
 
 
 

บินตรงสายการบิน SCOOT (TR) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

TR 750 BKK(สวุรรณภมิู) – LGW(ลอนดอน) 14.30 – 20.05 

TR 751 LGW(ลอนดอน) – BKK(สวุรรณภมิู) 22.05 – 16.10 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 



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

✅ ASTRAZENECA 

✅ PFIZER BIONTECH 

✅ MODERNA 

✅ JANSSEN 

✅ SINOVAC  

✅ SINOPHARM BEIJING  

 
 
 



DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – สนามบินแกตวิก (ลอนดอน)        (อาหารเสิรฟ์บนเครื่อง 1 มือ้) 
11.30  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ROW R ประตู 

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

 ลกูค้าจ าเป็นแสดงเอกสารดงัน้ี 
 เอกสารทีไ่ดร้บัการอนุมตัเิดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ ผ่านเวบ็ไซต์ Passenger Locater Form เพื่อรบั QR 

CODE (ทางบรษิทักรอกให)้ 
 เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คอื
วคัซนีพาสปอรต์ (สามารถขอผ่านแอปหมอพรอ้มได ้ผูท้ีอ่ยู่ต่างจงัหวดัสามารถขอไดท้ีส่าธารณสุขจงัหวดั 
ลกูคา้จดัเตรยีมดว้ยตนเอง 

14.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน SCOOT 
AIRLINES เทีย่วบนิที ่TR750  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 1 มือ้ ** 

 
20.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานแกตวิค กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ  หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอื 
  เดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 
พกัท่ี  HOLIDAY INN HEATHROW HOTEL , LONDON หรือเทียบเท่า 
 

DAY 2 ลอนดอน – แคมบริดจ ์– ยอรค์              (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หวัหน้าทวัรพ์าทุกท่านไปตรวจ ANTIGENT ณ คลินิค ท่ีรบัรองโดยรฐับาล (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่า
ทวัร ์ประมาณ 20 GBP)  

  น าทา่นเดนิทางขึน้ไปทางตอนเหนือของประเทศองักฤษไปยงั เคมบริดจ ์(CAMBRIDGE) (ระยะทาง 
  ประมาณ95 กม.) เมอืงแห่งการศกึษาทีม่คีวามส าคญัตัง้แต่ยคุโรมนัจนศตวรรษที ่13 คณะจาก  
  มหาวทิยาลยัออ็กซฟ์อรด์ ไดม้าตัง้มหาวทิยาลยัทีน่ี่ ปัจจุบนัเป็นทีต่ ัง้มหาวทิยาลยัทีม่ชีือ่เสยีงของโลก เช่น  
  คงิสค์อลเลจ, เซน็ตจ์อหน์คอลเลจ และควนีสค์อลเลจ เป็นตน้ น าทา่นชมทีต่ัง้ของอาคารมหาวทิยาลยัต่างๆ  



  ทีส่วยงามตัง้อยูร่มิฝัง่แม่น ้าเคมทีส่วยงาม ชมสะพานต่างๆ ทีเ่ชือ่มสองฝัง่แม่น ้า เชน่ สะพานบรจิด์ ออฟ 
  ซายน์ และคชิเชน่บรจิด์ เป็นตน้ ชมย่านการคา้ทีส่วยงามของเมอืง  

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

หลงัอาหารน าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองยอรค์ (YORK) (ระยะทางประมาณ 220 กม.)  เขตแดนที่ครัง้หนึ่ง
กองทพัโรมนัไดส้รา้งแนวก าแพงป้องกนัการบุกรุกของขา้ศกึซึง่กค็อืชาวสกอ็ตผูป่้าเถื่อน ระหวา่งเสน้ทางผ่าน
เขตยอรค์เชอรเ์ดลสท์ีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยทุง่หญา้อนักวา้งใหญ่ จนเขา้สูเ่ขตเมอืงยอรค์ซึง่เป็นศนูยก์ลางระบบ
รถไฟของสหราชอาณาจกัรมาตัง้แต่ ค.ศ.ที ่19  

