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ก ำหนดกำรเดินทำง 7 – 13 ตุลำคม 2556  

วนัแรก  ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ 

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2-3 
เคำน์เตอร์ D เจา้หนา้ท่ีเวลิดไ์วด ์บาย บ๊ิก คอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ  

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ – องักฤษ – British Museum – St Paul's Cathedral – Tower Bridge – Tower of 
London – London Eye –Big Ben & the House of Parliament 

01.10 น. เหินฟ้าสู่ท่ำอำกำศยำน London Heathrow Airport โดย กำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 910 

 ใชเ้วลาบินประมาณ 12.10 ชัว่โมง 

07.15 น. ถึงท่ำอำกำศยำน London Heathrow Airport ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร                                                 

น าท่านเดินทางสู่ บริติชมิวเซียม (British Museum) หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ พิพิธภณัฑอ์งักฤษ ในกรุงลอนดอน 
เป็นหน่ึงในพพิธิภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยทีส่ าคัญทีสุ่ด
และใหญ่ทีสุ่ดในโลก ในเบ้ืองตน้วตัถุท่ีเก็บรวบรวมไวส่้วนใหญ่เป็นของสะสม
ของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซ่ึงเป็นแพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตร์ บริติชมิว
เซียมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่างๆ จากทุกทวปี จ านวนกวา่ 7 ลา้นช้ิน ซ่ึงลว้นมี
ช่ือเสียง และมีการบนัทึกเร่ืองราวของวฒันธรรมมนุษน์จากจุดเร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั 

จากนั้นน าท่านชม มหำวิหำรเซนต์พอล (St Paul's Cathedral) เป็นคริสต์
ศาสนสถานระดบัมหาวหิารของคริสตจกัรแห่งองักฤษ และเป็นโบสถ์
ประจ าต าแหน่งบิชอปแห่งลอนดอน สร้างข้ึนเพื่ออุทิศแก่นกับุญเปาโลอคัร
ทูต ตั้งอยูใ่นกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม สะพาน Tower Bridge ทีม่ีช่ือเสียงและเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมือง

ของกรุงลอนดอน เช่ือมดินแดนสองฝ่ังของแม่น ้าเทมส์ (River Thames) ตั้ง

โดดเด่นสวยตระหง่านพร้อมทิวทศัน์อนังดงามรอบขา้ง สะพาน Tower 

Bridge น้ี เป็นสะพานสุดทา้ยท่ีสร้างข้ึน โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมของสมยัวคิตอเรีย และเป็นสะพานแห่ง
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เดียวในกรุงลอนดอนท่ีเช่ือมขา้มแม่น ้าเทมส์ มีระบบกลไกแบบยกสะพานใหเ้ปิดและปิด (Bascule) เพื่อ

อ านวยความสะดวกแก่การคมนาคมทางน ้าใหเ้รือล าใหญ่ไดผ้า่นไปมาอยา่งสะดวก                                                                                                                                             

น าท่านเขา้ชม หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) เป็นพระราชวงัหลวงและป้อมปราการตั้งอยูบ่นฝ่ัง

แม่น ้าเทมส์ หอคอยสร้างจากสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสกต์วั หอคอยใชเ้ป็นป้อม พระราชวงัของ
พระมหากษตัริย ์และท่ีจ าขังโดยเฉพาะส าหรับนักโทษทีม่ียศศักดิ์

สูงเช่นพระราชินีนาถอลิซาเบธที ่1 และกเ็คยทรงถูกจ าขังใน

หอคอยโดยพระราชินีนาถแมรี และยงัเป็นท่ีส าหรับประหารชีวติ

และทรมาน คลงัเก็บอาวธุ ทอ้งพระคลงั สวนสัตว ์โรงกษาปณ์

หลวง หอเก็บเอกสาร หอดูดาว และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1303 เป็นทีเ่กบ็

