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 วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั 

ประเทศบรูไน                      (-/-/-) 

10.00 น. ขอเชญิทกุทำ่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ประตู

ทำงเขำ้หมำยเลข 10 เคำน์เตอร ์U15-U19 สำยกำรบนิ Royal Brunei Airlines โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ำร

ตอ้นรับ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดขัน้ตอนกำรเช็คอนิ และ หัวหนำ้ทัวรใ์หค้ ำแนะน ำเพือ่เตรยีมควำมพรอ้มกอ่นออกเดนิทำง 

13.30 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสำยกำรบนิ Royal Brunei 

Airlines เทีย่วบนิที ่BI514 

 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

** ใชเ้ครือ่งบนิ Airbus A320 ช ัน้ประหยดั 138 ทีน่ ัง่ ช ัน้ธุรกจิ 12 ท ีน่ ัง่ ** 

 

 

 

 

 

 

17.15 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน ** เพือ่เปล ีย่นเครือ่ง ** 

  

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์

เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ - เมอืงบาธ - มหาวหิารบาธ - โรงอาบน า้โรมนัโบราณ - เมอืงซาลสิบวัร ี ่- อนุสาวรยีเ์สา

หนิสโตนเฮนจ ์- เมอืงลอนดอน                                     (-/-/-) 

00.15 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสำยกำรบนิ Royal 

Brunei Airlines เทีย่วบนิที ่BI003 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ช ัว่โมง 35 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

** ใชเ้ครือ่งบนิ B787 Dreamliner ช ัน้ประหยดั 236 ท ีน่ ัง่ ช ัน้ธุรกจิ 18 ท ีน่ ัง่ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.50 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

น ำทำ่นผำ่นพธิีกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงบาธ (Bath) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชั่วโมง 10 นำที) เป็นเมืองที่มีฐำนะนครในมณฑลซอมเมอร์

เซท็ในภำคกำรปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ เมอืงบำธไดรั้บพระรำชทำนฐำนะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระรำชนีิ

นำถเอลซิำเบธที ่1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็นเทศบำลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตัวเมอืงบำธตัง้อยู่เนินหลำยลูกในหุบเขำของ

แมน่ ้ำเอวอนในบรเิวณทีม่นี ้ำพรุอ้นธรรมชำตทิีเ่ป็นทีตั่ง้ถิน่ฐำนของโรมัน ผูส้รำ้งโรงอำบน ้ำโรมันโบรำณ (Roman Baths) และวัด

โดยตัง้ชือ่เมอืงวำ่ “Aquae Sulis” เมอืงบำธเป็นสถำนทีท่ีส่มเด็จพระเจำ้เอ็ดกำรด์ผูรั้กสงบท ำพธิีรำชำภเิษกเป็นพระมหำกษัตรยิ์

อังกฤษทีม่หำวหิำรบำธ ในปี ค.ศ. 973 ตอ่มำในสมัยจอรเ์จยี เมอืงบำธกลำยเป็นเมืองน ้ำแร่ที่ไดรั้บควำมนิยมกันมำก ซึง่ท ำให ้

เมอืงบำธขยำยตัวมำกขึน้และมสีถำปัตยกรรมจอรเ์จยีทีเ่ด่นๆ จำกสมัยนั้นที่สรำ้งจำกหนิบำธที่เป็นหนิสีเหลืองนวลสวยงำมเป็น

เอกลักษณ ์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1987 

น ำทำ่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และ บรเิวณดำ้นหนำ้ของ โรงอาบน า้โรมนัโบราณ (Roman 

Baths) ถอืเป็นโรงอำบน ้ำโรมันขนำดใหญ่ในสมัยโบรำณทีไ่ดรั้บกำรอนุรักษ์และดแูลเป็นอยำ่งด ีซึง่โรงอำบน ้ำของทีน่ี่อยู่ต ่ำกว่ำ

ระดับพืน้ถนนในปัจจบุัน ภำยในแบง่ออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนดว้ยกัน ตัง้แต่โซน Sacred Spring , Roman Temple , Roman 

Bath House และ Museum ซึง่แหลง่น ้ำแรแ่หง่น้ีถกูคน้พบตัง้แตส่มัยชำวโรมนับกุเขำ้มำยดึเกำะองักฤษ เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ทำงธรรมชำตขิองทำงตะวันตกอีกดว้ย ** ยงัไม่รวมค่าบตัรเขา้ชมส าหรบัเด็ก ท่านละ ประมาณ 14.00 ปอนด ์หรอื 

ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 602 บาท / ผูใ้หญ ่ท่านละ ประมาณ 15.00 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย 

ทา่นละ ประมาณ 645 บาท ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้

ชมในแตล่ะวนัได ้** 
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น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงซาลสิบวัร ี ่(Salisbury) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชั่วโมง) เป็นทีตั่ง้ของอนุสำวรยีอ์ันลกึลับ เสำหนิส

โตนเฮน้จ ์น ำทำ่น เขา้ชม ในรัว้อำณำเขตทีตั่ง้ของ อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์อง

โลกในยคุกอ่นประวัตศิำสตร ์มอีำยกุวำ่ 5,000 ปี เป็นกลุม่แทง่หนิขนำดใหญ่ตัง้อยูก่ลำงทุง่รำบกวำ้งใหญ่ ในบรเิวณตอนใตข้อง

เกำะอังกฤษ ซึง่ไม่มีใครทรำบวัตถุประสงคใ์นกำรสรำ้งอย่ำงชัดเจน เป็นอนุสรณ์สถำนยุคก่อนประวัตศิำสตร ์ตัวอนุสรณ์สถำน

ประกอบดว้ยแทง่หนิขนำดยักษ์ 112 กอ้น ตัง้เรยีงกันเป็นวงกลมซอ้นกัน 3 วง แทง่หนิบำงอันตัง้ขึน้ บำงอันวำงนอนลง และบำง

อันก็ถกูวำงซอ้นอยูข่ำ้งบน นักโบรำณคดีเชื่อว่ำกลุ่มกองหนิน้ีถูกสรำ้งขึน้จำกที่ไหนสักแห่งเมื่อประมำณ 3000 - 2000 ปีก่อน

ครสิตกำล กลำ่วคอื กำรหำอำยจุำกคำรบ์อนกัมมันตรังสเีมือ่ พ.ศ. 2551 เผยใหเ้ห็นวำ่หนิกอ้นแรกถกูวำงตัง้เมือ่ประมำณ 2400 - 

2200 ปีก่อนคริสตกำล ในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆ ระบุว่ำกลุ่มหินที่ถูกวำงตั้งมำตั้งแต่ก่อนหนำ้นั้นถึง 3000 ปีก่อนคริสตกำล

นักวทิยำศำสตรแ์ละนักประวัตศิำสตรต์ำ่งสงสัยวำ่ คนในสมัยกอ่นสำมำรถยกแทง่หนิทีม่ีน ้ำหนักกว่ำ 30 ตัน ขึน้ไปวำงเรียงกันได ้

อยำ่งไร ทัง้ๆทีป่รำศจำกเครือ่งทุน่แรงอยำ่งทีเ่รำใชอ้ยู่ในปัจจุบัน และบรเิวณที่รำบดังกล่ำวไม่มีกอ้นหนิขนำดมหมึำน้ี ดังนั้นจงึ