 
ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพืน้เมือง 
พกัท่ี  HOLIDAY INN HOTEL , YORK หรือเทียบเท่า 
 
DAY 3  ยอรค์ – ยอรค์ มินสเตอร ์– นิวคาสเซิล – เอดินเบิรก์                      (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



น าท่านเทีย่วชม ยอรค์ (YORK) เมอืงการพาณิชยท์ีอ่ยู่ในยอรค์เชยีร ์แควน้ทีเ่ก่าแก่ทางประวตัศิาสตรข์อง
องักฤษ น าชม ยอรค์มนิสเตอร ์โบสถโ์กธกิทีใ่หญ่ทีส่ดุขององักฤษ อายุกวา่ 800 ปี ชมเมอืงทีเ่ก่าแก่สวยงาม
ดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณ  

 
สมควรแก่เวลาเดนิทางต่อไปยงั นิวคาสเซิล (NEWCASTLE) (ระยะทางประมาณ 130 กม.)  เมอืงทีต่ ัง้อยู่
ริมทะเล เป็นเมืองท่าศูนย์กลางการเดินเรือ และการพาณิชย์ของอังกฤษ และที่มีความส าคญัคือเป็น
จุดเริม่ตน้ของก าแพงประวตัศิาสตรข์ององักฤษ คอืแฮเดรยีนวอลล ์  ผ่านชมสะพาน ปราสาทนิวคาส
เซลิ และสะพาน มลิเลนเนียม ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงท่าแห่งนี้ 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพืน้เมือง 
 ออกเดินทางข้ามดินแดนของสก๊อตแลนด์ที่ เอดินเบิรก์ (EDINBURGH) (ระยะทางประมาณ 190 กม.) 

เมอืงหลวงของสก็อตแลนด์ ดนิแดนที่ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่สวยงามที่ได้รบัสมญานามว่า "เอเธนส์ของซีกโลก



เหนือ" จะเหน็ไดจ้ากอารยธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ ทีย่งัคงไวใ้นรูปแบบดัง้เดมิใหทุ้กท่านไดช้ื่นชมถงึ
ความอนุรกัษ์นิยมของชาวสกอ็ตแลนด์ น าท่านชมสถานทีส่ าคญัต่างๆ ทีเ่รยีงรายอยู่บนถนนสายหลกั คือ 
ถนนรอยลัไมล ์ทีเ่ชือ่มต่อระหวา่ง ปราสาทเอดนิเบริก์ และ พระราชวงัโฮลีรู่ด้ พระราชวงัทีเ่ก่าแก่ 

 
ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
พกัท่ี  NOVOTEL HOTEL , EDINBURGH หรือเทียบเท่า 
 
DAY 4 เอดินเบิรก์ – ปราสาทเอดินเบิรก์ – วินเดอรเ์มียร ์– แมนเชสเตอร ์          (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชม เมืองเอดินเบิรก์ เขา้ชมปราสาทเอดินเบิรก์ อนัสง่างามด้วยท าเลที่ตัง้บนเนินเขาสูง 
มองเหน็เด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมอืง เคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิส์ก๊อต เคยถูกท าลายลงหลายครัง้ แต่ทุก
ครัง้กไ็ดร้บัการบูรณะ และสรา้งใหม่ใหก้ลบัคนืสู่ความสง่างามโดยเฉพาะครัง้สุดทา้ย ในศตวรรษที ่19 โดย
เซอรว์อลเตอร ์สกอ็ต นกัปราชญ์ชาวสกอ็ต แบ่งเป็นสว่นต่างๆ อย่างน่าชม อาท ิสว่นของป้อมปราการและ
ก าแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญ่เรยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น.ของทุกวนัตลอด 
150 ปีทีผ่่านมา โบสถ์เซนตม์ากาเรต็ สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 เพื่อร าลกึถงึพระมารดาของกษตัรยิเ์ดวดิ
ที ่1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นทีเ่ป็น THE PALACE จดัแสดงเกีย่วกบัเรื่องราวของราชวงศแ์ห่งสกอ็ต
ห้องประทบั และห้องมหามงกุฎ และ GREAT HALL เคยเป็นทัง้ห้องจดัเลี้ยง, การประชุมสภา, โรงเรอืน
ทหารและโรงพยาบาลมาแลว้ในแต่ละยคุสมยั ปัจจุบนัจดัแสดงเกีย่วกบัอาวุธยทุโธปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสงคราม 
บนัทกึภาพสวยตามอธัยาศยั 



