – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน             (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางต่อสู่ เมืองบาธ (BATH) (ระยะทางประมาณ 45 กม.) ตัง้อยู่ในหุบเขา ขอ งแ ม่น ้ า เ อ ว อ น ใ น
บรเิวณที่มนี ้าพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตัง้ถิ่นฐานของชาวโรมนัสมยัที่ยงัเรอืงอ านาจ และเป็นผู้สร้าง โรง
อาบน ้าโรมนั (ROMAN BATH) และยงัได้เป็นเมอืงมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 
1987  
น าท่านถ่ายรูปดา้นนอก พิพิธภณัฑน์ ้าแร่ร้อนโรมนั (ROMAN BATH MUSEUM) ซึง่มปีระวตักิารคน้พบที่
น่าสนใจปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมอืง คอื บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของบ่อน ้าแร่รอ้นคงิส ์(THESACRED 
SPRING)  ส่วนทีส่อง คอื บรเิวณวดั และส่วนทีส่าม คอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารให้นักท่องเที่ยวหรอืชาวเมอืง
ใชบ้รกิารน ้าแร่ซึง่มทีัง้สระว่ายน ้า, บ่อน ้าแร่เยน็-รอ้น,หอ้งอบไอน ้าและสว่นทีเ่ป็น TURKISH BATH   
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เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
  น าท่านออกเดนิทางสู ่เมืองซาลิสบวัร่ี (SALISBURY) น าท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ ์(STONEHENGE)  
  (ระยะทาง 64 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวตัศิาสตร ์ม ี
  อายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึง่ไม่มใีครทราบวตัถุประสงคใ์น 
  การสรา้งอย่างชดัเจน  

 
จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน (LONDON) (ระยะทางประมาณ 141 กม.) เมอืงที่เป็น
ศูนยก์ลางส าคญัทางธุรกจิ การเมอืง วฒันธรรม และประวตัศิาสตรข์องโลก  เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง 
การสื่อสาร การบนัเทงิ แฟชัน่ ศลิปะและเป็นที่ยอมรบัว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก และยงัเป็นเมอืงท่องเที่ยวที่
ใหญ่และส าคญัของยุโรปอกีดว้ย 

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนู FISH&CHIPS 
พกัท่ี  HOLIDAY INN HEATHROW HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า 
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DAY 5 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัเตม็วนั ณ กรงุลอนดอน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหวัหน้า
ทัวร์น าเท่ียวตลอดทัง้วนั ปล่อยอิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัเต็มวนั โดยสามารถขอ
ค าแนะน าจากหวัหน้าทวัรไ์ด้)           (B/–/–) 

 เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ** หลงัอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ เชค็อินกลบัประเทศ 
  ไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาประมาณ 100-150 GBP) ** 
 

อิสระท่องเท่ียวและช้อปป้ิงตามอธัยาศยั  
(ไม่มีรถบสัและอาหารเท่ียงและค า่บริการ ไกด์สามารถให้ข้อมูลการเดินทางและท่องเท่ียวให้แก่
สมาชิก) 

เท่ียง/ค า่ อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี  HOLIDAY INN HEATHROW HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า 
 

DAY 6 ซิต้ีทัวร์ลอนดอน – BIG BEN – พระราชวงับัค๊ก้ิงแฮม – ช๊อปป้ิง KNIGHTS BRIDGE – 
สนามบินแกตวิก (ลอนดอน)                                              (B/L/–) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 
น าท่านเทีย่วชม มหานครลอนดอน ผ่าน พคิคาดลิลีเ่ซอรค์สั (PICCADILLY CIRCUS) เดมิเป็นวงเวยีนที่
บรรจบของถนน 6 สาย มนี ้าพุ และรูปปั้นอรีอสตรงกลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจนีกลางมหา
นครลอนดอน ผ่าน จตัุรสัทราฟัลก้าร์ (TRAFALGAR SQUARE) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่าน 
มหาวหิารเซนต์ปอล (ST.PAUL’S CATHEDRAL) ทีม่ยีอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานทีใ่ชจ้ดัพระ
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ราชพธิอีภเิษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเขา้สู่จตัุรสัรฐัสภา ถ่ายรูป
บรเิวณดา้นนอกของ มหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์(WESTMINSTER ABBEY) ทีต่ัง้ของรฐัสภาองักฤษมาตัง้แต่
ต้นศตวรรษที ่16 และยงัเป็นทีต่ ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จ้กักนัดใีนนาม หอนาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) ทีม่คีวาม
สงู 320 ฟุต ตบีอกเวลาทุกหนึ่งชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีน้าปัดใหญ่ทีสุ่ดในโลกและฝัง่ตรงขา้มทีม่แีม่น ้าเทมส์
กัน้อยู่เป็นที่ตัง้ของ ชงิช้าสวรรค์ลอนดอนอาย (LONDON EYE) ชงิช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรปจากนัน้น า
ท่านถ่ายรปูบรเิวณดา้นนอกของพระราชวงับัค้กิง้แฮม (BUCKINGHAM PALACE) ทีป่ระทบัของพระราชนิีอ
ลซิาเบธที ่2 ใจกลางกรุงลอนดอน     