สันนษิฐำนวำ่ผูส้รำ้งตอ้งท ำกำรชักลำกแทง่หนิยักษ์ทัง้หมดมำจำกทีอ่ืน่ ซ ึง่คำดวำ่น่ำจะมำจำก "ทุง่มำรล์โบโร" ที่อยู่ไกลออกไป

ประมำณ 40 กโิลเมตร ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1986 
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 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงลอนดอน (London) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 50 นำที) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่

เป็นศนูยก์ลำงส ำคัญทำงธุรกจิ กำรเมอืง วัฒนธรรม และประวัตศิำสตรข์องโลก เป็นผูน้ ำดำ้นกำรเงิน กำรเมือง กำรสื่อสำร กำร

บันเทงิ แฟชั่น ศลิปะ และเป็นทีย่อมรับวำ่มอีทิธพิลไปท่ัวโลก และยังเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีใ่หญ่และส ำคัญของยโุรปอกีดว้ย  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงลอนดอน - อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ท ีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั                  (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  อสิระทอ่งเท ีย่ว หรอื พกัผอ่น ท ีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

หวัหนา้ทวัรแ์นะน าวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ท ัง้น ีท้่านควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางลว่งหนา้ก่อนถงึวนั

เดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของทา่น 

แนะน าสถานทีท่อ่งเท ีย่ว 

- ทดลองใชร้ะบบขนสง่สาธารณะของชาวเมอืงลอนดอน โดยรถไฟใตด้นิ หรอืทปู (Tube) เทีย่วชมเมอืง และวถิชีวีติของ

ชำวลอนดอนเนอร ์(Londoner) 

- ทดลองน ัง่รถเมล ์2 ช ัน้ หรอืลอนดอนแท็กซี ่เพือ่เทีย่วชมเมอืงและวถิชีวีติของชำวลอนดอนเนอร ์(Londoner) 

- ชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ช ัน้น าท ี ่ถนนออกซฟ์อรด์ (Oxford Street) ที่มีหำ้งสรรพสนิคำ้ใหญ่มำกมำยอย่ำง Mark & 

Spencer , Primark , Selfridges , Next , Zara ฯลฯ หรือ ย่านไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซ ึง่เป็นที่ตัง้ของ 

หำ้งสรรพสนิคำ้ชือ่ดังอยำ่ง หา้งฮารว์ยี ์นโิคล (Harvey Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์(Harrods) ที่ท่ำนสำมำรถเลือกซือ้

สนิคำ้แฟชั่นชัน้น ำจำกท่ัวทกุมมุโลก รวมทัง้กระเป๋ำแฮรร์อดสท์ีน่ยิมกันท่ัวโลก 

- เท ีย่วพระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(Windsor Palace) พระรำชวังซึง่ไดช้ื่อว่ำเป็นบำ้นของครอบครัวกษัตรยิแ์ละพระรำชนีิแห่ง

อังกฤษมำนำนกวำ่ 1,000 ปี โดยพระรำชวังเกำ่แกข่นำด 5 ไรแ่หง่น้ี ปัจจบุันยังถกูใชเ้ป็นทีพ่ ำนักของสมเด็จพระรำชนีิอลซิำเบธที่ 

2 ซึง่มักจะใชเ้วลำสว่นใหญ่ในชว่งวันหยดุสดุสัปดำหอ์ยูเ่สมอ ทัง้น้ีผูม้ำเยือนควรเผื่อเวลำในกำรเขำ้ชมอย่ำงนอ้ยประมำณ 2-3 

ชั่วโมง เพรำะที่น่ีลว้นเต็มไปดว้ยสิง่ที่น่ำตื่นตำตื่นใจ ทัง้ State Apartments ที่ถูกตกแต่งอย่ำงสวยงำมดว้ยผลงำนศลิปะอัน

ทรงคณุคำ่ ซึง่เป็นของสะสมของเหลำ่รำชวงศ ์รวมถงึควำมงดงำมของสถำปัตยกรรมแบบกอธคิในโบสถ ์St. George ซึง่เป็นทีฝั่ง

พระศพของกษัตรยิแ์หง่ประเทศอังกฤษหลำยพระองค ์และประหลำดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บำ้นตุ๊กตำแสนสวย

และมชีือ่เสยีงทีส่ดุโลกทีส่รำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 โดยชำ่งฝีมอืชัน้น ำในสมัยนัน้ เป็นตน้ ** คา่บตัรเขา้ชมส าหรบัเด็ก ทา่นละ 

ประมาณ 11.50 ปอนด ์ (GBP) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 500 บาท (THB) / ผูใ้หญ่ ท่านละ 

ประมาณ 18.50 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 800 บาท (THB) ขึน้อยู่กบัประเภทของ

บตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- ขึน้ชมควำมสวยงำมของเมอืงลอนดอน บน ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรอืทีรู่จั้กในชือ่ของ มลิเลเนยีม วลี 

(Millennium Wheel) เป็นชงิชำ้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวำมสงู 135 เมตร และกลำยมำเป็นสถำนทีท่อ่งเที่ยวที่ไดรั้บ

ควำมนยิมอยำ่งมำก มผีูม้ำเยอืนมำกกวำ่ 3 ลำ้นคนตอ่ปี ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 30 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวณ

เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 1,290 บาท (THB) ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะ

อาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ีส่ ี ่ เมอืงลอนดอน - อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ท ีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั                  (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเท ีย่ว หรอื พกัผอ่น ท ีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

หวัหนา้ทวัรแ์นะน าวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ท ัง้น ีท้่านควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางลว่งหนา้ก่อนถงึวนั

เดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของทา่น 

แนะน าสถานทีท่อ่งเท ีย่ว 

- หอคอยแหง่ลอนดอน (Tower of London) เป็นพระรำชวังหลวงและป้อมปรำกำรตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้ำเทมสใ์นเมืองลอนดอน 

เป็นพระรำชวังทีเ่ดมิสรำ้งโดยพระเจำ้วลิเลยีมที ่1 แหง่อังกฤษ เมือ่ปี ค.ศ. 1078 เป็นสถำปัตยกรรมแบบโรมำเนสก ์พระรำชวังเป็น

รูจั้กกันในนำมวำ่ “หอคอยแหง่ลอนดอน” หรอื “หอ” ในประวัตศิำสตร ์ตัวปรำสำทตัง้อยู่ภำยในโบโรแห่งทำวเวอรแ์ฮมเล็ทสแ์ละ

แยกจำกดำ้นตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ดว้ยลำนโลง่ทีเ่รยีกวำ่เนนิหอคอยแหง่ลอนดอน หรอื “ทำวเวอร์

ฮลิ” (Tower Hill) หอคอยแหง่ลอนดอนมักจะรูจั้กกันในกำรเกีย่วขอ้งกับหอขำว (White Tower) ซึง่แต่เดมิเป็นหอสีขำวที่สรำ้ง

โดยพระเจำ้วลิเลยีมที ่1 แหง่อังกฤษในปี ค.ศ. 1078 แตก่ลุม่สิง่กอ่สรำ้งทัง้หมดของหอคอยแหง่ลอนดอนตัง้อยูร่อบวงแหวนสอง