รักษามงกฏุและเคร่ืองราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร  

จากนั้นน าท่านสู่  ลอนดอนอำย (London Eye) หรือยงัรู้จกัในช่ือ มิลเล

เนียมวลี (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ทีสู่งทีสุ่ดในทวีปยโุรป และ

กลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ด้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูด

นกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมากในสหราชอาณาจกัร  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม Big Ben & the House of Parliament เป็นสถานท่ีส าคญัอีก
แห่งท่ีไม่ควรพลาด ท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของสถาปัตยกรรม 
ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศองักฤษ บิ๊กเบน หรือ หอนาฬิกา
พระราชวงัเวสตมิ์นเตอร์ ถอืเป็นสัญลักษณ์ระดับนานาชาติของกรุง
ลอนดอนและมีความงดงามทีสุ่ด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตอนกลางคืน
หนา้ปัดนาฬิกาจะเรืองแสง หอนาฬิกาบ๊ิกเบนเป็นหอนาฬิกาประจ าพระราชวงัเวสตมิ์นเตอร์ แต่ความจริงแลว้
ช่ือบ๊ิกเบนไม่ไดห้มายถึงตวัหอนาฬิกา แต่หมายถึงระฆงัใบใหญ่น ้าหนกัสิบสามตนัท่ีแขวนอยูภ่ายในนั้น 
ปัจจุบนัตวัพระราชวงัไดเ้ป็นท่ีประชุมรัฐสภา ท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีดึงดูดความสนใจจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก 

 น าท่านเขา้ท่ีพกั Hilton London Dockland Riverside  หรือ เทียบเท่า 
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วนัทีส่ำม London – Royal Crescent – Roman Baths – Lynton & Lynmouth Cliff Railway  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม   
น ำท่ำนตรวจเช็คควำมพร้อมในกำรขับรถแบบคำรำวำน (รับรถ และเช็คควำมพร้อม)                                                                                                      
น าท่านขบัรถมุ่งสู่เมือง Bath เมืองแห่งอารยธรรมโบราณท่ี UNESCO จัดให้เป็นเมือง ‘มรดกโลก’  (ใชเ้วลา

ประมาณ 2.30 ชวัโมง) 
 เม่ือเขา้สู่เมือง Bath น าท่านขบัรถผา่นชม Royal Crescent เป็นตึกยาวคร่ึง

วงกลม สร้างโดย John Wood เป็นสถาปัตยกรรมแบบ Georgian ท่ีเป็นแบบ
บ้านทัง้ในอังกฤษและประเทศทีเ่ป็นอาณานิคม สถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็น
บา้นพกั 30 หลงั แต่ปัจจุบนักลายมาเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ส าคญัของเมืองน้ี 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม  Roman Baths โรงอาบน ้าโรมนัในยคุโบราณท่ีมี
อายกุวา่ 2,000 ปี ท่ีน่ีจดัวา่เป็นสปาท่ีดีท่ีสุดในยคุนั้นเลยก็วา่ได ้
ดว้ยอาคารโอ่อ่าและมีบ่อน ้าพุร้อนสีเขียวมรกตแบบธรรมชาติ
ในอุณหภูมิประมาณ 46 องศาเซลเซียส นอกจากน้ียงัมี
สถาปัตยกรรมท่ีน่าท่ึงทั้งเสาหิน อาคาร และบ่อน ้าธรรมชาติ 
ทุกอยา่งน้ีรวมตวักนักลายเป็นสไตลนี์โอคลาสสิคท่ีน่าช่ืนชม
ตลอดกาล  

 น าท่านขบัรถมุ่งไปยงัเมือง Lynton & Lynmouth อยูท่างตอนเหนือของเขตปกครอง Devon  

 เม่ือขบัรถเขา้สู่ตวัเมืองท่านจะไดสั้มผัสประสบการณ์ชมเมืองแบบ 
360 องศา จากท่ี Lynton & Lynmouth Cliff Railway การเดินทาง
ระหว่างทัง้สองเมืองประวัติศาสตร์โดยรถไฟพลังงานน ้า จะเป็นหน่ึง
ในไฮไลทข์องวนั ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัววิท่ีสวยงามของ
อุทยานแห่งชาติและชายฝ่ังใน North Devon  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านขบัรถเขา้ท่ีพกั Dunster Castle Hotel  ณ เมือง Minehead  
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วนัทีส่ี่   Minehead – Bude – Tintagel Castle – Minack Theatre – Land’s End 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