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน  

จากนัน้พาท่านเลอืกซือ้สิน้คา้ใน  (KNIGHTS BRIDGE)  ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงัอย่าง ฮารว์ยี ์
นิโคล(HARVEY NICOLE) และ แฮรร์อดส ์(HARRODS) ทีท่่านสามารถเลอืกซื้อสนิค้าแฟชัน่ชัน้น าจากทัว่
ทุกมุมโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮร์รอดส์ทีน่ิยมกนัอย่างมาก รวมทัง้มรีา้นคา้แฟชัน่มากมายตัง้อยู่บรเิวณHIGH 
STREET เ ช่ น  ACCESSORIZE, H&M, ZARA, KIPLING, GANT, HUGO BOSS, PORSCHE DEIGN, 
BALLY  และยงัมถีนนสโลน(SLOANE STREET) ทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของรา้น 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 
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ค า่  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
  น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานแกตวิก กรงุลอนดอน  ประเทศองักฤษ เพือ่ใหท้่านเตรยีมการเชค็อนิ 
  เดนิทางกลบั 
22.05  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่TR751  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ 1 มือ้ ** 
 

DAY 7  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                 (อาหารเสิรฟ์บนเครื่อง 1 มือ้) 
16.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) 
กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิ์น 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ท่านละ 

28 ธ.ค.– 03 ม.ค.  65 TR750BKK-LGW 14.05-20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-16.10 

59,999 59,999 59,999 11,000 

30 ธ.ค.– 05 ม.ค.  65 TR750BKK-LGW 14.05-20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-16.10 

59,999 59,999 59,999 11,000 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 45,000 บาท 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50 ปอนด ์(GBP) ต่อ 
ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 

เที่ยวหนึ่ง  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน SCOOT AIRLINES อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 

7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  
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- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

- ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยื่นวซี่าUK (กรณีใหย้ื่นวซี่าให ้ค่าธรรมเนียม+ประกนั+บรกิาร 6,500บาท) 

- ค่าวซี่าควิด่วนพจิารณา 5 วนัท าการ (ราคา 9,300 บาท ) 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

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

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

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าตรวจ RT PCR เพือ่ออกเอกสารเชค็อนิตอนกลบัประเทศไทย ประมาณ 100-150 GBP 

- ค่าตรวจ ANTIGENT ณ คลนิิค ทีร่บัรองโดยรฐับาล (ค่าใชจ่้ายไม่รวมในค่าทวัร ์ค่าใชจ่้ายประมาณ 20-30 GBP เงนิ

ไทยประมาณ 900-1,000 บาท) 

- ค่าโรงแรมกกัตวั1วนัตอนมาถงึประเทศไทย 
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- ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดนิทาง 72 ชัว่โมง เพือ่ใชใ้นการเชค็อนิขาไป (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง) 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 1 วนั ตวัอย่างเช่น 

ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้

รบัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้

มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรา

มทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายห้ามเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

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

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 
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- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเที่ยว

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

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดิน

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร  

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา
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ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าองักฤษ 

 

**ใชเ้วลาในการขอวซี่าประมาณ 15-30 วนัท าการ ไม่รวมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์** 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดงึเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเขา้ไปแล้ว ดงันัน้ถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบรษิทัทวัรฯ์ 

เพือ่ขอยื่นวซี่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครื่องบนิในช่วงทีท่่านจะเดนิทางมาดว้ย 

 

