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บรไูน – มสัยิด Omar Ali Saiffuddien - ตลาดกาดง – ไนทม์ารเ์ก็ต – ลอนดอน - บาธ – สโตนเฮนจน ์– บริสตอล 

ไบบุรี – เบอรต์นั ออนเดอะ วอเตอร ์– ลิเวอรพู์ล – แมนเชสเตอร ์–ลอนดอน - อิสระตามอธัยาศยั 
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ก าหนดการเดินทาง 

วนัท่ี1 กรุงเทพฯ – บรูไน – มสัยิด Omar Ali Saiffuddien - ตลาดกาดง – ไนทม์ารเ์ก็ต – ลอนดอน   

10.30 สมาชิกทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 เคาทเ์ตอร์ U-W สาย

การบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก  

13.30  ออกเดินทางสูบ่รูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี BI 514 

17.15  เดินทางถึงประเทศบรูไน  ใหท้า่นแวะพกัเปล่ียนเคร่ือง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

 น าทา่นชม มสัยิด Omar Ali Saiffuddien (ภายนอก) มสัยิดใจกลางเมือง บนัดาร์เสรีเบกาวนั สรา้งข้ึนโดย สุลตา่น โอมาร์ 

อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นมสัยิดประจ าพระองคข์องสมเด็จพระมหา

ราชาธิบดีองคท่ี์ 28 ของบรูไน ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของสมเด็จ

พระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคป์ัจจุบนั ภายในมสัยิดประดบัตกแตง่

ดว้ยหินออ่นและกระเบ้ืองสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมส าหรับ

สถานท่ีในการสวดมนตข์อพร มสัยิดแห่งน้ีเป็นการผสมผสาน

ระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี ไดร้ับ

การขนานนามวา่ มินิ ทชัมาฮาล บริเวณดา้นหนา้ของมสัยิดเป็น

ทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมาประดบั 

นบัเป็นจุดเดน่อีกประการหน่ึง มสัยิดแหง่น้ีภายนอกแวดลอ้มดว้ย

พนัธุ์ไมน้านาชนิดซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวง

สวรรค ์ถือไดว้า่เป็นมสัยิดท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ยายา่ซนั คอมเพล็กซ ์เป็นแหลง่ช็อปป้ิงท่ีส าคญัใจกลางเมืองบรูไน มีท ัง้สินคา้พ้ืนเมือง,ของโบราณ 

ไปจนถึงคริสตลัและเคร่ืองประดบัราคาแพง / ถึงเวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางเขา้สู่สนามบินบรูไน 

 

วนัท่ี2 ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน ์– บริสตอล 

00.15  เหิรฟ้าสู ่มหานครลอนดอน...โดยสายการบินรอยลั บรูไน แอร์ไลน ์เท่ียวบินท่ี BI 003 

06.50 ถึงสนามบินฮิสโธรว ์มหานครลอนดอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนั้นน าทา่นออกเดินทางเขา้สู่ทุง่ราบ 

ซ อ ล ส์ บุ รี  “Salisbury Plain” น า ท่ า น เ ข ้า ช ม  ส โ ต น เ ฮนจ์  

STONEHENGE (รวมค่าเขา้ชม) วงหินปริศนาแห่งเกาะองักฤษ 

นบัเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคเกา่ สรา้งข้ึนราว 2,000 ปี

กอ่นคริสตกาล น าท่านเปล่ียนรถทอ้งถ่ินเพ่ือเขา้ชมสโตน์เฮนจ ์มี

เวลาใหท้่านเดินเลน่ชมความมหัศจรรยข์องวงหินปริศนา ไดเ้วลา

สมควรน าทา่นออกเดินทางสูเ่มืองบาธ “Bath” ดินแดนแหง่อาณาจกัร

โรมนัอนัย่ิงใหญบ่นเกาะ องักฤษเม่ือกวา่ 2,000 ปีมาแลว้ ต ัง้ช่ือเมือง

ว่า “Aquae Sulis” เป็นท่ีต ัง้ของโรมนับาธ สถานท่ี ท่ีชาวโรมนัมา

สรา้งไวเ้ป็นสถานท่ีอาบน ้าแร่ เม่ือ 2,000 ปีมาแลว้ โดยอาศยั น ้าจาก

บอ่น ้าแร่ธรรมชาติท่ีจะมีน ้าไหล ออกมาอยา่งตอ่เน่ืองถึงวนัละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความรอ้นถึง 46 องศา

เซลเซียส 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
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เมืองบาธเป็นสถานท่ีท่ีสมเด็จพระเจา้เอด็การ์ผูร้ักสงบท าพิธีราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริยอ์งักฤษท่ีมหาวิหารบาธ ในปี ค.ศ. 