น าท่านขบัรถออกจากเมือง Minehead มุ่งหนา้ผา่นเมือง Bude และขบัต่อไปยงัเมืองเขา้สู่ตอนเหนือของเขต
ปกครอง Cornwall  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านขบัรถมุ่งหนา้สู่เมือง Tintagel 

ชม Tintagel Castle ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 หลายร้อยปี
หลงัจากการตายของคิงอาเธอร์ ตอนน้ีกลายเป็นสถานท่ีปรักหักพงั 
แต่ในป้อมปราการท่ีปรักหักพงัและถูกกดัเซาะก็ยงัเป็นสถานท่ีท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของแนวชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกคอร์นิช 
เปรียบเสมือนประตูสู่โลกมหาสมุทร เป็นสถานท่ีทางประวติัศาสตร์
พร้อมกบัววิมหาสมุทรท่ีท่านจะพลาดไม่ได ้ 

จากนั้นน าท่านขบัรถมุ่งหน้าไปยงั Minack Theatre โรงละคร
กลางแจ้งเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ที่สร้างข้ึนริมสุดของยอดเขา 
เพื่อให้ท่านท่ีเขา้ชมได้ล้ิมรสบรรยากาศการและอตัรสในการชม
ละครเวทีไม่มีท่ีไหนเหมือนท่ีน่ีอีกแล้ว ท่านจะได้ชมละครเวที
กลางแจง้ไปพร้อมกบัการชมบรรยากาศมหาสมุทรอนักวา้งใหญ่  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

น าท่านขบัรถสู่ Land’s End เขตปลายสุดทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ 
สถานทีท่่องเทีย่วทีใ่หม่ทีเ่ราภูมิใจเสนอ จุดส้ินสุดของของประเทศถึงจะ
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเล็กๆ แต่มนัใหค้วามรู้สึกท่ีอ่ิมเอมไปตวัความ
ประทบัใจท่ีท่านไม่สามารถท่ีจะลืมได ้  

 น าท่านเขา้ท่ีพกั Land’s End Hotel  
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วนัที่ห้ำ  Exeter Cathedral – Wells Cathedral – Oxfordshire  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

                        ขบัรถออกจาก Land’s End น าท่านสู่เมือง Exeter ตั้งอยูใ่น Devon อยูท่างตะวนัตกของประเทศองักฤษ เป็น
เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงขององักฤษ 

 น าท่านเขา้ชม Exeter Cathedral โบสถ์ที่เก่าแก่และสวยงามมาก 
มหาวิหารเอ็กซีเตอร์เป็นมหาวิหารท่ีมีเพดานโค้งที่ยาวที่สุดใน 
สหราชอาณาจกัร มีคาเทดรา หรือ อาสนะของบิชอป (Bishop's 
throne) แกะดว้ยไมเ้ป็นท่ีนัง่ภายใตซุ้้มท่ีใหญ่โตสวยงาม สามารถ
ถอดเป็นช้ินๆ ได ้ยงัมี “ระเบียงนกัดนตรี” (Minstrels' gallery) 
ประกอบด้วยประติมากรรมรูปทูตสวรรค์ 12 องค์ยืนเล่นเคร่ือง
ดนตรีท่ีนิยม  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านขบัรถต่อไปสู่เมือง Wells 

 และต่อดว้ยการเขา้ชม Wells Cathedral มหาวิหารเวลส์ สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่
จะเป็นแบบกอธิค ถึงจะเป็นวหิารท่ีมีขนาดเล็ก แต่ท่ีมีความสวยงามท่ีเป็นจุดดึงดูดผู ้
เขา้ชมไดเ้ป็นอยา่งมาก 

