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วันท ี  กรุงเทพฯ  

22.00 น. พร้อมคณะที สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ชัน  ประตู -  

เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าทีและหวัหน้าทวัร์คอยต้อนรับและอํานวยความ

สะดวกด้านการเช็คอิน  

 

 

วนัที 2 กรุงเทพฯ - กรุงลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธ - คาร์ดิฟฟ์ (เวลส์)  

00.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน โดยเทียวบินที TG 910   

06.20 น. ถึง สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน (เวลาท้องถินช้ากวา่ประทศไทย  ช.ม.)  

ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วรถโค้ชรอรับท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวัรี นําทา่นเข้าชม

เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) ใน สิงมหศัจรรย์ของโลกกองหินหรือแนวแท่งหินทีเป็น
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ความลบัดํามืดในช่วงหนึงของประวติัศาสตร์ จากนนันําทา่นเดินทางต่อสู่ เมืองบาธ ในหบุ

เขาเอวอนเมืองเกา่แก่ทีมีอายตุงัแต่เมอืครังโรมนัเรืองอาํนาจ จากหลกัฐานบ่อนําพรุ้อนและ

ซากอาคารเก่าแก่ทีหลงเหลืออยูท่ําให้เมืองบาธได้รับการแต่งตงัเป็น เมืองมรดกโลกจาก

องค์การยเูนสโกในปี ค.ศ.   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

13.00 น. นําเข้าชม พิพิธภัณฑ์นําแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึงมีประวัติการค้นพบที

น่าสนใจ ปัจจบุนัเป็นกลุ่มอาคารสําคญัของเมอืง คือ บริเวณทีเป็นทีตงัของบ่อนําแร่ร้อนคงิส์ 

(The Sacred Spring)  ส่วนทีสองคือ บริเวณวดั และส่วนทีสามคือ บริเวณทีเปิดบริการให้

นกัท่องเทียวหรือชาวเมืองใช้บริการนําแร่ ซึงมีทงัสระว่ายนํา, บ่อนําแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอ

นํา และส่วนทีเป็น Turkish Bath ให้ท่านได้ชิมนําแร่ทีจดัให้กับนกัท่องเทียวเท่านนั จากนนั

เทียวชมเมือง อาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึนในยุคจอร์เจียน ทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชม

อาคารรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึงวงกลมทมีีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทําให้เมืองบาธ

มีเสน่ห์ไม่น้อย แล้วเดินทางต่อสู่ เมืองบริสตอล เมืองในองักฤษทมีีพรมแดนติดต่อกบัแคว้น

เวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกนัข้ามสะพานเชเวร์ิน ผ่านช่องแคบบริสตอลเข้าสู่ เมืองคาร์ดฟิ เมือง

หลวงของแคว้นเวลส์   ใน  แคว้นของสหราชอาณาจกัร บริเวณกลางใจเมืองเป็นทีตงัของ

ปราสาทคาร์ดิฟ เดิมเป็นทีพํานักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกําแพง

โบราณ ผ่านชมศาลาว่าการเมือง พิพิธภณัฑ์ สวนสาธารณะ สนามกีฬามิลเลนเนียม และ

อาคารทีทําการของรัฐ    

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 นําท่านเข้าสู่ทพีัก Radisson Blu Hotel, Cardiff ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  

วันที  คาร์ดิฟฟ์ - เขตคอทสโวลด์ (อังกฤษ) - ไบบิวรี - เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - 

สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - แมนเชสเตอร์ 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทโีรงแรม  

08.00 น. นําท่านสู่ เขตคอทสโวลด์ ภูมิภาคทางตะวันตกขององักฤษ ชม หมู่บ้านไบบิวรี (Bibury) ที

ได้รับการยกย่องเป็นหมู่บ้านแสนสวยขององักฤษ บ้านทีสร้างด้วยหินซึงเป็นเอกลกัษณ์ของ

ทีนี (Cotswold stone) มีแม่นําสายเล็กๆ ไหลผ่านอันเป็นต้นแบบวิถีสโลว์ไลฟ์ จากนัน

เดินทางสู่ หมู่บ้านเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ เป็นหมู่บ้านทีโด่งดงัทีสดุในเขตคอทสโวลด์ 