973 ตอ่มาในสมยัจอร์เจีย บาธกลายเป็นเมืองน ้าแร่ท่ีเป็นท่ีนิยมกนัมากซ่ึงท าให ้

เมืองขยายตวัข้ึนมากและมีสถาปัตยกรรมจอร์เจียท่ีเดน่ๆ จากสมยันัน้ท่ีสรา้งจาก

หินบาธท่ีเป็นหินสีเหลืองนวล เมืองบาธไดร้ับฐานะเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 

1987 และมีโรงละคร, พิพิธภณัฑแ์ละส่ิงส าคญัทางวฒันธรรมและทางการกีฬา ท่ี

ท าใหก้ลายเป็นเมืองท่ีดึงดูดนักทอ่งเท่ียวโดยมีนักทอ่งเท่ียวคา้งคืนหน่ึงลา้นคน 

เมืองบาธมีมหาวิทยาลยัสองมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัและสถานศึกษาอ่ืนๆ 

แรงงานส่วนใหญเ่ป็นอุตสาหกรรมการบริการและมีความเจริญเติบโตทางดา้น

ขอ้มูลและเทคโนโลยีท่ีสร้างงานใหแ้กผู่อ้ยู ่อาศยัในเมืองบาธเองและบริเวณ

ปริมณฑล ออกเดินทางสูเ่มืองบริซตอล เพ่ือเขา้สูท่ี่พกั 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี:  HOTEL RAMADA / หรือระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัท่ี3  บริสตอล– ไบบุรี – เบอรต์นั ออนเดอะ วอเตอร ์– ลิเวอรพู์ล 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นออกเดินทางมุง่หนา้สู ่“หมูบ่า้นไบบุรี” (Bibury) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ต ัง้อยูใ่นแควน้ Gloucestershire เขต Cotswolds 

( ค อ ทส์ โ ว ลส์ )  จ ัด ว่ า เ ป็น  The Most beautiful village in 

England ใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ชม บา้นเรือนอนัเป็นเอกลกัษณข์อง

หมูบ่า้นแห่งน้ี นั่นคือกระทอ่มหินโบราณ ท่ีเรียงรายกนัยาวไป

เป็นแถว มีช่ือวา่ Arlington Row ซ่ึงกระทอ่มเหลา่น้ีเคยเป็นท่ี

พกัของคนท่ีท าอาชีพทอขนแกะในสมยัศตวรรษท่ี 17 ชมโบสถ์

อนัเกา่แก ่อีกทัง้ยงัมีถนนสวย ๆ ท่ีรายลอ้มดว้ยดอกไมสี้สดใสริม

สองขา้งทาง น าท่านชม “ฟาร์มปลาเทราท”์ อายุกว่า 100 ปี 

ต ัง้อยูใ่จกลางหมูบ่า้น อนัเน่ืองมาจากแมน่ ้าโคลน์เป็นสาขาหน่ึง

ท่ีแยกมาจากแมน่ ้าเทมส ์เป็นแหลง่ท่ีสามารถเล้ียงปลาชนิดน้ีได ้

ตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลาท่ีเ ล้ียงเป็น  ปลาเทราท์สีน ้าตาล 

กลายเป็นอาชีพท่ีท ารายไดใ้หก้บัคนในหมูบ่า้นจ านวนมาก และ

ฟาร์มปลาเทราตย์งัเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของหมูบ่า้นอกี

ดว้ย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์” 