 จากนั้นขบัรถต่อไปยงัเมือง Oxford เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นสถาปัตยกรรมและตวัเมืองท่ีมีความงดงามเก่าแก่ 
นอกจากน้ียงัเป็นเมืองช้ันน ำแห่งกำรศึกษำอีกดว้ย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้ท่ีพกั The Oxford Hotel (Former Puma Hotel Collection) หรือ เทียบเท่า 

วนัที่หก  Christ Church – Oxford University – Bicester Village Outlet – London 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเขา้ของโรงแรม 
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น าท่านเขา้ชม Christ Church โบสถต์น้แบบของสถาปัตยกรรม
ของมหาวทิยาลยัและมหาวหิารในเมืองน้ี สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดในเมือง บวกกบัความโด่ดเด่นสง่างามของ Tom 
Tower ท่ีตั้งอยูท่างเขา้หลกั นอกจากน้ีดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่ี
ความเป็นเอกลักษณ์และโด่ดเด่นทีสุ่ด ท าให้โบสถ์แห่งน้ีถูกน าไป

เป็นต้นแบบของฉากทีส่ าคัญหลายฉากในหนังดังระดับโลก อาท ิ 
เร่ือง แฮร์ร่ีพอตเตอร์  

และต่อดว้ย Oxford University มหาวทิยาลยัท่ีมีความโด่งดงัมากตั้งแต่ประวติัศาสตร์จนถึงปัจจุบนั ถือไดว้า่
เป็นมหาวิทยาลัยทีติ่ดอันดับหน่ึงในห้าของมหาวิทยาลัยที่ดีทีสุ่ดใน
โลก นอกจากน้ีสถาปัตยกรรมของมหาวทิยาลยัแห่งน้ียงัมีความโดด
เด่นและหรูหราไม่แพม้หาวทิยาลยัดงัๆในลอนดอนเลย และรวมถึง
สภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อทั้งสุขภาพทั้งภายนอกและใน จะท าใหท้่านมี
แรงบนัดาลใจในการมีชีวิตท่ีดี ถา้ไดเ้ขา้เยีย่มชมสักคร้ัง ท่านอาจจะ
อยากใหลู้กหลายของท่านไดเ้ขา้เรียนในมหาวทิยาลยัแห่งน้ี  

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ขบัรถมุ่งสู่ Bicester Village Outlet แหล่งช้อปป้ิงแบรนด์เนมที่มี

ราคาถูก อิสระใหท้่านไดอ้ปป้ิงซ้ือของตามอธัยาศยั แต่ของแนะน าวา่
ถ้าอยากได้แบรนด์ราคาถูกต้อง ซ้ือแบรนด์ของอังกฤษ อาทิ 
Mulberry, Paul Smith, Swarovski และ Alexander MQueen  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 จากนั้นน าท่านขบัรถกลบัลอนดอน (ท าการคืนรถยนต)์ 

 น าท่านเขา้ท่ีพกั Hilton London Dockland Riverside  หรือ เทียบเท่า 
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วนัทีเ่จ็ด  Westminster Abbey – Buckingham Palace – Warner Bro. Studio Tour – Oxford street 
shopping 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

น าท่านชม Westminster Abbey เวสตมิ์นสเตอร์แอบบีย ์เป็นโบสถใ์นนิกายแองกลิคนัท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตก
ของพระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร์ สถาปัตยกรรมท่ีเห็นอยูใ่นปัจจุบนัเป็นแบบกอธิค
เป็นส่วนใหญ่ นอกจากหอคอยท่ีเป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกอธิค แอบบีเวสต์มินส
เตอร์เป็นสถานที่ทีใ่ช้ในการท าพระราชพธีิบรมราชาภิเษกและทีฝั่งพระบรมศพ

ของพระมหากษตัริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ต่อมาในรัชสมยัของสมเด็จ
พระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 1 แอบบีก็ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar)  