การเตรยีมเอกสาร 

**กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ และกรุณาอย่ายดึตดิกบัการยื่นในสมยัก่อน** 

1. หนงัสอืเดนิทาง อายุใชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 

2. รูปถ่ายสหีน้าตรง ขนาด 3.5X4.5 ซม. 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สขีาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสี
เทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแว่นสายตา (รปูถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน...สถานฑตูมกีารเทยีบรปูกบัหน้าวซี่า
ทีเ่คยได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรุณาถ่ายหน้าแรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหน้าเป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหย่า (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หย่าและหากมกีารใชค้ าน าหน้าเป็น ....นาง...ตอ้งแน มา) 

7. ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) 

8. ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ เปลีย่นนามสกุล (ถา้หากมกีารเปลีย่น) 

9. สตูบิตัร(กรณีเดก็ต ่ากว่า 20 ปีบรบิูรณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา) 

10. กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปีบรบิูรณ์ (หากเดก็ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม่) ตอ้งยื่นเอกส เพิม่เตมิ ดงันี้  

• เดก็เดนิทางกบับุคคลอื่น บดิาและมารดาต้องท าหนงัสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการ เขตหรอื
อ าเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มคีวามสมัพนัธอ์ย่างไรกบัครอบครวั 

• เดก็เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอเท่านัน้
และใหร้ะบุว่า มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา (ระบุชื่อบดิา)  

 • เดก็เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอื 
 อ าเภอเท่านัน้และใหร้ะบุว่า บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

11. หลกัฐานการท างาน**(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรยีน) ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนัยื่น  

 ท าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ สะกดชื่อ-นามสกุลใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์** 
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 จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ   TO WHOM IT MAY CONCERN (ไ ม่ต้องระบุสถานฑูตและ
 ประเทศ)จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุวนัออกจดหมาย, วนัเขา้ท างาน, และเงนิเดอืน 

 • กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้: ใชท้ะเบยีนพาณิชยท์ีม่ชีื่อผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

 • กรณีพนกังานบรษิทั: ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการ ว่าจ้าง / 
เงนิเดอืน  

 • กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ: ใชห้นงัสอืรบัรองจากหน่วยงาน  

 • กรณีเกษยีณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

• กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา: ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา นัน้ว่าก าลงัศกึษาอยู่ระบุชัน้ปีทีศ่กึษา  

12. หลักฐานการ เ งิน (ก รุณา เต รียมให้ถู กต้ อ ง  ใช้ทั ้ง  BANK GUARANTEE และ  STATMENT เ ล่ ม
 เดยีวกนั) 

 • หนั ง สือ รับ ร อ ง สถ านะทา งก า ร เ งิน  ( BANK GUARANTEE) ขอ งบัญชีอ อมทรัพ ย์  ( SAVING 
 ACCOUNT) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ -นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้า
 พาสปอรต์) มอีายุไม่เกนิ 20 วนั นบัจากวนัทีย่ื่นวซี่า 

• STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดอืน นบัขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยื่นวซี่า มยีอดเงนิไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (สะกดชื่อ -นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้า
พาสปอรต์)มอีายุไม่เกนิ 20 วนันบัจากวนัทีย่ื่นวซี่า 

 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อัพเดทให้เป็นปัจจุบันและน าสมุดไปแสดงให้เจ้าหน้าที่สถานทูตในวนั
 สมัภาษณ์ 

 ** ตอ้งเป็นสมุดบญัชอีอมทรพัยเ์ล่มเดยีวกนัเท่านัน้ ** 

 หมายเหตุหากสมุดบญัชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจาก เดือน 1 ข้ามไป
 เป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไม่ม)ี ท่านต้องไปขอ BANK STATEMENT จากทางธนาคารแทนการถ่าย
 ส าเนาสมุดบญัช ี

 • บญัชฝีากประจ า (FIXED) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชอีอมทรพัย ์(SAVING)มาดว้ย 

 หากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดงันี้ 

 O หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (BANK GUARANTEE)ของบญัชฝีากประจ า (FIXED  ACCOUNT)      
 ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายุไม่เกนิ 20 วนันบัจากวนัทีจ่ะยื่นวซี่า 

 O ส าเนาสมุดบญัชฝีากประจ า มยีอดเงนิไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน  

 หมายเหตุหากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี้ 
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 • หนังสือรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร 
 (ต้องระบุชื่อผูถู้กรบัรองในจดหมายดว้ย) (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กต้องตามหน้าพาสปอรต์)อายุไม่เกนิ 20 
 วนันบัจากวนัทีจ่ะยื่นวซี่า 