บรรยากาศเงียบสงบ มีลําธารสายเล็ก ๆ ไหลผ่านกลางเมือง และสะพานหินทอดข้ามลําธาร

เป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ทีแกว่งกิงก้านใบอยู่ริมนํา ให้ท่านเดินเล่นซึมซับบรรยากาศอัน

รืนรมย์ แล้วนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน เป็นเมืองทีตงัอยู่ริมฝัง

แม่นําเอวอน และเป็นบ้านเกิดของวิลเลียม เช็คสเปียร์ กวีทีมีชอืเสียงทีสดุขององักฤษ   

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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 มีเวลาให้ท่านเดินเทียวชมเมือง หรือเลือกซือของทีระลึก ได้เวลาสมควรออกเดินทางต่อสู่ 

เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองอตุสาหกรรมทีมีชอืเสียง อกีทงัยงัเป็นเมืองทีมีสโมสรทีมีชอืเสียงโดง่

ดงัในวงการฟตุบอลของโลก คือ แมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ด หรือ ปีศาจแดง  

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 นําท่านเข้าสู่ทีพัก Crowne Plaza Manchester City Centre **** หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 

 

วันที  แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์

เมียร์ - เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์) 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทโีรงแรม  

09.00 น. นําท่านเข้าชม สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด ทีสร้างนกัเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจแดงมาหลาย

สมัย เป็นสนามฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีถูกจัดว่าเป็นสโมสรฟุตบอลที

รวยทีสุดในโลก อิสระให้ท่านเลือกซือของทีระลึกของทีมทีท่านชืนชอบในร้าน MEGA 

STORE ทีมากมายไปด้วยของทีระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้า

ชมสนามฟุตบอลและมิวเซียมจะงดให้บริการในวันทําการแข่งขนั) จากนันออกเดินทางสู่

เมืองวินเดอร์เมียร์ ตังอยู่ในเขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติทีได้รับการ

ขนานนามว่าดีและสวยทีสดุขององักฤษทีกว้างขวางและครอบคลมุทะเลสาบถึง 16 แห่ง 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

13.00 น. นําท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ทะเลสาบนําจืดขนาดใหญ่ มี

ความยาว  กิโลเมตร และมีส่วนกว้างทสีดุประมาณ .  กิโลเมตร ชาวองักฤษเรียกทะเล

แห่งนีว่า “ทะเลสาบริบบิน” ซงึบ่งบอกถึงลักษณะของทะเลสาบนี ว่ากันว่านําในทะเลสาบ

เป็นนําทีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา สองฝังของทะเลสาบเต็มไปด้วยความร่มรืน

ของไม้ใหญ่นานาพันธุ์  สลับกับบ้านพักตากอากาศ ช่วยเติมแต่งให้มีทัศนียภาพทีน่าชม

ยิงขึนไปอีก จึงกลายเป็นทีพกัผ่อนยอดนิยมอีกแห่งหนึงของคนองักฤษทีนิยมมาเล่นเรือใบ

ลําเล็กๆ หรือนงัเรือล่องไปตามทะเลสาบเพือดืมดํากับธรรมชาติ จากนนันําท่านเดินทางสู่

ดินแดนทางภาคเหนือสู่ เมืองเอดินเบิร์ก หรือ เอดินเบอระ เมืองหลวงของแคว้นสก็อตแลนด์

ทตีงัอยู่ในภมูิประเทศทีสวยงาม 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 นําท่านเข้าสู่ทีพัก Novotel Edinburgh Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  

วันที  เอดินเบิร์ก - แคร์นไรอนั - เบลฟาสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ)  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทโีรงแรม  

09.00 น. นําเทียวเทยีวชมเมืองเอดินเบิร์ก ขึนสู ่ยอดเขาแคลตนั ทีจะทําให้ท่านประทบัใจไปกบัเมืองที

ถูกแบ่งเป็นสองฝังของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแล้ว  

บนเนินเขาแห่งนียงัเป็นทีตงัของอนุสรณ์สถานรําลึกถึงสงครามนโปเลียนทียงัสร้างไม่เสร็จ

สมบูรณ์ มีสถาปัตยกรรมทีคล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออนในประเทศกรีซ ทําให้เมืองเอดิน-
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เบิร์กได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่านชม อนุสาวรีย์บ็อบบี สุนัขพันธุ์