วงภำยในก ำแพงและคูป้องกันปรำสำท ตัวหอคอยใชเ้ป็นป้อม พระรำชวังของพระมหำกษัตรยิ ์และที่จ ำขังโดยเฉพำะส ำหรับ

นักโทษทีม่ยีศศักดิส์งูเชน่พระรำชนีินำถอลซิำเบธที ่1 ก็เคยทรงถูกจ ำขังในหอคอยโดยพระรำชนีินำถแมรี และยังเป็นที่ส ำหรับ

ประหำรชวีติและทรมำน คลังเก็บอำวธุ ทอ้งพระคลัง สวนสัตว ์โรงกษำปณห์ลวง หอเก็บเอกสำร หอดดูำว และตัง้แตปี่ ค.ศ. 1303 

เป็นทีเ่ก็บรักษำมงกฎุและเครือ่งรำชำภเิษกของสหรำชอำณำจักร ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 20 ปอนด ์(GBP) หรอื 

ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 888 บาท (THB) ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองก่อนลว่งหนา้ 

เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- เยี่ยมชม โรงถ่ายภาพยนตร ์แฮรร์ ี ่พอตเตอร ์(Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry 

Potter) แหง่คำ่ย Warner Bros ตัง้อยูท่ำงตอนเหนือของเมอืงลอนดอน ในสถำนทีท่ีม่ชีือ่วำ่ Leavesden Aerodrome ซึง่แตเ่ดมิ

เคยเป็นโรงงำนผลติเครื่องบนิที่มีชื่อเสียงหลำยรุ่น เช่น Mosquito , Halifax Bombers ในสมัยสงควำมโลกครัง้ที่สอง ก่อนที ่

Warner Bros จะซือ้ทีน่ี่และตัง้โรงถำ่ยภำพยนตรแ์ฮรร์ี ่พอตเตอรม์ำนำนกวำ่สบิปี และสดุทำ้ยทีน่ี่ก็กลำยมำเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว

ซึง่สำวกเหลำ่พอ่มดแมม่ดนอ้ยไมค่วรพลำด ดว้ย Warner Bros ยังคงเก็บรักษำหลำยๆ ฉำกทีโ่ดดเดน่จำกภำพยนตร ์รวมถงึของ

ประกอบฉำก กระท่ังเสือ้ผำ้และเครือ่งแตง่กำย เพือ่ใหแ้ฟนๆ แฮรร์ี ่พอตเตอรไ์ดเ้ขำ้มำสัมผัสกบัควำมมหัศจรรย ์และเก็บภำพควำม

ประทับใจลงในบันทกึควำมทรงจ ำไปตลอดกำล ** คา่บตัรเขา้ชม ท่านละ ประมาณ 85 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวณเป็น

เงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 3,700 บาท (THB) ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจ

จ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงลอนดอน - จตุัรสัทราฟัลกา้ร ์- จตุัรสัรฐัสภา - พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์- หอนาฬกิาบิก๊เบน - ชงิชา้สวรรค์

ลอนดอน อาย - พระราชวงับคักิง้แฮม - สะพานมลิเลนเนยีม - โรงละครโกลบ - หอศลิป์แบงคไ์ซด ์- โรงเรยีนแหง่เมอืง

ลอนดอน - มหาวหิารเซนตพ์อล - ท่าอากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ - ท่า

อากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน               (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่จตุัรสัทราฟลักา้ร ์(Trafalgar Square) จตรัุสกลำงเมืองที่รำยลอ้มไปดว้ยอำคำรรำชกำรส ำคัญของเมือง

ลอนดอน น ำท่ำน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ จตุัรสัรฐัสภา (Parliament Square) และ พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์

(Westminster Palace) หรอื ตกึรัฐสภำเวสตม์นิสเตอร ์(Houses of Parliament) เป็นสถำนทีท่ีส่ภำสองสภำของรัฐสภำแหง่ส

หรำชอำณำจักร (สภำขนุนำง และสภำสำมัญชน ) ประชมุ พระรำชวังตัง้อยูบ่นฝ่ังเหนือของแมน่ ้ำเทมสใ์นนครเวสตม์นิสเตอรข์อง

ลอนดอนบะระหไ์มไ่กลจำกพระรำชวังไวทฮ์อลล ์พระรำชวังเวสตม์นิสเตอร ์สรำ้งในปี ค.ศ. 1016 มีหอ้งทัง้หมดดว้ยกันประมำณ 

1,100 หอ้ง , 100 บันได และ ระเบยีงยำวรวมทัง้หมดประมำณ 4.8 กโิลเมตร ตัวสิง่กอ่สรำ้งสว่นใหญ่สรำ้งในครสิตศ์ตวรรษที ่19 

แตก่็ยังมสีว่นกอ่สรำ้งเดมิเหลอือยูบ่ำ้งเล็กนอ้ยรวมทัง้ทอ้งพระโรงทีใ่นปัจจบุันใชใ้นงำนส ำคัญๆ เชน่ กำรตัง้ศพของบุคคลส ำคัญ

ก่อนที่จะน ำไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower) กำรบริหำรพระรำชวังแต่เดมิเป็นหนำ้ที่ของผูแ้ทนพระองค ์Lord Great 

Chamberlain แตใ่นปี ค.ศ. 1965 เปลีย่นมอืไปเป็นของรัฐสภำนอกจำกหอ้งพธิีบำงหอ้งทีย่ังคงอยู่ภำยใตก้ำรบรหิำรของผูแ้ทน

พระองค ์หลังจำกเกดิเพลงิใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตกึรัฐสภำปัจจบุันก็ไดรั้บกำรสรำ้งใหมโ่ดยใชเ้วลำสรำ้ง 30 ปี โดยมเีซอร ์ชำรล์ส ์

บำรร์ยี ์(Charles Barry) และผูช้ว่ยออกัสตัส พวิจนิเป็นสถำปนกิ กำรออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสตม์นิสเตอรแ์ละชำเปลเซนตส์ตี

เฟน (St Stephen's Chapel) ทีย่ังเหลอื ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 

เม ือ่ปี ค.ศ. 1987 และยังเป็นทีตั่ง้ของหอนำฬกิำทีรู่จั้กกันดใีนนำม หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อัน

เป็นสัญลักษณข์องประเทศอังกฤษ ทีม่คีวำมสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลำทกุหนึง่ชั่วโมง เป็นนำฬกิำทีม่หีนำ้ปัดใหญ่ทีส่ดุในโลก และ

ฝ่ังตรงขำ้มเป็นที่ตัง้ของ ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรือที่รูจั้กในชื่อของ มลิเลเนียม วีล (Millennium 

Wheel) เป็นชงิชำ้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวำมสงู 135 เมตร และกลำยมำเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บควำมนิยมอย่ำง

มำก มผีูม้ำเยอืนมำกกวำ่ 3 ลำ้นคนตอ่ปี โดยมแีมน่ ้ำเทมสก์ัน้อยู ่ 

น ำทำ่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) เดมิชือ่ คฤหำสนบ์ักกิง้แฮม (Buckingham 

House)  เป็นพระรำชวังทีเ่ป็นทีป่ระทับเป็นทำงกำรของรำชวงศอ์ังกฤษตัง้อยูท่ีเ่มอืงลอนดอนในสหรำชอำณำจักร เป็นสถำนที่ ที่