 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพืน้เมือง 

จากนัน้ออกเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) (ระยะทางประมาณ 241 กม)  สู่เขต 
เลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) อุทยานแห่งชาติที่ได้รบัการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดขององักฤษที่
กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศของ ด้วยการ ล่องเรือ
เลคดิสทริค ที่ท่านจะได้ชื่นชมกบัความเป็นธรรมชาตใินทะเลสาบจากแอมเบลิไซด์สู่เมอืงเบาว์เนสท่าม
กลางทศันียภาพอนังดงามยิง่ 

 

จากนัน้ออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) (ระยะทางประมาณ 136 กม.)  เมือง
อุตสาหกรรมทีม่ชีื่อเสยีงจากการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศลิปะ สื่อ และธุรกจิ
ขนาดใหญ่ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่ตัง้ของสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดงัในวงการฟุตบอลของโลกโดยมีสโมสร
ฟุตบอลใหญ่ 2 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ และแมนเชสเตอร ์ซติี ้และสโมสรครกิเกต็แลงคาเชยีร ์
เคาน์ตี ้  

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
พกัท่ี  CROWN PLAZA HOTEL , MANCHESTER หรือเทียบเท่า 
 
DAY 5 สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ – สเตรทฟอรด์  อพัออนเอวอน – คารดิ์ฟฟ์          (B/L/D) 



เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าคณะแวะชม สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (OLD TRAFFORD STADIUM)  ของสโมสร  แมนยูฯ 
ที่จดัว่ารวยทีสุ่ดในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ขององักฤษ รองรบัแฟนบอลได้มากถงึ 76 ,212 คน 
เป็นรองจากสนามเวมบลยี ์สเตเดยีม (WEMBLEY STADIUM) สนามฟุตบอลของทมีชาตอิงักฤษเพยีงแห่ง
เดยีว และใหญ่เป็นอนัดบัที่ 11 ของยุโรปนอกจากนัน้ยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษที่ ยูฟ่า รบัรองเป็น
สนาม 5 ดาว (ไม่รวมบตัรเขา้ MUSEUM) ที่รวบรวมประวตัคิวามเป็นมาตัง้แต่เริม่ก่อตัง้สโมสร และ ยงัมี
สิง่ของ ถว้ยรางวลัต่างๆ แสดงโชวอ์ยู่ดว้ย จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซื้อของทีร่ะลกึของทมีทีท่่านชื่นชอบใน
รา้น MEGA STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของทีร่ะลกึหลากหลายชนิดส าหรบัแฟนบอล (หมายเหตุ ไม่สามารถ
เขา้ชมสนามฟุตบอลและพพิธิภณัฑไ์ด ้เชน่ ในวนัทีม่กีารแขง่ขนั ฯลฯ ) 

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

เดนิทางต่อสู ่เมืองสเตรทฟอรด์ (STRATFORD UPON AVON) (ระยะทางประมาณ 215 กม.)  เมอืงทีต่ ัง้
อยู่รมิฝัง่แม่น ้าเอวอน เป็นบ้านเกดิของ วลิเลี่ยม เชค็สเปียร์ (WILLIAM SHAKESPEARE) กวทีี่มชีื่อเสยีง
ทีสุ่ดขององักฤษ  น าท่านเทีย่วชมเมอืงสเตรทฟอรด์ ซึง่ ร่มรื่นไปดว้ยสวนสาธารณะ  น าชมบา้นเชค็สเปียร ์
(ดา้นนอก) และชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี ชมโบสถเ์ก่าแก่ HOLY TRINITY แม่น ้าเอวอนอนัเงยีบ
สงบ และสถานที่ในประวตัศิาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกบักวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้่านเลอืกซื้อสนิค้าที่ระลกึจากร้านค้า