และชม Buckingham Palace พระราชวงับกักิงแฮม เป็นพระราชวงัท่ีเป็นท่ี
ประทบัเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานท่ีท่ีใชส้ าหรับการเล้ียงรับรอง
ของรัฐและยงัเป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวส าคญัท่ีหน่ึงของกรุงลอนดอน และยงั
เป็นท่ีรวมพลงัใจทั้งในการฉลองและในยามคบัขนัของชาวองักฤษ และเม่ือไม่
นานท่ีผา่นมาไดเ้ป็นสถานที่สมรสของเจ้าชายวิลเลี่ยมและเจ้าหญงิเคท ท่ีเป็น
งานสมรสท่ีเปรียนเสมือนในนิยายท่ีผูห้ญิงทุกคนตอ้งอิจฉา  

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านสู่ Warner Bro. Studio Tour เป็นสถานทีถ่่ายท าหนังดังอย่างแฮร์ร่ี
พอตเตอร์มามากกกว่าสิบปีในทีสุ่ดหนังฟอร์มยกัษ์กจ็บลงอย่างอลังการณ์ แต่
ไม่เพียงเท่านั้น สตูดิโอแห่งน้ีไดเ้ปิดข้ึนเม่ือปลายปี 2012 ท่ีผา่นมาเพื่อใหค้น
ทัว่ไปไดเ้ขา้ชม และรับประสบการณ์อนัน่าท่ึงของฉากต่างๆ ในหนงัฟอร์ม
ยกัษเ์ร่ืองน้ี หา้มพลาดกบัประสบการณ์ใหม่น้ีในเมืองลอนดอนเป็นอนัขาด  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 จากนั้นน าท่านไปต่อกนัท่ี Oxford street ถนนท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้ดงัช่ือดงั อิสระใหท้่าน 
ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 น าท่านเขา้ท่ีพกั Hilton London Dockland Riverside  หรือ เทียบเท่า 



 

 9 
 

วนัทีแ่ปด  ท่ำอำกำศยำน London Heathrow Airport – กรุงเทพฯ  

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน London Heathrow Airport 

12.30 น. เหินฟ้าสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิโดย กำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 911 

  ใชเ้วลาบินประมาณ 12.10 ชัว่โมง 

   วนัทีแ่ปด  ท่ำอำกำศยำน London Heathrow Airport - กรุงเทพ ฯ 

06.05 น. เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม    
____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 

 รำยกำรและรำคำอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

อัตราค่าบริการ 

 มีผู้ ร่วมเดนิทาง 10 ทา่น มีผู้ ร่วมเดนิทาง 15 ทา่น มีผู้ ร่วมเดนิทาง 20 ทา่น 
ผู้ใหญ่ – ประสงค์ขบัรถยนต์  162,000 บาท/ทา่น 154,000 บาท/ทา่น 147,000 บาท/ทา่น 
ผู้ใหญ่ – ร่วมเดินทาง 146,000 บาท/ทา่น 139,000 บาท/ทา่น 135,000 บาท/ทา่น 
เดก็ (2 – 13 ปี) พกัร่วมกบัผู้ ใหญ่ 2 
ทา่น ไมมี่เตียงเสริม 

139,000 บาท/ทา่น 136,000 บาท/ทา่น 131,000 บาท/ทา่น 

พกัเด่ียวช าระเพิ่ม  8,500 บาท/ท่าน 8,500 บาท/ท่าน 8,500 บาท/ท่าน 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม  

 คา่บตัรโดยสารการบนิไทย  ชัน้ประหยดัเส้นทาง กรุงเทพฯ – ลอนดอน – กรุงเทพฯ (ราคาตวักรุ๊ป) 
   คา่ท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการ ( 2 ทา่น / ห้อง ) 
   คา่วีซา่เข้าประเทศองักฤษ    