ใชส้ ำหรับกำรเลีย้งรับรองของรัฐและยังเป็นสิง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วส ำคัญทีห่นึง่ของเมอืงลอนดอน เป็นทีร่วมพลังใจทัง้ในกำรฉลอง

และในยำมคับขันของชำวอังกฤษ สิง่กอ่สรำ้งเดมิเป็นคฤหำสนท์ีส่รำ้งส ำหรับจอหน์ เชฟฟิลด ์ยคุแหง่บักกิง้แฮมในปี ค.ศ. 1703 

ตอ่มำในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจำ้จอรจ์ที ่3 ทรงซือ้เพือ่ใชเ้ป็นพระรำชฐำนสว่นพระองค ์ทีรู่จั้กกันในชื่อ “วังพระรำชนีิ” (The 

Queen's House) ระยะ 75 ปีตอ่มำเป็นเวลำทีม่กีำรขยำยตอ่เตมิพระรำชวังโดยสถำปนกิจอหน์ แนช (John Nash) และ เอ็ดเวริด์ 

บลอร ์(Edward Blore) เป็นสำมปีกรอบลำนกลำง พระรำชวังบักกิง้แฮมกลำยมำเป็นพระรำชฐำนทีป่ระทับอย่ำงเป็นทำงกำรของ
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 รำชวงศอ์ังกฤษเมือ่สมเด็จพระรำชนีินำถวกิตอเรยีขึน้ครองรำชยเ์มือ่ปี ค.ศ. 1837 กำรตอ่เตมิครัง้ใหญ่ครัง้สดุทำ้ย ไดเ้ริม่ด ำเนนิขึน้

ชว่งปลำยครสิตศ์ตวรรษที ่19 และ ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ซึง่รวมทัง้ดำ้นหนำ้ทีเ่ห็นอยูใ่นปัจจบุัน  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สะพานมลิเลนเนยีม (Millennium Bridge) หรอืเป็นรูจั้กในสะพำนทำงเทำ้มลิเลนเนียมแหง่เมอืงลอนดอน 

คือ สะพำนแขวนโครงสรำ้งเหล็กส ำหรับคนเดนิที่สรำ้งขำ้มแม่น ้ำเทมส ์เชื่อมต่อเขตแบงคไ์ซด ์(Bankside) กับเขตตัวเมือง

ลอนดอน ตัง้อยูร่ะหวำ่งสะพำนเซำทว์ำรค์ (Southwark Bridge) และสะพำนรถไฟแบล็คเฟรยีร ์(Blackfriars) สะพำนมลิเลนเนียม 

ถกูสรำ้งขึน้ใน ค.ศ. 1998 และเปิดใชง้ำนเมือ่วันที ่10 มถิุนำยน ค.ศ. 2000 ชำวลอนดอนเรียกสะพำนแห่งน้ีว่ำสะพำนเว็มเบล ้

(Wobbly Bridge) หลังจำกมสีว่นรว่มในกำรเดนิกำรกศุล ซึง่เป็นตัวแทนขององคก์รสทิธเิด็ก บรเิวณตอนใตข้องสะพำน ผ่านชม 

โรงละครโกลบ (Globe Theater) และ หอศลิป์แบงคไ์ซด ์(Bankside) ตอนเหนือของสะพำน ผ่านชม โรงเรยีนแห่ง

เมอืงลอนดอน (School of London) และ ผ่านชม ดำ้นล่ำงของสะพำน คือ มหาวหิารเซนตพ์อล (St. Paul's 

Cathedral) เป็นอำสนวหิำรของครสิตจักรแหง่ประเทศอังกฤษ และเป็นโบสถป์ระจ ำต ำแหน่งบชิอปแหง่เมอืงลอนดอน สรำ้งขึน้

เพือ่อทุศิแกนั่กบญุเปำโลอคัรทตู ตัง้อยูใ่นเมอืงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อำสนวหิำรทีเ่ห็นในปัจจบุันสรำ้งเมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่17 

และเชือ่กันวำ่เป็นอำสนวหิำรที ่5 ตัง้แตส่รำ้งอำสนวหิำรกันมำ ณ ทีตั่ง้น้ี แตอ่ำจจะสงูกวำ่นัน้ถำ้นับกำรบรูณะเขำ้ไปดว้ย แนวเชือ่ม

ของสะพำนมลิเลนเนียมสำมำรถเห็นทวิทัศนด์ำ้นหนำ้ของมหำวหิำรเซนตพ์อลจำกมมุไกลไดอ้ยำ่งชัดเจนสวยงำม 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ เพือ่ใหท้ำ่นมเีวลำในกำรท ำคนื

ภำษี (Tax Refund) มเีวลำในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ในรำ้นคำ้ปลอดภำษี หรอื รำ้นอำหำร 

18.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสำยกำรบนิ Royal Brunei 

Airlines เทีย่วบนิที ่BI004 

 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 35 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย                      (-/-/-) 

15.35 น.  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรไูน ** เพือ่เปล ีย่นเครือ่ง ** 

18.30 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ Royal Brunei Airlines 

เทีย่วบนิที ่BI519 

20.15 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิำพและควำมประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

2562 

01 - 06 กมุภาพนัธ ์2562 
01FEB BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 
02FEB BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 
05FEB BI004 LHR-BWN 20.10-17.45+1 

06FEB BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 8,999 19,999 

19 - 24 กมุภาพนัธ ์2562 
19FEB BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 
20FEB BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 
23FEB BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 

24FEB BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

32,999 32,999 32,999 8,999 22,999 

02 - 07 มนีาคม 2562 

02MAR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 
03MAR BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 

06MAR BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 
07MAR BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 8,999 19,999 

23 - 28 มนีาคม 2562 

23MAR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 
24MAR BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 

27MAR BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 
28MAR BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

32,999 32,999 32,999 8,999 22,999 

05 - 10 เมษายน 2562 

05APR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

06APR BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 
09APR BI004 LHR-BWN 20.10-17.45+1 
10APR BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

35,999 35,999 35,999 8,999 25,999 

06 - 11 เมษายน 2562 

06APR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

07APR BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 
10APR BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 
11APR BI519 BWN-LHR 18.30-20.15 

35,999 35,999 35,999 8,999 25,999 

12 - 17 เมษายน 2562 
12APR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 
13APR BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 
16APR BI004 LHR-BWN 20.10-17.45+1 
17APR BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

38,999 38,999 38,999 8,999 28,999 

08 - 13 มถิุนายน 2562 
08JUN BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 
09JUN BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 
12JUN BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 
13JUN BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

35,999 35,999 35,999 8,999 25,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่ว ประเทศองักฤษ ทา่นละ 6,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เน ือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปล ีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีท ีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเล ือ่นการเดนิทาง หรอืเปล ีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คำ่บัตรโดยสำรโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

กรณีตอ้งกำร Upgrade เป็น ทีน่ั่งพเิศษ (Premium Economy) หรอื ชัน้ธุรกจิ (Business Class) จ ำเป็นออกบัตรโดยสำรใบใหม่แยกจำกคณะ และ 

จองเป็นรำคำทัวร ์ไมร่วมต๋ัว (Join Land) ตัง้แตขั่น้ตอนกำรจอง สิง่ส ำคัญกอ่นออกบัตรโดยสำร กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีก่อ่นทกุครัง้วำ่คณะคอนเฟิรม์อ

อกเดนิทำงหรอืไม ่

 คำ่ภำษีน ้ำมัน ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คำ่ธรรมเนียมกำรโหลดกระเป๋ำสัมภำระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสำยกำรบนิ Royal Brunei Airlines อนุญำตใหโ้หลดกระเป๋ำสัมภำระลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิได ้ทำ่นละ 1 ชิน้ โดยมนี ้ำหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก.  