มากมาย   
จากนัน้เดนิทางต่อสู่ เมืองคารดิ์ฟฟ์ (CARDIFF) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (ระยะทางประมาณ 160 กม.) 
หนึ่งในเครอืจกัรภพ กลางใจเมอืงเป็นทีต่ัง้ของปราสาทคารด์ฟิฟ์ เดมิเป็นทีพ่ านกัของขนุนางผูป้กครองเมอืง 



ถูกล้อมรอบไว้ด้วยก าแพงโบราณ จากนัน้ผ่านชมศาลาว่าการเมอืงและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชม
เมอืง สวนสาธารณะคาร์ดฟิฟ์, สนามกีฬามลิเลนเนียม, อาคารที่ท าการของรฐัและแวะถ่ายรูปด้านนอก
ปราสาทคารด์ฟิฟ์ 

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพืน้เมือง 
พกัท่ี  HOLIDAY INN HOTEL, CARDIFF หรือเทียบเท่า 
 
DAY 6 คารดิ์ฟฟ์ – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน                (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางต่อสู ่เมืองบาธ (BATH) (ระยะทางประมาณ 95 กม.) ตัง้อยูใ่นหุบเขา ขอ ง แม่ น ้ า เ อ ว อน ใน
บรเิวณที่มนี ้าพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตัง้ถิ่นฐานของชาวโรมนัสมยัที่ยังเรอืงอ านาจ และเป็นผู้สร้าง โรง
อาบน ้าโรมนั (ROMAN BATH) และยงัได้เป็นเมอืงมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 
1987  
น าทา่นถ่ายรปูดา้นนอก พิพิธภณัฑน์ ้าแร่ร้อนโรมนั (ROMAN BATH MUSEUM) ซึง่มปีระวตักิารคน้พบที่
น่าสนใจปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมอืง คอื บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของบ่อน ้าแร่รอ้นคงิส ์(THESACRED 

SPRING)  ส่วนทีส่อง คอื บรเิวณวดั และส่วนทีส่าม คอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหน้ักท่องเทีย่วหรอืชาวเมอืง
ใชบ้รกิารน ้าแร่ซึง่มทีัง้สระวา่ยน ้า, บ่อน ้าแร่เยน็-รอ้น,หอ้งอบไอน ้าและสว่นทีเ่ป็น TURKISH BATH   

เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
  น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมืองซาลิสบวัร่ี (SALISBURY) น าทา่นชม เสาหินสโตนเฮ้นจ ์(STONEHENGE)  
  (ระยะทาง 64 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยคุก่อนประวตัศิาสตร ์ม ี
  อายุกวา่ 5,000 ปี เป็นกลุ่มแทง่หนิขนาดใหญ่ตัง้อยูก่ลางทุง่ราบกวา้งใหญ่ ซึง่ไม่มใีครทราบวตัถุประสงคใ์น 
  การสรา้งอยา่งชดัเจน  



 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ มหานครลอนดอน (LONDON) (ระยะทางประมาณ 141 กม.) เมอืงที่เป็น
ศูนยก์ลางส าคญัทางธุรกจิ การเมอืง วฒันธรรม และประวตัศิาสตรข์องโลก  เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง 
การสื่อสาร การบนัเทงิ แฟชัน่ ศลิปะและเป็นทีย่อมรบัว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก และยงัเป็นเมอืงท่องเทีย่วที่
ใหญ่และส าคญัของยุโรปอกีดว้ย 

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพืน้เมือง เมนู FISH&CHIPS 
พกัท่ี  HOLIDAY INN HEATHROW HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า 
 