สกายเทอเรียร์ทีโด่งดงัทีสดุตวัหนึงของโลกจากความซือสตัย์และจงรักภกัดี  ถนนรอยลัไมล์ 

ถนนสายสําคญัทีเชือมสู่ พระตําหนกัโฮลีรู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึงเป็นทีประทบั

ของกษัตริย์และราชินีเมือเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ และเคยเป็นทีประทับของพระนางแมรี

แห่งสก็อต ฝังตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตแลนด์อนัน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรม

ร่วมสมยั นําท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบิร์ก อนัสง่างามด้วยทําเลทีตงับนเนินเขาสงู มองเห็น

เด่นเป็นสง่าจากทุกมมุเมือง เคยเป็นทีประทบัของกษัตริย์แห่งสก๊อตแลนด์ เคยถกูทําลายลง

หลายครัง แต่ทุกครังก็ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ให้กลบัคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะ

ครังสดุท้าย ในศตวรรษที  โดยเซอร์วอลเตอร์ สก็อต นกัปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็นส่วน

ต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ และกําแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียง

ราย รวมทงัประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา .  น. ของทุกวันตลอด  ปีทีผ่านมา ชม  

โบสถ์เซนต์มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษที  เพือรําลกึถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที 

 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชนัในส่วนทีเป็น The Palace จดัแสดงเกียวกบัเรืองราวของราชวงศ์

แห่งสก็อตแลนด์ ห้องประทับ ห้องมหามงกุฎ และ Great Hall ซึงเคยเป็นทงัห้องจดัเลียง, 

การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร และโรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยุคสมยั ปัจจุบันจดัแสดง

เกียวกบัอาวธุยทุโธปกรณ์ทีใช้ในการสงครามบนัทึกภาพสวยตามอธัยาศยั    

 

 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

13.00 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปปิงบน ถนนปรินเซส ทีมีห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมและร้านขายของที

ระลึก โดยเฉพาะปีสก็อตเครืองดนตรีประจําชาติสก็อต ทีมีความเก่าแก่ทีสดุในโลก รวมทงั

ผ้าขนสตัว์ ผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตนัลายสก็อตพืนเมืองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ  ได้

เวลาสมควรเดินทางสู่ เมืองแคร์นไรอัน (Cairnryan) หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ของสก็อต

แลนด์ชายฝังตะวันตก ทีนิยมในการข้ามเรือเฟอร์รีสู่ ไอร์แลนด์เหนือ ซึงเป็น  ใน  แคว้น

ของสหราชอาณาจกัร เป็นเส้นทางคมนาคมหลักทีสะดวกสบาย และยงัมีประวติัศาสตร์อนั

ยาวนาน  

 

19.30 น. นําท่าน นงัเรือ High Speed Ferry (Stena Line) ข้ามสู่เบลฟาสต์ (Belfast) ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.15 ชัวโมง สู่เบลฟาสต์เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือทีมากด้วยสีสัน และมี

ชีวิตชีวา ทงัยงัเป็นประตสูู่ชนบทอนัเงียบสงบของไอร์แลนด์เหนือ เบลฟาสต์เป็นแหล่งกําเนดิ

ของเรือไททานิค และยงัคงมีร่องรอยความเจริญทางอตุสาหกรรมทีก่อร่างขึน อกีทงัยงัได้ซมึ

ซับจนกลายเป็นวัฒนธรรมของเมือง แม้ภาพความทรงจําทีเต็มไปด้วยความรุนแรงของปี 

1970 - 1980 แต่ในปัจจุบนันี เมืองนีเปลียนมมุมองและหนัมาส่งเสริมการท่องเทียว สถานที

สําคญัต่างๆ แสดงความเป็นไอร์แลนด์เหนือได้อย่างสมบรูณ์ 

 

19.45 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารบนเรือ  

21.45 น. ถึง เมืองเบลฟาสต์ รถโค้ชรอรับเดินทางสู่โรงแรมทีพกั  
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 นําท่านเข้าสู่ทีพัก Hilton Belfast **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  

วันที  คาร์ริก เฟอกสั - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site) 

- ดาร์ก เฮดจ์ 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทโีรงแรม  

09.00 น. นําท่านเทียวชมไอร์แลนด์เหนือ ตามรอยซีรีส์ดงัของ HBO เรือง "Game of Thrones"  แหล่ง

