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Code: ID03-EUR-GRAND UK-EUR14B-86TG-APR-99-PE0206 

 

1111  เมเม..ยย..6633  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ --  ลอนดอน ลอนดอน ((องักฤษองักฤษ))  เสาร์เสาร ์ 

09.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร ์

D 9-12 สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสัมภาระ

และการเชค็อนิ 
 

12.50 น. ออกเดนิทางสูล่อนดอน โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 916   

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋ว

เครื่องบนิ, เช่ารถโคช้, จองที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไว ้

ลว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ปทัวร ์กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การ

ล่าชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไม่ทัน), การนัดหยุด

งาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทาง

ลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม

ได ้หัวหนา้ทัวร์ มีส ิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการทัวร ์

หัวหนา้ทัวร์จะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจ

รับผดิชอบได ้
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19.10 น. คณะถงึสนามบนิฮทีโธรว ์นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ รถ

โคช้ปรับอากาศ รอรับ ทา่นเขา้ทีพ่ัก 

 

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั RENAISSANCE LONDON HEATHROW HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.marriott.com/London   

1122  เมเม..ยย..6633  ลอนดอนลอนดอน  --  เบอรต์นัเบอรต์นั  ออนออน  เดอะวอเตอร์เดอะวอเตอร์  --  หมู่บา้นไบบวิรีหมู่บา้นไบบวิรี  ––  เมอืงเชเมอืงเช

สเตอร์สเตอร ์   

อาทติย์อาทติย ์ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าทา่นสูเ่ขตคอตส์โวลส ์ภมูภิาคทางตะวันตกของอังกฤษ หมูบ่า้นแสนสวย

เงยีบสงบ และเมอืงเล็ก ๆ ทีม่รีา้นคา้ตกแต่งแบบชนบท สลับกับทุ่งหญา้สี

เขียวขจีคอต์สโวลส์ เป็นศูนย์กลางการคา้ขนแกะและเลี้ยงแกะมาตัง้แต่

ครสิตศ์ตวรรษที ่13-15 พาท่านเทีย่วชมเมอืงเบอรต์ัน ออน เดอะ วอเตอร ์

เมอืงทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในคอตส์โวลส ์ดเูงยีบสงบมลี าธารสายเล็ก ๆ (แมน่ ้าวนิด์

รัช) ไหลผ่านกลางเมอืง และมสีะพานหนิทอดขา้มน ้าเป็นชว่ง ๆ กับตน้วลิ

โลวท์ีแ่กวง่กิง่กา้นใบอยูร่มิน ้า เมอืงนีม้รีา้นอาหารและโรงแรม รวมทัง้รา้นคา้

ใหเ้ดนิเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ จากนัน้ออกเดนิทางสู่หมู่บา้นไบบวิรี ่

เป็นหมู่บา้นที่ตัง้อยู่ในมณฑลกลอสเทอรเ์ชอร ์ทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้

ของอังกฤษ ภายในหมู่บา้นเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนที่เก่าแก่และมี

เอกลักษณ์งดงามราวกับว่าเป็นหมู่บา้นในเทพนิยาย จนไดช้ื่อว่าเป็น 

“หมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุในประเทศองักฤษ”  

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเชสเตอร ์เมอืงนี้ไดรั้บสถานะเป็นเมอืงในปี ค.ศ. 

1541 มอีาคารในยุคกลางหลายแห่ง แต่มีบางอาคารบรเิวณกลางเมอืงที่

ไดรั้บบรูณะในสมัยวกิตอเรยี เชสเตอรเ์ป็นหนึง่ในเมอืงทีม่กีารรักษาก าแพง

เมอืงที่ดีที่สุดในอังกฤษ และเป็นเมืองเล็กๆ ที่อัดแน่นไปดว้ยอาคารสวย

สไตลอ์งักฤษ และเต็มไปดว้ยวัฒนธรรมเกา่แก ่ทีย่งัคงถกูเก็บรักษาไว ้ 

(254 ก.ม.) 