 
DAY 7 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั ณ กรงุลอนดอน         (B/–/–) 
 เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ** หลงัอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารผลตรวจเพ่ือใช้ เชค็อินกลบัประเทศ 
  ไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาประมาณ 100 GBP) ** 
 

อิสระท่องเท่ียวและช้อปป้ิงตามอธัยาศยั  
(ไม่มีรถบสัและอาหารเท่ียงและค า่บริการ ไกด์สามารถให้ข้อมูลการเดินทางและท่องเท่ียวให้แก่
สมาชิก) 

เท่ียง/ค า่ อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี  HOLIDAY INN HEATHROW HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า 
 
DAY 8 ซิต้ีทัวร์ลอนดอน – BIG BEN – พระราชวงับัค๊ก้ิงแฮม – ช๊อปป้ิง KNIGHTS BRIDGE – 

สนามบินแกตวิก (ลอนดอน)                                              (B/L/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
น าท่านเทีย่วชม มหานครลอนดอน ผ่าน พคิคาดลิลีเ่ซอรค์สั (PICCADILLY CIRCUS) เดมิเป็นวงเวยีนที่
บรรจบของถนน 6 สาย มนี ้าพุ และรปูปัน้อรีอสตรงกลาง และเขา้สูไ่ชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจนีกลางมหา
นครลอนดอน ผ่าน จตัุรสัทราฟัลก้าร์ (TRAFALGAR SQUARE) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่าน 
มหาวหิารเซนตป์อล (ST.PAUL’S CATHEDRAL) ทีม่ยีอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานทีใ่ชจ้ดัพระ
ราชพธิอีภเิษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเขา้สู่จตัุรสัรฐัสภา ถ่ายรูป
บรเิวณดา้นนอกของ มหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์(WESTMINSTER ABBEY) ทีต่ัง้ของรฐัสภาองักฤษมาตัง้แต่
ตน้ศตวรรษที ่16 และยงัเป็นทีต่ ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จ้กักนัดใีนนาม หอนาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) ทีม่คีวาม
สงู 320 ฟุต ตบีอกเวลาทุกหนึ่งชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีน้าปัดใหญ่ทีส่ดุในโลกและฝัง่ตรงขา้มทีม่แีม่น ้าเทมส์
กัน้อยู่เป็นที่ตัง้ของ ชงิชา้สวรรค์ลอนดอนอาย (LONDON EYE) ชงิชา้สวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรปจากนัน้น า
ทา่นถ่ายรปูบรเิวณดา้นนอกของพระราชวงับัค้กิง้แฮม (BUCKINGHAM PALACE) ทีป่ระทบัของพระราชนิอี
ลซิาเบธที ่2 ใจกลางกรุงลอนดอน     

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน  

จากนัน้พาท่านเลอืกซือ้สิน้คา้ใน  (KNIGHTS BRIDGE)  ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัอยา่ง ฮารว์ยี ์
นิโคล(HARVEY NICOLE) และ แฮรร์อดส ์(HARRODS) ทีท่่านสามารถเลอืกซื้อสนิคา้แฟชัน่ชัน้น าจากทัว่
ทุกมุมโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ีน่ิยมกนัอย่างมาก รวมทัง้มรีา้นคา้แฟชัน่มากมายตัง้อยู่บรเิวณHIGH 
STREET เ ช่ น  ACCESSORIZE, H&M, ZARA, KIPLING, GANT, HUGO BOSS, PORSCHE DEIGN, 



BALLY  และยงัมถีนนสโลน(SLOANE STREET) ทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของรา้น SUPER BRANDS อาท ิเช่น LOUIS 
VUITTON, CHANEL, HERMES,GUCCI, VALENTINO, SALVATORE FERRAGAMO, MCM, 
ERMENEGILDO ZEGNA, ALBERTA  FERRETTI, SHANGHAI TANG,DIOR, GIORGIO ARMANI, 
DOLCE & GABRANA, BOTTEGA VENETA, BVLGARI FENDI ฯลฯ 