ห มู่ บ ้า น เ ล็ ก  ๆ  ท่ี รู ้ จ ั ก ก ัน ใ น น า ม ข อ ง  “เ ว นิ ส  แ ห่ ง

คอตสวอลด”์Cotswold  เมืองท่ีโดง่ดงัท่ีสุดในคอตสโวลด ์ ดูเงียบ

สงบมี ล าธารสายเล็ก ๆ  (แมน่ ้าวินดร์ัช) ไหลผา่นกลางเมือง และ

มีสะพานหินทอดขา้มน ้าป็นชว่ง ๆ กบัตน้วิลโลวท่ี์แกวง่กิ่ งกา้นใบ

อยูริ่มน ้า เมืองน้ีมีรา้นอาหารและโรงแรม รวมทัง้ร้านคา้ใหเ้ดิน

เลน่เก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย ์น าทา่นชมความสวยงามภายใน

หมูบ่า้นแหง่น้ี พรอ้มทัง้ถา่ยภาพเป็นท่ีระลึก 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

  บ่าย น าทา่นชมเมืองลิเวอร์พูล Liverpool  เมืองทา่แหง่การ

ท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัมากแห่งหน่ึงของประเทศองักฤษ 
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โดยเฉพาะในชว่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 เมืองลิเวอร์พูลนั้นถือว่าเป็นจุดศูนยก์ลางของการติดต่อคา้ขายกบัแคริบเบียน , 

ไอร์แลนด ์และแผน่ดินใหญยุ่โรป จึงสง่ผลใหเ้มืองลิเวอร์พูลเป็นเมืองส าคญัท่ีสุดเมืองหน่ึงขององักฤษ ปัจจุบนัเมืองลิเวอรพู์ล

ไดก้ลายเป็นท่ีดึงดูดนกัทอ่งเท่ียว ซ่ึงในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์พูลไดมี้การฉลองครบรอบ 800 ปี ท่ีกอ่ต ัง้มาและในปี ค.ศ. 

2008 ลิเวอร์พูลก็ไดร้ับต าแหน่งเมืองหลวงทางวฒันธรรมของยุโรปพรอ้มกบัเมืองสตราวนัเจอร์ ในนอร์เวยอ์ีกดว้ย น าทา่น

เก็บภาพบริเวณดา้นหนา้สนามแอนฟิลด ์สนามฟุตบอลท่ีมลิเวอร์พูลท่ีโดง่ดงั สนามกีฬาแหง่ประวติัศาสตร์แหง่น้ีคือสถานท่ีท่ี

มีความส าคญัท่ีสุดของเมือง 

 คนเมืองลิเวอร์พูลนัน้ช่ืนชอบและคล ัง่ไคลก้ีฬาฟุตบอลมาก สนามกีฬาแอนฟิลดก์็เป็นเหมือนบา้นของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์

พูลมาตัง้แตก่อ่ต ัง้ข้ึนในปี 1892 สนามกีฬานัน้มีมากอ่นสโมสรฟุตบอลประมาณ 8 ปี และไดร้ับการปรับปรุงใหท้นัสมยัอยา่ง

สม ่าเสมอตลอดชว่งศตวรรษท่ี 20  ใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกประจ าทีมลิเวอร์พูล 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี:  NOVOTEL HOTEL LIVERPOOL / หรือเทียบเท่าระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัท่ี4 ลิเวอรพู์ล – แมนเชสเตอร ์– ชมเมือง – ชอ้ปป้ิง 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าทา่นออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์น าทา่น

เก็บภาพภายนอกสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอร์ด ของ

สโมสรแมนเชสเตอร์  ยูไนเต็ด ซ่ึงมีจ านวนความจุ 

75,635 ท่ีนั่ง โอลดแ์ทรฟฟอร์ดเป็นสนามกีฬาของสโมสร

ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในสหราชอาณาจักร เป็นสนาม

ฟุตบอลขนาดใหญเ่ป็นอนัดบัท่ี 2 ของประเทศและใหญ่

เป็นอนัดบัท่ี 8 ในทวีปยุโรปพร้อมชมพิพิธภณัฑ ์ความ

เป็นมาของสนามฟุตบอล อนัย่ิงใหญแ่หง่น้ี มีเวลาใหท้า่น

เลือกซ้ือสินคา้ลิขสิทธ์ิประจ าทีมแมนเชสเตอร์ไดต้าม

อธัยาศยั 

เท่ียง อิสระอาหารม้ือเท่ียงเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