ท่องเทียวยอดฮิต สถานทีหลกัทีใช้เป็นทีถ่ายทําซีรีส์ดัง เรียกได้ว่าเปลียนจากเมืองร้างเป็น

เมืองท่องเทียวทีรองรับนกัท่องเทียวหลายร้อยคนต่อวนัในชวัพริบตา และกลายเป็นแหล่ง

ท่องเทียวยอดฮิตติดอันดับโลก สถานทีท่องเทียวทางธรรมชาติ ตังแต่ถํา ทุ่งหญ้า ภูเขา           

ซึงล้วนแต่ใช้เป็นสถานทีถ่ายทํา Game of Thrones ทังสิน รถโค้ชเลาะเลียบชายฝัง 

Northern Ireland โดยแวะให้ถ่ายรูปกับ ปราสาท Carrickfergus ซึงสร้างขึนในศตวรรษที 

12 ถือได้ว่าเป็นปราการนอร์มนัทีเก่าแก่และดีทีสดุของไอร์แลนด์เหนือ ชมทศันียภาพชายฝัง

ทะเลที Carrick-A-Rede ทีมีสะพานเชือก (Rope Bridge) ท้าทายผู้กล้า ท้าความสงู ความ

เสียว ช่องแคบทีมีความลึก 30 เมตร กว้าง 20 เมตร แรกเริมเดิมทีสร้างโดยชาวประมง เพือ

ไว้ใช้ข้ามไปจบัปลาแซลมอน สร้างมาสามร้อยกว่าปี โดยเริมแรกเป็นแค่เชือกจบัเส้นเดียว 

ต่อมาได้มีการปรับปรุงสร้างใหม่ให้มนัคงแข็งแรง และทําเป็นสถานทีท่องเทียว จากนนัแวะ

เมือง Bushmills เมืองนมีีชอืเรืองวิสกี โดยมีโรงกลนัวิสกีเก่าแก่ ตงัแต่ปี ค.ศ.1608 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติของเนชนัแนลทรัสต์ แหล่งมรดกโลกแห่งทีหนึงของ

ไอร์แลนด์เหนือ (Giant’s Causeway) คนทีนีถือว่าเป็นสิงมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก 

ธรรมชาติอนัน่าพิศวงนีปรากฏให้เห็นบริเวณชายฝังนอร์ธ แอนทริม โคสต์ มีตํานานเล่าขาน

กันมาว่า แนวหินพวกนี เกิดจากการสร้างของยกัษ์ไอริชทีชือ Finn Mac Cool เพือท้าทาย

ประลองยุทธกับยักษ์ฝังสก็อตแลนด์ ทีชือว่า Benandonner สถานทีนีจึงได้ถูกเรียกว่า 

Giant's Causeway หินราว 40,000 แท่งทีสงูถึง 12 เมตร หินบะซอลต์หกเหลียมเหล่านีถูก

สร้างขึนในช่วงภเูขาไฟระเบิด 60 ล้านปีทีแล้ว นีเป็นหนึงในสถานทีท่องเทียวทางธรรมชาติที

อศัจรรย์ทสีดุของโลกอีกแห่งหนึง 

 

 แล้วนําท่านแวะชมวิวที ปราสาทดนูเลซ เป็นภาพวิวสดุท้าย และ The Dark Hedges อโุมงค์

ต้นบีชอันน่าสะพรึงกลัว HBO ได้ใช้สถานทีแห่งนีถ่ายทํา Game of Thrones จากนัน

เดินทางกลบัสู่ตวัเมืองเบลฟาสต์ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 นําท่านเข้าสู่ทีพัก Hilton Belfast **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  

วันที  เบลฟาสต์ - บินสู่กรุงลอนดอน  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทโีรงแรม  

09.00 น. นําท่านเทียวชมเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ ทีมีอุตสาหกรรมการต่อเรือ

และท่าเรือขนาดใหญ่สําหรับจัดส่งสินค้าไปทัวโลก ในยุคทีเศรษฐกิจเฟืองฟู และมีการ
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เจริญเติบโต เกิดขึนหลงัจากมีการเซ็นข้อตกลงสนัติภาพ นําท่านเข้าชม ไททานิค เบลฟาสต์ 

(Belfast Titanic) พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชัน รูปร่างเหมือนหัวเรือลํามหึมา 