   
ค า่  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
  น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานแกตวิก กรงุลอนดอน  ประเทศองักฤษ เพือ่ใหท้า่นเตรยีมการเชค็อนิ 
  เดนิทางกลบั 
22.05  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่TR751  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 1 มือ้ ** 
 
DAY 9  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                 (อาหารเสิรฟ์บนเคร่ือง 1 มือ้) 
16.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 



 
** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) 

กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิ์น 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ท่านละ 

05 – 13 พฤษภาคม 65 TR750BKK-LGW 14.30-20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-16.10 69,999 69,999 69,999 14,000 

19 – 27 พฤษภาคม 65 TR750BKK-LGW 14.30-20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-16.10 69,999 69,999 69,999 14,000 

09 – 17 มิถนุายน 65 TR750BKK-LGW 14.30-20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-16.10 69,999 69,999 69,999 14,000 

16 – 24 มิถนุายน 65 TR750BKK-LGW 14.30-20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-16.10 69,999 69,999 69,999 14,000 

07 – 15 กรกฎาคม 65 TR750BKK-LGW 14.30-20.05 69,999 69,999 69,999 14,000 



TR751LGW-BKK 22.05-16.10 

21 – 29 กรกฎาคม 65  TR750BKK-LGW 14.30-20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-16.10 69,999 69,999 69,999 14,000 

11 – 19 สิงหาคม 65 TR750BKK-LGW 14.30-20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-16.10 69,999 69,999 69,999 14,000 

18 – 26 สิงหาคม 65 TR750BKK-LGW 14.30-20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-16.10 69,999 69,999 69,999 14,000 

08 – 16 กนัยายน 65 TR750BKK-LGW 14.30-20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-16.10 69,999 69,999 69,999 14,000 

22 – 30 กนัยายน 65 TR750BKK-LGW 14.30-20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-16.10 69,999 69,999 69,999 14,000 

06 – 14 ตลุาคม 65 TR750BKK-LGW 14.30-20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-16.10 69,999 69,999 69,999 14,000 

13 – 21 ตลุาคม 65 TR750BKK-LGW 14.30-20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-16.10 69,999 69,999 69,999 14,000 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 55,000 บาท 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 60 ปอนด ์(GBP) ต่อ 
ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 
** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

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

สนามบนิ และคา่ภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด 

เที่ยวหนึ่ง  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใชจ้่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน SCOOT AIRLINES อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 

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

- คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  



- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- คา่มคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

- คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 60 GBP  ต่อ ทริป ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- คา่ตรวจ RT PCR เพือ่ออกเอกสารเชค็อนิตอนกลบัประเทศไทย ประมาณ 100GBP 

- คา่ตรวจ ANTIGENT ณ คลนิิค ทีร่บัรองโดยรฐับาล  

- คา่ธรรมเนียม+คา่บรกิารยืน่วซี่าUK (กรณีใหย้ืน่วซี่าให ้คา่ธรรมเนียม+ประกนั+บรกิาร 6,500บาท) 

- คา่โรงแรม Test&Go ในคนืที ่1 และ คนืที ่5 ตอนมาถงึประเทศไทย 

- คา่ตรวจ RT PCT ก่อนเดนิทาง 72 ชัว่โมง เพือ่ใชใ้นการเชค็อนิขาไป (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง) 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 20,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ



ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิธิไ์ปตาม

ระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

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

โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ และ คนืคา่ทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  



- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

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

สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

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

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้



- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร  

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้า่น เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่า่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

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

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 



- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าองักฤษ 

 

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

สถานฑูตไม่อนุญาตใหด้งึเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเขา้ไปแลว้ ดงันัน้ถ้าท่านรูว้่าต้องใชเ้ล่มกรุณาแจง้บรษิทัทวัรฯ์ 

เพือ่ขอยืน่วซี่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 



 