บ่าย จากนั้นออกเดินทางสู่ Bicester Outlet ศูนย ์

เอาทเ์ล็ทท่ีใหญแ่ละมีสินคา้หลากหลายท่ีสุด มีเวลาให ้

ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม อาทิเชน่ Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO 

ฯลฯ จากนัน้เขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั 

ค า่ อิสระอาหารม้ือเย็นเพ่ือความสะดวกในการชมเมือง  

พกัท่ี:  NOVOTEL HOTEL WEMBLEY / หรือระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัท่ี5 ลอนดอน – อิสระตามอธัยาศยั   

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 อิสระทุกทา่นตามอธัยาศยั ทา่นสามารถขอค าแนะน าจากหวัหนา้ทวัร์ ใน

การเลือกเดินซ้ือสินคา้บริเวณยา่นตา่งๆ อาทิเชน่ ยา่นเคนชินตนั ไฮสตรีท 

ยา่นถนนรีเจนท ์ออ๊กฟอร์ด หรือ เขา้ชมพิพิธภณัฑหุ์น่ข้ีผ้ึง มาดามทุสโซ ่

(คา่เขา้ประมาณ 2,000 บาท) พิพิธภณัฑอ์งักฤษ (Britist Museum) (ไม่
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เสียคา่เขา้ชม) โรงถา่ยภาพยนตร์วอร์เนอร์ (Harry Potter) คา่เขา้ประมาณ 4,000 บาท) ไดต้ามอธัยาศยั(กรุณาจองจาก

เมืองไทย) 

พกัท่ี:  NOVOTEL HOTEL WEMBLEY / หรือระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัท่ี6 ลอนดอน – ชมเมือง – สนามบิน 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้เดินทางสู ่มหานครลอนดอน, ผา่นชมรัฐสภาขององักฤษริมแมน่ ้าเทมส ์จตุัรัสรัฐสภา มหาวิหารเวสทมินสเ์ตอร์ หอ

นาฬิกาบ๊ิกเบน ถนนดาวน์นิงท่ีต ั้งของบา้นพักนายก 

รัฐมนตรีองักฤษ, จตุรัสทราฟลัการ์ อนุสรณ์ของนายพล

ลอร์ด เนลสนั และชยัชนะขององักฤษเหนือทพัของนโป

เลียน ณ แหลมทราฟัลการ์ , มหาวิหารเซนต์พอลส์ 

ธนาคารชาติของ  องักฤษ กองบญัชาการต ารวจสกอ๊ต

แลนดย์าร์ด ถา่ยภาพสะพานทาวเวอร์ บริดจ ์ท่ีโดง่ดงั ผ่าน

ชมพระราชวังบักกิ้ งแฮม ท่ีใชว้่าราชการของสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 2 และพระราชวงศช์ ัน้สูง 

จากนัน้อิสระทุกทา่นในยา่นการคา้ ถนนออกซฟ์อร์ด หรือ 

บริเวณถนนรีเจนท ์อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง สินคา้บริเวณ

ยา่นเคนชินตนั ไฮสตรีท ทา่นสามารถเลือกชอ้ปป้ิงในยา่น

ถนนรีเจนท ์ออ๊กฟอร์ด จากนั้นน าทา่นออกเดินทางเขา้สู่

สนามบิน 

17.55 ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ แวะตอ่เคร่ืองท่ี บรูไน โดยเท่ียวบินท่ี BI 004 

 

วนัท่ี7 กรุงเทพ  

14.35 เดินทางดึงบรูไน น าทา่นตอ่เคร่ือง 

08.40 ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี BI 519 

20.25 เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสุข สนุกสนานและประทบัใจ 

 

หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การลา่ชา้อนัเน่ืองมาจากสาย

การบิน และสถานการณ์ในตา่งประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได ้

มอบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทัง้น้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมูค่ณะ

เป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 

 

ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / หอ้ง 

จ่ายเพ่ิม 

 

14-20 ต.ค. 2562 43,900 43,900 43,900 11,000 

21-27 ต.ค. 2562 43,900 43,900 43,900 11,000 

04-10 พ.ย. 2562 42,900 42,900 42,900 11,000 

18-23 พ.ย. 2562 42,900 42,900 42,900 11,000 

ตอ้งการเดินทางโดยชัน้ธรุกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ต ัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  