 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
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 คำ่โรงแรมทีพ่ักระดับมำตรำฐำนตำมทีร่ำยกำรระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทำ่น หรอื 3 ทำ่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทำ่น Triple วำ่ง) กรณีมงีำน

เทรดแฟร ์กำรแขง่ขันกฬีำ หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ ำใหโ้รงแรมตำมรำยกำรทีร่ะบเุต็ม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ ในกำรปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคณุภำพและควำมเหมำะสมเดมิโดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  

 คำ่อำหำรตำมทีร่ำยกำรระบ ุโดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 

 คำ่จำ้งมัคคเุทศกค์อยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

 คำ่ประกันอบุัตเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภำพกรณุำ

ตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศัพท ์คำ่โทรศัพทท์ำงไกล คำ่อนิเตอรเ์น็ต คำ่ซกัรดี มนิบิำรใ์นหอ้ง 

รวมถงึคำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร (กรุณำสอบถำมอัตรำค่ำบรกิำรจำกหัวหนำ้ทัวร์

กอ่นกำรใชบ้รกิำรทกุครัง้) 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 

 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 50 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทยประมาณ 2,250 บาท (THB) รวมไป

ถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่น ีไ้ดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น 

  คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่วประเทศองักฤษ ทา่นละ 6,000 บาท ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปล ีย่นเงนิตรา และ ธรรมเนยีม

ของแตล่ะประเทศ  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท และ 

ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซี่าท่องเท ีย่วประเทศองักฤษ ท่านละ 6,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 26,000 บาท (กรณีมวีซี่า

เรยีบรอ้ยแลว้ ช าระเฉพาะเงนิมดัจ า 20,000 บาท)  ตัวอย่ำงเช่น ท่ำนท ำจองวันที่ 1 กรุณำระเงินมัดจ ำ ส่วนน้ีภำยในวันที่ 3 ก่อนเวลำ 

14.00 น. เทำ่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทัินท ีหำกยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ ำตำมเวลำทีก่ ำหนด และหำกทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะเดนิทำงใน

พเีรยีดเดมิ ทำ่นจ ำเป็นตอ้งเช็คทีว่ำ่งและท ำจองเขำ้มำใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในกำรให ้

สทิธิล์กูคำ้รำยถัดไป เป็นไปตำมระบบ ตำมวัน และ เวลำ ทีท่ ำรำยกำรจองเขำ้มำตำมล ำดับ เน่ืองจำกทุกพีเรียดทำงบรษัิทมีที่น่ังรำคำพเิศษ

จ ำนวนจ ำกัด 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณำช ำระค่ำทัวรส์่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเยน่ตไ์มช่ ำระเงนิ หรอื ช ำระเงนิไมค่รบภำยในก ำหนด ไมว่ำ่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทำ่นถกูปฏเิสธกำรจำ่ยเงนิไมว่ำ่กรณีใดๆก็

ตำม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ ำใหท้ำงบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตำมเวลำทีก่ ำหนดไมว่ำ่กรณีใดๆก็

ตำม คอื กอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้ือวำ่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. กำรตดิตอ่ใดๆ กับทำงบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลำ 9.00 น.-

18.00 น. และ วันเสำร ์เวลำ 9.00 น.–14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยุดท ำ

กำรของทำงบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง กำรเดนิทำง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีำยชือ่

ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทำงมำทีบ่รษัิทอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ เพือ่ลงนำมในเอกสำรแจง้ยืนยันยกเลกิกำรจองกับทำง

บรษัิทเป็นลำยลักษณอ์ักษรเทำ่นัน้ ทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์มว่ำ่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งกำรขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ีรำยชื่อในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรอื เดนิทำงมำทีบ่รษัิทอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ เพือ่ลงนำมด ำเนนิกำรขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ ำนำจประกอบ (กรณีด ำเนินกำร

แทนผูเ้ดนิทำง) พรอ้มหลักฐำน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐำนกำรช ำระเงนิคำ่บรกิำรต่ำงๆทัง้หมด พำสปอรต์หนำ้แรกของผูเ้ดนิทำง ส ำเนำ

บัตรประชำชนของผูรั้บมอบอ ำนำจ และหนำ้สมดุบัญชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกว่าก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ท ีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทำงบรษัิทจะหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่ดจ้ำ่ยจรงิจำกคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้เน่ืองจำกกำรจัดเตรยีม กำรจัดกำรน ำเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ กำร

ส ำรองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ กำรจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. กำรเดนิทำงทีต่อ้งกำรันตีมัดจ ำหรือซือ้ขำดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมำล ำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสำยกำรบนิ หรือผ่ำน

ตัวแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ  จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำหรอืคำ่บรกิำรทัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม   
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 4. ส ำหรับอัตรำคำ่บรกิำรน้ี จ ำเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทำงจ ำนวน 20 ทำ่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึตำมจ ำนวนทีก่ ำหนด ทำงบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตรำคำ่บรกิำร (ปรับรำคำเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทำง ตำมควำมตอ้งกำร) โดยทำง

บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์รำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 10 วัน กอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่มม่วีซีำ่ และ อยำ่งนอ้ย 21 วัน 

กอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีม่วีซีำ่ แตห่ำกทำงนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทำ่นยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่จำกกำรทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทำงนอ้ยกวำ่ทีท่ำงบรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรและด ำเนนิกำรตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคำ้ด ำเนนิกำรยืน่วซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่ทัวรท์ีล่กูคำ้ช ำระมำแลว้ไมว่ำ่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่วี

ซำ่ไมผ่ำ่นกำรอนุมัตจิำกทำงสถำนทตู กรณีน้ีทำงบรษัิทจะคดิคำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 

6. กำรตดิตอ่ใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลำ 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น.-14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือว่ำเป็นวันหยุดท ำ

กำรของทำงบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่ำน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อำจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบำง

โรงแรมอำจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน ซึง่ถำ้ตอ้งกำรเขำ้พัก 3 ท่ำน อำจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อำจมีควำม

จ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีก

เก็บคำ่บรกิำรเพิม่ตำมจรงิทีเ่กดิขึน้จำกนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ำ่  

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลี่ยน

หรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลัีกษณะเป็นอำคำรแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทัดรัต และไม่มีอ่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่ับกำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลัีกษณะแตกตำ่งกัน 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทำ่น จ ำเป็นตอ้งมำแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ำรอ้งขอวซีำ่ เพือ่สแกนลำยนิว้มอืทกุทำ่น  

2. ระยะเวลำในกำรพจิำรณำวซีำ่ของสถำนทตู โดยประมำณ 15-20 วัน ท ำกำรเป็นอยำ่งนอ้ย (อำจไมร่วมเสำร ์- อำทติย ์ในบำงกรณี) ทัง้น้ีขึน้อยู่