แหล่งท่องเทียวแห่งใหม่ของเมือง เรือไททานิคถูกสร้างขึนทีอู่ต่อเรือฮาร์แลนด์และวูลฟฟ์ใน

เบลฟาสต์ ก่อนทีจะแล่นไปยงัเมืองเซาท์แธมตนั ภายในพิพิธภณัฑ์มีการนําห้องจําลองของ

ห้องสันทนาการต่างๆ บนเรือและบันไดใหญ่กลางเรือมาโชว์ด้วย นักท่องเทียวยังสามารถ

สํารวจเรืองราวของไททานิค ผ่านการแสดงด้วยเทคนิคพเิศษและระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ในปี

ค.ศ. 1912 ไททานิกเป็นเรือข้ามสมุทรทีใหญ่ทีสุดในโลก ใช้เวลาในการสร้างนานถึง 3 ปี 

ด้วยแรงงานมากกว่า 5,000 คน เรือเดินสมทุรอนัหรูหราของบริษัทไวท์ สตาร์ ไลน์ ได้ออก

เดินทางจากเซาท์แธมตนั ได้ดําดิงลงสู่ก้นมหาสมทุรแอตแลนติกเมือ 100 ปี นอกจากนียงัมี

นิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต์ ตังแต่เริมมีผู้บุกเบิกเข้ามาอาศัย ณ 

ดินแดนแห่งนี  แล้วไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ  ศาลากลางสไตล์วิคตอเรีย, 

มหาวิทยาลัยควอเตอร์ (University Quarter) กําแพงสนัติภาพ (Peace Wall) และชมภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัของถนน Falls และ Shankill สถานทีท่องเทียวทงัหมดนีทําให้ท่านได้สมัผสั

และเห็นทงัสองด้านของชีวิตทีทนัสมยัในเบลฟาสต์ 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเบลฟาสต์ เพือเดินทางโดยเครืองบินสู่ กรุงลอนดอน เป็น

เมืองหลวงของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมืองทีใหญ่ทีสดุของสหภาพยโุรป มีประชากรกว่า 

.  ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึงในศูนย์กลางสําคัญทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของ

โลก การสือสารการบนัเทิง แฟชนั และศิลปะและเป็นทียอมรับว่ามีอทิธิพลไปทวัโลก 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคําเมนูแบบดีลักซ์ ณ ภตัตาคารโฟร์ซีซัน - ต้นตาํรับเป็ดอันโด่งดัง 

/ หอยเชลล์ / กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย 

 นําท่านเข้าสู่ทีพัก The Tower Hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน  

วันที  พระราชวังวินด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทโีรงแรม  

08.30 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองวินด์เซอร์ ซึงกษัตริย์วิลเลียม เป็นผู้ เลือกทําเลก่อสร้างพระราชวัง 

ตงัอยูบ่นเนินสงู มองเห็นแม่นําเทมส์อยู่เบืองล่าง นําท่านเข้าชม พระราชวงัวินด์เซอร์ ซงึเป็น

ทีประทบัประมขุสงูสดุแห่งประเทศองักฤษมาตลอด  ปี จึงถือได้ว่าพระราชวงัแห่งนีเป็น

พระราชวงัทีมีผู้พํานกัอาศยัต่อเนืองยาวนานกว่าพระราชวงัแห่งใดในโลก เดินผ่าน Jubilee 

Garden ก่อนเข้าสู่อาคารจดัแสดงประวตัิความเป็นมาของพระราชวงั สิงทีน่าสนใจควรค่า

แก่การชมคือ เขตพระราชฐานชนัใน State Apartment  ถือเป็นหวัใจของพระราชวงั ห้องทกุ

ห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็น

ภาพเขียนฝีมือ, ม่านปักประดับผนัง, เครืองลายคราม, รูปปัน, อาวุธ, ชุดเกราะ รวมไปถึง

เฟอร์นิเจอร์ในยุคต่างๆ The King's Chamber อันมีภาพเขียนเป็นจุดเด่น นอกเหนือจาก

เตียงไม้สลกัปิดทองสไตล์ฝรังเศสสมยัศตวรรษที  ทีตงัตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที
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โดดเด่นทีสดุ St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนีมีความยาวกว่า  เมตร จึงมกัใช้ในงาน

พระราชพิธี เช่น งานเลียงรับรองพระราชอาคันตุกะของราชวงศ์ ภายในตกแต่งตามศิลปะ

แบบกอธิก ประดบัประดาด้วยอาวธุชุดเกราะ และตราประจําราชวงศ์ St. George's Chapel 

มหาวิหารสไตล์โกธิกทีงดงามทีสุดในประเทศอังกฤษ อาคารแห่งนีเริมก่อสร้างในปีค.ศ. 