  คา่บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ 
  คา่อาหารครบทกุมือ้ตามท่ีระบใุนรายการ    
  คา่ประกนัอบุตัเิหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินสงูสดุทา่นละ 2,000,000 บาท 
  คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน, โรงแรม,  คนขบัรถ และคา่เชา่รถ 4 วนั  
  คา่ท่ีจอดรถยนต์ตามสถานท่ีตา่งๆ ท่ีจะต้องไปตามรายการ 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

   คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ ฯลฯ 
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 %และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 
   คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกิน 23 กิโกกรัม  ( เรียกเก็บโดยสายการบนิ ) 
   คา่ท าหนงัสือเดนิทาง ( พาสปอร์ต ) 
   ค่าน า้มันท่ีใช้ในการเดนิทางทัง้ 4 วัน (ประมาณ £200 ) 
   ค่าความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ระหว่างการเดนิทาง (กรณีประมาท) 

เงื่อนไขการขับรถยนต์เที่ยวในต่างประเทศ 
1. ต้องมีใบขับขี่สากล ผู้ขับรถต้องมีอายุ 25 ปีขึน้ไป 
2. สมุดบันทกึการขับขี่ ต้องไม่มีประวัตทิ าผิดกฎการจราจร 
3. ห้ามสูบบุหร่ีบนรถ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ ทริปคาราวานอังกฤษ 
1. ช าระคา่มดัจ า 50 เปอร์เซ็นต์ของคา่บริการทัง้หมด ภายใน 7 วนัจากหลงัวนัท่ีจอง  
2. ช าระคา่บริการส่วนท่ีเหลือ ภายใน  30 วนัก่อนเดนิทาง   

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 
1. ยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทาง หกัคา่มดัจ า 20 เปอร์เซ็นต์  
2. ยกเลิก 20 - 30 วนัก่อนการเดนิทาง หกัคา่มดัจ า 50 เปอร์เซ็นต์  
3. ยกเลิก 11 - 19 วนัก่อนการเดนิทาง หกัคา่มดัจ า 70 เปอร์เซ็นต์ 
4. ยกเลิก 1 - 20 วนัก่อนการเดินทาง หกั 100 เปอร์เซ็นต์ของคา่บริการทัง้หมด  

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษ 
1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมี

วีซา่ในกลุม่ประเทศเชงเก้นหรือไมก็่ตามควรน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซา่ 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ หน้าตรงพืน้หลงัเป็นสีขาวหรือสีออ่นเทา่นัน้ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และ 

เหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ /ส าเนา

ทะเบียนสมรส / ส าเนาใบหย่า / ส าเนาสตูิบตัร( ในกรณีท่ีอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไปและยงัศกึษาอยู่ ถึงแม้มีบตัร
ประชาชนแล้วทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรด้วย) 
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4. หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท ท่ีทา่นท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ โดยระบตุ าแหนง่, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนี ้และชว่งเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดนิทางไปยโุรป หลงัจาก
นัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา 

5. กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนงัสือรับรองบริษัทฯ ท่ีคดั
ส าเนาไว้ไมเ่กิน 6 เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ 

6. ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์สว่นตวัหรือสมดุบญัชีเงินฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดือน (โดยอพัเดทการ
เงินเดือนปัจจบุนัด้วย) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกัเพ่ือแสดง
ให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีท่ี
เดนิทางเป็นครอบครัว หากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายให้บคุคลใน
ครอบครัวด้วย 

7. สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี 
8. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 

1-8 แล้วทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยและการกลบัมา
ท างานของท่าน โดยระบรุายช่ือผู้ เดนิทางและเหตผุลท่ีจดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายด้วย 

9. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศกึษาจะต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน/
นกัศกึษา 