กับจ ำนวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส ำคัญ  

3. ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรยืน่วซีำ่แบบหมูค่ณะ โดยทำงแผนกวซีำ่จะเป็นผูไ้ดรั้บก ำหนดกำรนัดหมำยวันและเวลำจำกทำงสถำนทูตหรือ

ศนูยรั์บค ำรอ้งขอวซีำ่เทำ่นัน้ หำกทำ่นไมส่ะดวกมำด ำเนนิกำรยืน่วซีำ่วันใดบำ้ง รวมไปถงึมคีวำมจ ำเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทำงเพือ่กจิธุระสว่นตัว

ของทำ่นในชว่งใดบำ้ง ซึง่อำจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลำกำรพจิำรณำวซีำ่ หรอื ซึง่อำจท ำใหใ้หม้ผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ (เลม่หนังสอืเดนิทำงอยูใ่น

ระหวำ่งกำรพจิำรณำทีส่ถำนทตู) ทำ่นจ ำเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนำ้กอ่น ตัง้แตขั่น้ตอนกำรจอง หรอื กอ่นช ำระเงนิมัดจ ำ พรอ้มแจง้วัน และ เวลำที่

ทำ่นสะดวกจะยืน่วซีำ่มำกอ่น แผนกวซีำ่จะประสำนงำนใหอ้กีครัง้ หำกมคีวิยืน่วำ่งชว่งทีท่ำ่นสะดวก แผนกวีซำ่จะด ำเนินกำรใหด้ีที่สุดที่จะช่วย

อ ำนวยควำมสะดวกใหท้ำ่นเป็นกรณีพเิศษ แตทั่ง้น้ี กำรนัดหมำยแบบกรณีพเิศษตำ่งๆ จ ำเป็นตอ้งมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ ทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้ 

2.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื กำรนัดหมำยทีเ่ร็วขึน้ หรอื สำมำรถเลอืกเวลำไดม้ำกขึน้  

2.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลำพจิำรณำเร็วกวำ่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่ำ่นสำมำรถเลอืกซือ้บรกิำรพเิศษน้ีได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทำ่นัน้  

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท ีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปล ีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่ำ่นไมส่ำมำรถยืน่วซีำ่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหำกเกดิคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม ท่ำนจ ำเป็นจะตอ้งช ำระ

คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิทัง้หมด เชน่ คำ่บัตรโดยสำรโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีำ่ยังไมอ่อก เน่ืองจำกทำ่นยืน่หลังคณะ  

5. มำตรำฐำนกำรพจิำรณำวซีำ่แบบปกตท่ัิวไปคอื 15 วันท ำกำร (เป็นอยำ่งนอ้ย) ทัง้น้ี ขึน้อยูก่ับจ ำนวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หำกอยูใ่นชว่งฤดกูำล

ทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ ำนวนมำก อำจตอ้งใชร้ะยะเวลำมำกกวำ่ปกต ิ

6. หลังจำกทีผู่ส้มัครไดท้ ำกำรยืน่ขอวซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้ ทำงสถำนทตูไมอ่นุญำตใหผู้ส้มคัรท ำกำรยมืหนังสอืเดนิทำงจำกสถำนทตูออกมำใชร้ะหวำ่ง

ขัน้ตอนกำรพจิำรณำวซีำ่ไมว่ำ่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หำกทำ่นมคีวำมจ ำเป็นในกำรใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทำง กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อ

วำงแผนลว่งหนำ้ กรณีทีต่อ้งกำรใชห้นังสอืเดนิทำงกะทันหัน ท ำใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดนิทำงกลับคืนด่วน ระหว่ำงขัน้ตอนกำรพจิำรณำวีซำ่ 

อำจท ำใหส้ถำนทตูปฏเิสธวซีำ่ และ ท่ำนจ ำเป็นตอ้งสมัครเขำ้ไปใหม่ น่ันหมำยถงึจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียม และ ค่ำบรกิำรใหม่ทัง้หมด โดย

ค ำนงึถงึระยะเวลำกำรพจิำรณำเป็นส ำคัญกอ่นด ำเนนิกำร 

7. กรณีทีท่ำ่นมวีซีำ่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ำมำรถเขำ้ออกไดห้ลำยครัง้โดยยังไมห่มดอำยุอยู่แลว้ และตอ้งกำรใชเ้ดนิทำงท่องเที่ยวกับคณะน้ี 

สำมำรถใชไ้ด ้หำกวซีำ่นัน้ถกูใชม้ำแลว้ตำมเงื่อนไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีำ่ออกจำกประเทศใด จะตอ้งพ ำนักประเทศนั้นๆมำกที่สุด มำก่อน

แลว้อยำ่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หำกไมเ่ป็นไปตำมเงื่อนไขและลกูคำ้ยนืยันเดนิทำง ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมรั่บผดิชอบเกี่ยวกับควำมเสียหำย 

และ คำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจำกประเทศปลำยทำง  

8. กรณีทีท่ำ่นมวีซีำ่ประเทศปลำยทำงทีส่ำมำรถเขำ้ออกไดห้ลำยครัง้ และยังไมห่มดอำย ุจ ำเป็นจะตอ้งเป็นวซีำ่ชนดิทอ่งเทีย่วเทำ่นั้น โดยจะตอ้ง

อยูใ่นหนังสอืเดนิทำงเลม่ปัจจบุันทีม่อีำยคุงเหลอือยำ่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทำงกลับ รวมถงึวซีำ่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันที่สำมำรถพ ำนักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ำก ำหนดที่อนุมัตใินหนำ้วีซำ่ ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับประเทศปลำยทำงอีกครั้ง กรุณำส่งหนำ้วีซำ่และหนำ้ที่มีกำร

ประทับตรำเขำ้ประเทศมำแลว้ใหก้ับเจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเพือ่ควำมถูกตอ้ง หำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขและลูกคำ้ยืนยันเดนิทำง ทำงบรษัิทขอ
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 สงวนสทิธิใ์นกำรไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับควำมเสยีหำย และ คำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ เคำทเ์ตอรส์ำยกำรบนิไม่อนุญำตใหเ้ช็คอนิได ้

เน่ืองจำกอำยหุนังสอืเดนิทำงคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง และ ถกูสง่กลับจำกประเทศปลำยทำง เป็นตน้ 

9. กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถำนทตูฯ อำจถกูระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร ในกรณีถกูปฏเิสธวีซำ่ 

สถำนทตูฯ ไมม่นีโยบำยในกำรคนืคำ่ธรรมเนียมกำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถำนทตูฯ อำจถกูระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศใน

กลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูฯ ไมม่นีโยบำยในกำรคนืคำ่ธรรมเนียม 

10. บำงกรณีสถำนทตูอำจขอใหม้ำแสดงตน หลังจำกกลับจำกประเทศปลำยทำงแลว้ ซึง่ขอใหท้ำ่นใหค้วำมรว่มมอืในสว่นน้ีเพือ่ใหก้ำรยื่นค ำรอ้งใน

ครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมำกขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจำ้หนำ้ทีส่ถำนทตูเป็นส ำคัญ 