 โดยพระเจ้าเอด็เวิร์ดที  และใช้เวลากว่า  ปีจนสําเร็จลลุ่วง   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  

13.30 น. นําท่านเดินทางสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิงสินค้าภายในเอาท์

เลทกว่า 130 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกซืออย่างจุใจ อาทิ Gucci, Prada, Dior, 

Burberry, Chloe, Coach, Superdry และอีกมากมาย สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับสู่

กรุงลอนดอน  

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร   

 นําท่านเข้าสู่ทีพัก The Tower Hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน  

วันที  เทียวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราชวังบัคกิงแฮม - 

ลอนดอนอาย 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทโีรงแรม  

09.00 น. นําท่าน เทยีวชมมหานครลอนดอน ผ่านชมจตัรัุสทราฟัลก้าร์, ถ่ายรูปกบัรัฐสภา, หอนาฬิกา

บิกเบน, ทีมีความสงู  ฟุต เป็นนาฬิกาทีมีหน้าปัดใหญ่ทีสดุในโลก, มหาวิหารเวสต์มิน-

สเตอร์, มหาวิหารเซนต์ปอล ทีมียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั  ของโลก, ลอนดอนบริดจ์ สะพาน

ข้ามแม่นําเทมส์แห่งแรก ทาวเวอร์บริดจ์ สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึงของเมือง  เข้าชม ทาวเวอร์

ออฟลอนดอน (หอคอยลอนดอน) ทมีีประวตัิศาสตร์อนัเกรียงไกรยิงใหญ่ การนองเลือด หรือ

แม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงือน มีอดีตทียาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และ

แดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึงเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง นําชมมหา

มงกฎุอิมพีเรียล ซงึประดบัด้วยเพชรทีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกชือ “ดาราแห่งอาฟริกา ” 

หรือ “คลัลินนั ” และ “มงกฎุของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดบัด้วยเพชร “โคอินร์ู” ทีเคยเป็น

เพชรเม็ดใหญ่ทีสดุในโลก และชินสดุท้ายคือ “คฑา” ประดบัด้วยเพชรเม็ดใหญ่ทีสดุในโลก 

“ดาราแห่งอาฟริกา ” หรือ “คลัลินนั ” แล้วนําท่านสู่ ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารททีําการของรัฐ

ในปัจจบุนั, บ้านเลขท ี  ถนนดาวน์นิง บ้านพกัของนายกรัฐมนตรีองักฤษ, พิคคาดิลลีเซอร์

คัส เดิมเป็นวงเวียนทีบรรจบของถนน  สาย มีนําพุ และรูปปันอีรอสตรงกลางเป็นทีนิยม

ของหนุ่มสาวมานงัพลอดรักกนั และถ่ายรูปกบัพระราชวงับคักิงแฮม (ด้านนอก) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร   

13.00 น. 

 

 

 

นําท่านขึนชมทศันียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบน ลอนดอนอาย กระเช้าลอยฟ้าทีสงู

ทสีดุในทวีปยุโรป มีความสงู  เมตร (  ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่องเทียวทีได้รับ

ความนิยม และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเทียวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผู้มาเยือน
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19.00 น. 

มากกว่า  ล้านคนต่อปี จากนนันําท่านสู่ย่านช้อปปิงไนท์บริดจ์ทีมีห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด 

อนัหรูหราให้ท่านได้เลือกซือหาสินค้าแบรนด์เนมจากทวัยโุรปตามอธัยาศยั  

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

นําท่านเข้าสู่ทีพัก The Tower Hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

วนัที 10 กรุงลอนดอน - กรุงเทพฯ  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทโีรงแรม  

09.00 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์   

12.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทยีวบินที TG911  

วันที  กรุงเทพฯ  

06.00 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

หมายเหต ุ    ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วัน โดยซือตวัเครืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองทพีกั, ร้านอาหาร 

สถานทีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทวัร์ กรณีทีเกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเทียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเทยีวบิน 

(ขึนเครืองไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบตั,ิ การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุวิสยัอนื ๆ 

ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มสิีทธิในการเปลียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ทีชําระแล้ว 

เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอืน ๆ เกดิขึนนอกจากในรายการทวัร์ 

หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิงททีางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้  

 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL USED 

SGL 

SUPP 

NO TKT 

ADL / CHD 

7 - 17 เมษายน  155,000.- 140,000.- 124,000.- 21,000.- 16,000.- 

 

-43,000 / -32,000 

 

ค่าทวัรร์วม :  

 ✔ ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนํามนัเชอืเพลิง ณ วนัที  กรกฎาคม  

✔ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบ ุ

✔ ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภณัฑ์นําแร่ทีเมืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้เข้าชมทางบริษัทฯ   

              คืนเงินท่านละ  ปอนด์) / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast /  

              ค่าเข้าชมพิพิธภณัฑ์ไททานิก / ค่าขึนลอนดอนอาย / ค่าเข้าพระราชวงัวินด์เซอร์ / ค่าเข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน 

✔ โรงแรมทพีกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ  ท่าน)  

✔ ค่าอาหารตามทีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถินในแต่ละเมือง  

✔ ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าสหราชอาณาจกัร (Standard time)  

              ในกรณีทียนืวีซ่าเร่งด่วน ชําระเพิมท่านละ ,  บาทโดยประมาณขึนอยุ่กบัอตัราการแลกเปลียน 

✔ ค่าทิปพนกังานขบัรถ 



Page 9 of 11 
 

                           

✔ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR  

              คุ้มครองการสญูเสียชวีติ/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง จากอุบตัิเหต ุสําหรบัผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ - 

              75 ปี จํานวนเงนิเอาประกนัภยั , ,  บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ , ,  บาท รวมถึงค่า            

              รักษาพยาบาลต่อเนืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน ,  บาท ทงันคีรอบคลมุถึงประกนัสขุภาพทีไม่ได้เกิด 

              จากโรคประจําตวั                       

✔ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ  ใบ นําหนกัไม่เกิน  กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่ 

              เกิน 7 กิโลกรัม 

✔ สําหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครืองนําหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน 

              เครืองได้นาํหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสมัภาระใต้เครืองได้ไมเ่กิน  

              23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านนั และนําสมัภาระถือขึนเครืองนําหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกคา่ 

              ระวางนาํหนกัเพมิเป็นสิทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

 🗷 ค่าภาษีมลูค่าเพมิ % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย % 

🗷 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ และไกด์ทอ้งถิ่น 

🗷 ค่าทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

🗷 ค่าใช้จา่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดมืในห้องพกั และค่าอาหารทีสงัมาในห้องพกัค่าอาหารและ 

              เครืองดืมทสีงัพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน 

              รับประทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ทา่นต้องมคี่าใช้จา่ยเพิม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 หากท่านสนใจและประสงค์ในนาม  EUROPEAN HOLIDAY  กรุณาจองทวัร์และชําระเงินมดัจําล่วงหน้า ,000 บาทต่อผู้

เดินทางหนึงท่าน ภายใน 3 วันนบัจากวนัทีจอง ซึงเงินมดัจําดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชําระค่า

ทัวร์ส่วนทีเหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนทีเหลือตามวันทีกําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) เนอืงจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่

เออือํานวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์สําหรบัลกูค้าดงัต่อไปนี 

1. เด็กทีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง  ขวบ 

2. ผู้สงูอายทุมีคีวามจาํเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเครืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 

3. ผู้ เดินทางทีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

● ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  วนั  **คืนเงนิมดัจํา** 

(หกัคา่ใช้จา่ยทีได้จา่ยไปแล้ว) 
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● ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  วนั **คืนเงินมดัจํา %** 

● ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า  วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินคา่ทวัร์** 

● การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นกัท่องเทียว หากผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวมีค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงเพือการเตรียมการจดันําเทียว  

              ให้นํามาหกัจากเงินค่าบริการทีต้องจ่าย ทงันใีห้ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวแสดงหลกัฐานให้นกัท่องเทียวทราบ ดงัต่อไปนี 

1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 

2. ค่ามดัจําของบตัรโดยสารเครืองบิน 

3. ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอนื 

ในกรณีค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวตามวรรคหนึงสงูกว่าเงินค่าบริการทีได้ชําระไว้ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวจะเรียกจากนกัท่องเทียว

ไม่ได้ 

● หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใดเงือนไขหนึง แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืนขอวีซ่าได้ทันตาม

กําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิมคือค่าวีซ่า และค่าเปลียนชือตวัเท่านนั และต้องไม่อยู่ในเงือนไขของตวัที NON-CHANGE NAME 

& NON-REFUND 

● หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึงในคณะของทา่นไม่ได้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ 

ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู ซงึการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทงัหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวนัเวลาที

ยกเลิกดงักล่าวข้างต้น ในกรณีทที่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านยืนขอวีซ่าแบบ

เดียว ซงึจะรู้ผลเร็วกว่าการยืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้เดินทาง ตํากว่า  ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน  

วนั และขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการท่องเทียว รวมทงัไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีทีเกิดเหตุจําเป็นสดุวิสยัดงันี การล่าช้าของสาย

การบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธ

การเข้าเมือง อนัเนอืงจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชําระมาแล้ว 

หมายเหต ุ หลักเกณฑ์ทีนํามาใช้นี เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.  

โดยประกาศใช้นบัตงัแต่วนัที  มิถุนายน  เป็นต้นไป 

ตัวเครืองบิน (Air Ticket) 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

เข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตวัเครืองบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีฯ เพือ

ยืนยนัในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนทีท่านจะชําระเงินค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํามันเชอืเพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที 11 กรกฎาคม 2565 การเปลียนแปลงของสายการบินในภายหลัง 

ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพมิททีางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 
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เอกสารในการยืนวีซ่าประเทศอังกฤษ 

ระยะเวลาในการพิจารณา 30-60 วันทาํการ (ไม่นบัวันเสาร์ - อาทติย์และวันหยุด) 

** การขอวีซ่าประเทศองักฤษผู้ เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิวมือ ด้วยตนเอง และไม่ต้องนํารูปไปด้วย 

เพราะต้องไปถ่ายรูปทีศนูย์รับยืนฯ ในวนัทีไปยนืขอวีซ่า ** 

ศนูย์รับคําร้องขอวีซ่า VFS ประเทศองักฤษ (สหราชอาณาจกัร/United Kingdom) 

ชนั 28 อาคารเดอะเทรนดี ออฟฟิศ ซ.สขุมุวิท 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 

เว็บ: vfsglobal.co.uk/th/en เวลารับใบคําร้อง : วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ 8.30 น. - 15.30 น. 

🗹 พาสปอร์ตทียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุมต่าํกว่า  เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไม่ว่าจะเคยมวีีซา่ในกลุม่ 

               ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอืน ควรนาํไปแสดงด้วยเพือเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวีิซา่ 

🗹 สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบตัรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สําเนาใบเปลียนชอื-สกลุ / สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า /  

               สําเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง  ปีบริบรูณ์  

🗹 หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักดัทีท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านันโดยระบุตําแหน่ง,  

               กรณีทีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัททีคดัไว้ไม่เกิน   เดือน  

              พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั  เดือน 

🗹 สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั  เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงินสมําเสมอ  

              และมีจํานวนไมต่ํากว่า  หลกั เพือให้เห็นว่ามฐีานะการเงินเพยีงพอทีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมือกลบัสู ่

              ภมิูลําเนา ในกรณีทเีดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชใีดบญัชีหนึงในการยนืขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จา่ยใน 

              ครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับบญัชกีระแสรายวนั***  

🗹 กรณีทีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทงัหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ  – แล้ว  

              ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึงฉบบัเพอืแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบุชือ 

              ผู้เดินทางและเหตผุลทีจดัการเดินทางนีในจดหมายด้วย               

🗹 กรณีทีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะต้องม ีหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา ตวัจริง และกรณีทีเด็กอายตุํากว่า 20 ปี เดินทางไป 

              กบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา มารดา จะต้องไปยืนเรืองแสดงความจํานงในการ  

              อนญุาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึงได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอ หรือผู้อาํนวยการเขตลงลายมือชือ และ 

              ประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

              ** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธ 

               วีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง 

               ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ   

🗹  หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลังจากการจองทวัร์และชําระเงนิมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 

และเงือนไขทีบริษทัฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 

 