10. กรณีท่ีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบรูณ์ ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมบดิา/มารดา หรือเดินทางไปกบับิดา/มารดา ทา่นใด
ทา่นหนึง่จะต้องท าจดหมายยินยอมจากทางอ าเภอ โดยท่ีบดิา, มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงค์ใน
การอนญุาตให้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบัอีกทา่นหนึ่งได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือและตราประทบัจากทางราชการอยา่งถกูต้อง และสถานทตูไมรั่บพิจารณาการขอ
วีซา่ในกรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี มิได้มีบิดาหรือมารดา ฝ่ายหนึง่หรือฝ่ายใดร่วมเดนิทางด้วย 

11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 
และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอย่ืนค าร้อง
ใหมก็่ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

12. หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตาม
นดัหมายและโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเตมิทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

13. กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตูยกเลิกวีซา่
ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซ่าในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ 
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14. เม่ือทา่นได้ ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของบริษัทฯท่ีได้ระบไุว้โดยทัง้หมด ทางสถานทตูจะ
รับพิจารณาเฉพาะทา่นท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดนิทางไปทอ่งเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุ
เทา่นัน้ การปฏิเสธวีซา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซา่ปลอมหรือผิดวตัถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซา่
ทอ่งเท่ียวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริงและจะคืนให้ทา่นหลงัจากทวัร์
ออกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านงึถึง
ประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดนิทางเป็นหลกั 

หมายเหตุ  
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ ในกรณีท่ีมีจ านวนผู้ ร่วมเดนิทาง

น้อยกวา่ 10 ทา่น (ผู้ใหญ่) 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบนิ โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิด

เหตจุ าเป็น สดุวิสยั อนัเน่ืองมาจากการล่าช้าของสายการบนิ เหตกุารณ์ประท้วงหยดุงาน เหตจุลาจล อบุตัเิหต ุ
ภยัธรรมชาต ิโดยทัง้นีจ้ะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้มากท่ีสดุ 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาต ิการประท้วง และ
อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงเน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้
เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยให้แก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีทา่นช าระมาแล้ว 
กรณีท่ีทา่นปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไว้ให้ เว้นแตไ่ด้ตกลงลว่งหน้าก่อนการเดนิทางและได้รับ
การยินยอมอยา่งถกูต้องจากทางบริษัทฯเสียก่อน 

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธวีซา่ หรือถกูปฏิเสธการเข้าออกประเทศอนั
เน่ืองจากการกระท าผิดกฎหมาย หรือเอกสารไมถ่กูต้อง  

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผู้ ร่วมเดนิทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้

- ทา่นท่ีสงสยัวา่อาจจะลกัลอบเข้าเมือง 
- ทา่นท่ีก าลงัตัง้ครรภ์ อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัทา่น  (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

- เดก็ทารกท่ีอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผู้ ร่วมเดนิทางท่านอ่ืนๆ (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อน
สมคัรทวัร์) 

6. ทา่นท่ีต้องใช้รถเข็นในการท่องเท่ียวเดนิทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 
คา่วีซา่ท่ีได้ช าระให้แก่สถานฑตูไปแล้ว ไมส่ามารถเรียกร้องคืนได้ไมว่า่กรณีใด (ไมว่า่จะได้รับวีซา่หรือไม)่  
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การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานฑตูเท่านัน้ เอกสารท่ีถกูต้องเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุ  โปรดให้ความร่วมมือ
ในการเตรียมเอกสาร (ส าหรับประเทศรัสเซีย ไมต้่องขอวีซา่) 

7. กรณีท่ีทา่นจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ บตัรเอเปค เพ่ือยกเว้นการท าวีซ่านัน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าหรือ 
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ 

8. ทา่นท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบนิภายในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จากทวัร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยนัการ
เดนิทางของกรุ๊ปทวัร์นัน้กบัเจ้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ 

9. อตัราคา่บริการทวัร์อาจปรับเปล่ียนขึน้ได้ จากการปรับราคาน า้มนัของสายการบนิ 
10. รูปภาพในโปรแกรมทวัร์ใช้เพ่ือการโฆษณาเท่านัน้ 
 

 

 

 

 

 

 