 คา่รถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั โรงแรมสว่นใหญใ่นยุโรปจะไมมี่เคร่ืองปรบัอากาศ เน่ืองจากอยู่ 

 ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมตา่งๆ อนัเป็นผลท่ีท าให ้

ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 คา่อาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ  

 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวใหค้วามรู ้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทา่น  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 %  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรีด , คา่เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 คา่ผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าสหราชอาณาจกัร และค่าสแกนเอกสาร (6,000 บาท) ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ โดยเฉล่ีย 100 บาท / ทา่น / วนั   

 คา่ทิปพนกังานขบัรถระหวา่งการทอ่งเท่ียวในองักฤษ 2 ปอนด ์/ ทา่น / วนั  

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ และการช าระเงิน  

❖ กรุณาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระงวดแรก 35,000 บาท กอ่นการเดินทาง พรอ้มแฟกซส์ าเนาหนา้หนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษัท 

และคา่ใชจ้า่ยสว่นท่ีเหลือกรุณาช าระกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทาง 

❖ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดินทางได ้ 

❖ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเชน่ การนดั

หยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ 

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

❖ เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ

ถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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หมายเหตุ 

o ทางบริษทัจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 25 ท่าน และไดร้บัคิวการตอบรบัจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษัทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซา่ อาทิ ต ัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ 

ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ทา่น จึงจะสามารถย่ืนวีซา่ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุป๊ในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซา่เด่ียว ซ่ึงทางทา่นจะตอ้งเดินทางมาย่ืนวี

ซา่ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใชบ่ริษัททวัร์เป็นผูก้  าหนด ทา่นท่ีมีความประสงค์

จะย่ืนวีซา่ทอ่งเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลตอ่การพิจารณาวีซา่ของ

ทา่น บริษัททวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซา่เทา่นัน้ มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซา่ใหก้บัทางทา่น 

• กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไมคื่นคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้ส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไมผ่า่นการพิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงต ัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการย่ืนวีซา่ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณา 

ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีคา่ธรรมเนียมท่ีทา่นตอ้งถูกหกับางสว่น และสว่นท่ีเหลือจะคืนใหท้า่นภายใน 45-

60 วนั (ตามกฎของแตล่ะสายการบิน) ถา้ยงัไมอ่อกตัว๋ทา่นจะเสียแตค่า่มดัจ าต ัว๋ตามจริงเทา่นัน้ 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรกของการ

เดินทางหากทา่นไมป่รากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดคา่หอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษัทจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให ้

ทา่นเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100% 

• ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทา่นเดินทางมาจากตา่งจงัหวดั หรือตา่งประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในส่วนน้ี เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ี

นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  45 วนั - คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน   

หรือ กรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้     

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บคา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท    

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  20 วนัข้ึนไป  -  เก็บคา่ใชจ้า่ย  70 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  15 วนั - เก็บคา่บริการทัง้หมด 100 % 
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เอกสารท่ีใชใ้นการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 

 หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอรต์วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัน้ ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รปู ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายุยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากเดือน

ท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุน้ หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT 

MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแตล่ะสถานทูต*ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรบัรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทตูรบับญัชีออมทพัยเ์ท่านัน้ ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรพัยแ์ละเอกสาร

แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ้ท ัง้น้ีเพ่ือใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณท่์สุด)  

* หนงัสือรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแตล่ะสถานทูต

พรอ้ม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์ 

และหมายเลขบญัชีเลม่เดียวกบัส าเนาท่ีทา่นจะใชย่ื้นวีซา่ (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 

* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ ์ / หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไ่ดเ้ดินทางทัง้สองคน ตอ้งมีจดหมาย

ยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่ง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 

 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถูก

ปฏิเสธวีซา่สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ ์ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมายและโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ี

ทางบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่น

จดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ

ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบเุท่านัน้ การ

ปฏิเสธวีซา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซา่ปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวีซา่ทอ่งเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