การเตรยีมเอกสาร 

**กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ และกรุณาอย่ายดึตดิกบัการยืน่ในสมยัก่อน** 

1. หนงัสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีน้าวา่งอยา่งน้อย 2 แผน่ 

2. รปูถ่ายสหีน้าตรง ขนาด 3.5X4.5 ซม. 2 รปู พืน้ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสี
เทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน...สถานฑตูมกีารเทยีบรปูกบั ห น้ า วี
ซ่าทีเ่คยได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรุณาถ่ายหน้าแรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

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

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

7. ส าเนาใบมรณะบตัร  

8. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ เปลีย่นนามสกุล (ถา้หากมกีารเปลีย่น) 

9. สตูบิตัร(กรณีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา) 

10. กรณีเดก็อายุต ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ (หากเดก็ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกส เพิม่เตมิ ดงันี้  

• เดก็เดนิทางกบับุคคลอื่น บดิาและมารดาตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การ เขตหรอื
อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร (ระบุชือ่) มคีวามสมัพนัธอ์ย่างไรกบัครอบครวั 

• เดก็เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้
และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา (ระบุชือ่บดิา)  

 • เดก็เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื 
 อ าเภอเทา่นัน้และใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบุชือ่มารดา)   

11. หลกัฐานการท างาน**(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรยีน) ตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัยืน่  

 ท าเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ สะกดชือ่-นามสกุลใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์** 

 จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ   TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและ
 ประเทศ)จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุวนัออกจดหมาย, วนัเขา้ท างาน, และเงนิเดอืน 

 • กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้: ใชท้ะเบยีนพาณิชยท์ีม่ชีือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

 • กรณีพนักงานบรษิัท: ใช้จดหมายรบัรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง / 
เงนิเดอืน  

 • กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ: ใชห้นงัสอืรบัรองจากหน่วยงาน  

 • กรณีเกษยีณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

• กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา: ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลงัศกึษาอยูร่ะบุชัน้ ปีทีศ่กึษา  



 12. หลักฐานการ เ งิน (กรุณา เตรียม ให้ถู กต้อ ง  ใช้ทั ้ง  BANK GUARANTEE และ  STATMENT เ ล่ ม
 เดยีวกนั) 

 • หนั ง สือ รับ ร อ งสถ านะทา งกา ร เ งิน  ( BANK GUARANTEE) ของบัญชีอ อมทรัพย์  (SAVING 
 ACCOUNT) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้า
 พาสปอรต์) มอีายุไมเ่กนิ 20 วนั นบัจากวนัทีย่ืน่วซี่า 

• STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดอืน นบัขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซี่า มยีอดเงนิไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (สะกดชื่อ -นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้า
พาสปอรต์)มอีายุไมเ่กนิ 20 วนันบัจากวนัทีย่ืน่วซี่า 

 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อัพเดทให้เป็นปัจจุบันและน าสมุดไปแสดงให้เจ้าหน้าที่สถานทูตในวัน
 สมัภาษณ์ 

 ** ตอ้งเป็นสมุดบญัชอีอมทรพัยเ์ล่มเดยีวกนัเทา่นัน้ ** 

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

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

 หากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดงันี้ 

 O หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (BANK GUARANTEE)ของบญัชฝีากประจ า (FIXED  ACCOUNT)      
 ออกโดยธนาคาร ระบุชือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายุไมเ่กนิ 20 วนันบัจากวนัทีจ่ะยืน่วซี่า 

 O ส าเนาสมุดบญัชฝีากประจ า มยีอดเงนิไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ทา่น  

 หมายเหตุหากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี้ 

 • หนังสือรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร 
 (ต้องระบุชื่อผูถู้กรบัรองในจดหมายดว้ย) (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กต้องตามหน้าพาสปอรต์)อายุไม่เกนิ 20 
 วนันบัจากวนัทีจ่ะยืน่วซี่า 