11. กำรทีว่ซีำ่จะออกใหทั้นวันเดนิทำงหรอืไม ่หรือ ออกก่อนเดนิทำงเพียงไม่กี่วัน เรำไม่สำมำรถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆไดทั้ง้สิน้ 

เพรำะเน่ืองจำกมเีอกสทิธิท์ำงกำรทตูคุม้ครองอยู ่ 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เน่ืองจำกบัตรโดยสำร เป็นแบบหมูค่ณะ (รำคำพเิศษ) สำยกำรบนิจงึขอสงวนสทิธิ์ในกำรเลือกที่น่ังบนเครื่องบนิทุก

กรณี แตท่ำงบรษัิทจะพยำยำมใหม้ำกทีส่ดุ ใหล้กูคำ้ผูเ้ดนิทำงทีม่ำดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ำกทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะสำมำรถท ำได ้

2. กรณีทีท่ำ่นเป็นอสิลำม หรอื แพอ้ำหำรบำงประเภท โปรดระบมุำใหช้ัดเจนในขัน้ตอนกำรจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนำ้ก่อนเดนิทำงกะทันหัน อำจมี

คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เพือ่ช ำระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งกำร เพรำะเมนูเกำ่ของคณะ ไมส่ำมำรถยกเลกิได ้

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์ส ำหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ ำหรับผูเ้ดนิทำงทีถ่อืหนังสอืเดนิทำงธรรมดำ (หนำ้ปกสนี ้ำตำล / เลอืดหม)ู เทำ่นัน้ กรณีทีท่ำ่นถอืหนังสือเดนิทำงรำชกำร  

(หนำ้ปกสนี ้ำเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทำงทตู (หนำ้ปกสแีดงสด) และตอ้งกำรเดนิทำงไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมำยเชญิ หรอื เอกสำรใดเชือ่มโยงเกีย่วกับกำรขออนุญำตกำรใชห้นังสอืเดนิทำงพเิศษอืน่ๆ หำกไมผ่ำ่นกำรอนุมัตขิองเคำทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขำออก และ ตำ่งประเทศขำเขำ้ไมว่ำ่กรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่รับผดิชอบควำม

ผดิพลำดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี และ ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมำจำ่ย หำกทำ่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วน

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงส่วนหรือทัง้หมด

ใหแ้กท่ำ่นไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมำจำ่ย หำกทำ่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่นไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกุล ค ำน ำหนำ้ชื่อ เลขที่หนังสือเดนิทำง เลขที่วีซำ่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนำ้หนังสอืเดนิ และ หนำ้วซีำ่มำใหก้ับทำงบรษัิทพรอ้มกำร

ช ำระเงนิมัดจ ำหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ และเวลำ ณ 

วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้น้ี ทำงบรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 

6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏวัิต ิอบุัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลี่ยนแปลง 

หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตรำคำ่บรกิำรน้ีค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดังนัน้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับรำคำ

คำ่บรกิำรเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ คำ่ต๋ัวเครือ่งบนิ คำ่ภำษีน ้ำมัน คำ่ภำษีสนำมบนิ ค่ำประกันภัย

สำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ ำใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ีอ ำนำจของ

บรษัิทก ำกับเทำ่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวำมพรอ้มในกำรเดนิทำงทกุประกำร หำกเกดิเหตสุดุวสัิยใดๆ ระหวำ่งรอกำรเดนิทำง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทำงบรษัิท 

อำทเิชน่ วซีำ่ไมผ่ำ่น เกดิอบุัตภิัยทีไ่มส่ำมำรถควบคมุได ้นอกเหนือกำรควบคมุและคำดหมำย ทำงบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่ำทัวรเ์ฉพำะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ ำระแกท่ำงคูค่ำ้ของทำงบรษัิท หรอืจะตอ้งช ำระตำมขอ้ตกลงแกคู่ค่ำ้ตำมหลักปฏบิัตเิทำ่นัน้ 

10. กรณุำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน ำตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลำสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ทีต่รวจไดอ้ยำ่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญำตใหถ้อื

ไดท้ำ่นละ 1 ใบเทำ่นัน้ ถำ้สิง่ของดังกลำ่วมขีนำดบรรจภุณัฑม์ำกกวำ่ทีก่ ำหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญแ่ละฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทำ่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลำ้ยกับอำวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีำฯ จะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทำ่นัน้ 

12. คณะทัวรน้ี์ เป็นกำรช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดแบบผกูขำดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บกำรรับรองอยำ่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลำยทำง ซึง่บำงส่วนของ

โปรแกรมอำจจ ำเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอนัเป็นไปตำมนโยบำยของประเทศปลำยทำงนัน้ๆ กรณีทีท่ำ่นไมต่อ้งกำรใชบ้รกิำรสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่ำ่กรณี

ใดก็ตำม จะไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยใหไ้ด ้และ อำจมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิขึน้ตำมมำเป็นบำงกรณี ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทำง กรณีทีเ่กดิเหตกุำรณน้ี์ขึน้ ไมว่ำ่กรณีใดก็ตำม 
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอำยุกำรใชง้ำนคงเหลือไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน ณ วันเดนิทำงกลับ และมีหนำ้ว่ำงไม่ต ่ำกว่ำ 2 หนำ้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนำ้ตรง ขนำด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนำ้ประมำณ 3 ซม. จ ำนวน 2 รปู ฉำกหลังตอ้งเป็นพืน้สขีำว ถำ่ยมำแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ำ้กับ

วซีำ่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทำ่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจำ้ของกจิกำรบรษัิท / รำ้นคำ้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตรำฯ และเซน็รับรองทกุหนำ้ (มอีำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พำณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนกำรคำ้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงำน : จดหมำยรับรองกำรท ำงำนจำกนำยจำ้ง ระบตุ ำแหน่ง วันเริม่งำน เงนิเดอืน  

โดยจดหมำยรับรองกำรท ำงำนใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนกำรระบชุือ่ประเทศ ไม่

จ ำเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลำยทำง ในหัวจดหมำย) จดหมำยจะตอ้งออกจำกองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมำย ตรำประทับ (ถำ้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยำ่งชัดเจน เป็นภำษำอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขำ้รำชกำร : หนังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกหน่วยงำน เป็นภำษำอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอำยรุำชกำร : จดหมำยเกษียณอำยจุำกหน่วยงำน (ถำ้ม)ี ส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญ 

3.5 กรณีประกอบอำชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมำยชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนำ้ทีก่ำรงำน เป็นภำษำอังกฤษ สำมำรถเขียนแนะน ำตนเอง 

พรอ้มรปูภำพเป็นหลักฐำนประกอบได ้แตทั่ง้น้ี อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจำ้หนำ้ทีรั่บยืน่เทำ่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษำ : จดหมำยรับรองกำรศกึษำ เป็นภำษำอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัท ีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณไีมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถำนทตูรับพจิำรณำ บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุำจัดเตรยีมดังน้ี 

 เอกสำรทำงกำรเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ท ีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ท ีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

6. ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำทะเบยีนหยำ่ (ถำ้ม)ี 

7. ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนำมสกลุ (ถำ้ม)ี 

8. ส ำเนำสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ ำเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส ำนักงำนเขตหรอื

อ ำเภอ ตำมส ำเนำทะเบยีนบำ้น ทัง้ภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ , ส ำเนำหนำ้หนังสอืเดนิทำง ของบดิำ และ มำรดำ , หนังสอืรับรองคำ่ใชจ่ำ่ย 

(ภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ) พรอ้มลงนำมส ำเนำถกูตอ้ง 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ ำเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมำรดำ) ใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ตำ่งประเทศ ทีอ่อกโดยส ำนักงำนเขตหรอือ ำเภอ ตำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ) , ส ำเนำหนำ้หนังสอืเดนิทำง ของบดิำ และ 

มำรดำ หนังสอืรับรองคำ่ใชจ่ำ่ย (ภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ ำเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิำ) ใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ตำ่งประเทศ ทีอ่อกโดยส ำนักงำนเขตหรอือ ำเภอ ตำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ) , ส ำเนำหนำ้หนังสอืเดนิทำง ของบดิำ และ 

มำรดำ หนังสอืรับรองคำ่ใชจ่ำ่ย (ภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ) 

- เอกสำรกำรปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นกำรดแูลของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ 

- ส ำเนำพำสปอรต์ ของบดิำและมำรดำ 

- ส ำเนำทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จ ำเป็นตอ้งออกมำแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเง ือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสำรเพือ่อำ้งองิควำมสัมพันธ ์อำท ิส ำเนำทะเบยีนบำ้น/สมรส/สตูบิัตร 
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แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 
สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่ : ศูนยย์ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศองักฤษ อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 

ทำงอำคำรสำมำรถจอดรถได ้ประทับตรำจอดรถไดฟ้ร ี1 ชั่วโมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นกำรเดนิทำงทีส่ะดวกทีส่ดุ 

ซอย สขุมุวทิ 13 เขำ้ซอยมำประมำณ 100 เมตร อำคำรอยูท่ำงดำ้น 

ขวำมอื สังเกตไดง้่ำย จดุนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอำคำร (บรเิวณรำ้นกำแฟ) 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 

1. ชือ่ - นำมสกลุ ปัจจบุัน .............................................................................................................. 

2. ชือ่ - นำมสกลุ ตอนเกดิ (หำกเคยเปลีย่น)...................................................................................... 

3. ทีอ่ยูปั่จจบุัน (ตดิตอ่ไดส้ะดวก) ................................................................................................... 

.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์........................... 

อำศัยในทีอ่ยูน่ี้มำเป็นเวลำ (ระบชุว่งเวลำเป็นเดอืน/ปี ดไูดจ้ำกทะเบยีนบำ้น) .........................................  

4. สถำนะกำรเป็นเจำ้ของบำ้น 

         เจำ้ของ   อำศัยอยูก่ับครอบครัวของฉัน 

         เชำ่ผูอ้ ืน่อยู ่  อืน่ ๆ 

5. เบอรโ์ทรศัพทม์อืถอื ................................................... อเีมลล ์........................................................ 

6. เพศ        ชำย         หญงิ 

7. สถำนภำพสมรส            โสด       สมรส           หยำ่          หมำ้ย           แยกกันอยู ่

8. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ........................................................................................................................ 

9. หมำยเลขบัตรประชำชน ............................................................................................................. 

10. หมำยเลขพำสปอรต์........................................................................................................................ 

วันทีอ่อก ............................... วันหมดอำย ุ............................ สถำนทีอ่อก .................................. 

พำสปอรต์เลม่เกำ่ (ถำ้ม)ี หมำยเลข .............................................................................................. 

วันทีอ่อก ............................... วันหมดอำย ุ............................ สถำนทีอ่อก .................................. 

11. อาชพีปัจจุบนั (กำรงำน/กำรเรยีน) กรณุำระบอุำชพี , ต ำแหน่ง , หำกเป็นแมบ่ำ้น/เกษียณอำยกุรณุำระบุ

............................................................................................................................................. 

ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู่

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์........................... 

 เบอรโ์ทร ................................................ เบอรแ์ฟกซ ์............................................................... 

 วันทีท่ำ่นเริม่ตน้ท ำงำนกบันำยจำ้งนี้หรอืเริม่ธรุกจินี ้(วัน/เดอืน/ปี) ....................................................... 

1. รำยไดห้ลังจำกหักภำษีแลว้ตอ่เดอืน .................................... บำท/เดอืน 

รำยไดป้ระจ ำอยำ่งอืน่    บ ำนำญ          เบีย้เลีย้งหรอืเงนิประจ ำจำกครอบครัว       

                                     กำรลงทนุ       รำยไดอ้ืน่ 

      เป็นจ ำนวนเงนิ ................................................................................................... บำท/เดอืน 

      เงนิออม (ถำ้ม)ี เป็นจ ำนวนเงนิ ................................ บำท/เดอืน 

2. ทำ่นวำงแผนจะใชจ้่ำยเงนิเทำ่ไหรต่อนอยูส่หรำชอำณำจักร ........................................................ บำท 

3. ทำ่นใชจ้่ำยเงนิเทำ่ไรตอ่เดอืน(รวมภำระคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด) ......................................................... บำท 

4. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักของผูส้มัคร 

ตัวผูส้มัครเอง 

มผีูอ้ ืน่ออกคำ่ใชจ้่ำยให ้ระบ ุ....................................... ควำมสมัพันธ ์........................................ 

5. ทำ่นมบีคุคลทีต่อ้งกำรใหท้ำ่นชว่ยเหลอืทำงดำ้นกำรเงนิหรอืไม ่

ไมม่ ี

ม ีออกคำ่ใชจ้่ำยให ้ระบ ุ....................................................................................................... 

ควำมสมัพันธ ์......................................... 

6. ชือ่-นำมสกลุ บดิา .................................................................................................................... 

สญัชำต ิ................................................. วัน - เดอืน – ปีเกดิ ..................................................... 



 

 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 
โทร 053-115-912 / 089-644-7444 

   

 
ชือ่-นำมสกลุ มารดา ................................................................................................................ 

สญัชำต ิ................................................................................................................................. 

วัน-เดอืน-ปีเกดิ ....................................................................................................................... 

7. วซีำ่ (อังกฤษ) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 10 ปีทีผ่่ำนมำ 

   ไมเ่คย 

เคยไดรั้บ    ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.............................. ถงึวันที ่.............................................. 

   ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.............................. ถงึวันที ่........................................................................ 

ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.............................. ถงึวันที ่........................................................................ 

วซีำ่ยโุรป (เชงเกน้) หรอืวซีำ่ประเทศตำ่งๆ ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 10 ปีทีผ่่ำนมำ 

ไมเ่คย. 

   เคยไดรั้บ 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

8. ประเทศอืน่ ๆ ทีเ่คยเดนิทำงทอ่งเทีย่วในระยะเวลำ 10 ปีทีผ่่ำนมำ 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

9. ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

ไมเ่คย   เคย (เหตผุลในกำรปฏเิสธ) .................................................................. 

10. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทำงรว่มกับทำ่น .............................................. ควำมสมัพันธ.์.................................. 

      

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด และชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ 

ประโยชนข์องตวัทา่นเอง การพจิารณาอนมุตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็น

เพยีงตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 