 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CROWNE PLAZA CHESTER หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดบัเดยีวกนั 

www.crowneplaza.com/  

1313  เมเม..ยย..6633  เมอืเมอืงเชสเตอร ์งเชสเตอร ์––  เมอืงลเิวอรพ์ูล เมอืงลเิวอรพ์ูล ––  เขา้ชมสนามฟุตบอลแอนฟิลด์เขา้ชมสนามฟุตบอลแอนฟิลด  ์ --  

แมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร ์ MMEEGGAA  SSTTOORREE  

จนัทร์จนัทร ์ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

http://www.crowneplaza.com/
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09.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงลเิวอรพ์ูล ถิน่ก าเนดิของวงดนตรสีีเ่ต่าทองหรอืเดอะบที

เทลิทีโ่ด่ง และเป็นเมอืงวัฒนธรรมแห่งยโุรปในปี 2008 เชญิเทีย่วชม ย่าน

ท่าเรอืลเิวอรพ์ูล ทีเ่ป็นเขตมรดกโลก ถ่ายรูปกับ The Three Graces หรอื 

ตกึอลังการสามหลัง ทีป่ระกอบไปดว้ยตกึบรษัิทเรอื Cunard ตกึการท่าแห่ง

ลเิวอรพ์ูล และตกึ Royal Liver ทีเ่ป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงและสนามแอน

ฟิลด ์สนามเหยา้ของทมีสโมสรลเิวอรพ์ลู ยอดทมีแหง่ถิน่เมอรซ์ีไ่ซด ์

(40.2 ก.ม.) 

 

 น าท่านเขา้ชมสนามแอนฟิลด ์สนามเหยา้ของทมีสโมสรลเิวอรพ์ูล ยอดทมี

แหง่ถิน่เมอรซ์ีไ่ซด ์ตัง้อยูห่า่งจากใจกลางเมอืง Liverpool ตดิๆ กบัแสตนลีย่ ์

พารค์ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1884 ปัจจปัุนมคีวามจ ุ45,362 คน ในขณะเดยีวกัน

สนามใหม่ก าลังถูกวางแผนก่อสรา้งในชือ่ สนามสแตนลีย์พาร์ก ความจุ

ประมาณ 60,000 ทีน่ั่ง (หมายเหต ุการเขา้ชมสนามฟุตบอลแลมวิเซยีม

จะงดใหบ้รกิารในวนัท าการแขง่ขนั) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย หลังจากนัน้ออกเดนิทางสูแ่มนเชสเตอร ์เมอืงอุตสาหกรรมทีม่ชี ือ่เสยีง อกี

ทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่สีโมสรทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังในวงการฟตุบอลของโลก คอื 

แมนย ูหรอื ปีศาจแดง น าคณะ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของทมีที่

ท่านชื่นชอบในรา้น MEGA STORE ที่มากมายไปดว้ยของที่ระลึก

หลากหลายชนดิส าหรับแฟนบอล 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท ีพ่กั HILTON MANCHESTER DEANSGATE หรอื

เทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.hilton.com  

1144  เมเม..ยย..6633  แมนเชสเตอร ์ - สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - ชอ้ปป้ิง Outlet - 

ลอนดอน  

องัคารองัคาร  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. แลว้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงสแตรทฟอรด์ เพยีง 42 ก.ม. เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้า

เอวอนอันเป็นบา้นเกดิของวลิเลียม เช็คสเปียร์ กวีที่มีชือ่เสียงที่สุดของ

องักฤษ อสิระเดนิเลน่ชมเมอืง หาซือ้ของทีร่ะลกึเกีย่วกบัวลิเลยีม เชคสเปียร ์

กวเีอกทีโ่ดง่ดังของโลก 

 

(144.6 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้

ภายในเอา๊ทเ์ล็ทกวา่ 130 รา้นคา้แบรนดเ์นมใหท้่านเลอืกซือ้อยา่งจุใจ อาท ิ

Gucci , Prada , Dior , Burberry , Chloe , Coach , Superdry และอกี

(62.3 ก.ม.) 

http://www.hilton.com/


Page 4 of 12 

 

 

 

มากมาย สมควรแก่เวลาออกเดนิทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมอืงหลวง

ของสหราชอาณาจักรและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของสหภาพยโุรป มปีระชากร

กว่า 7.5 ลา้นคน ลอนดอนเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางส าคัญทางธุรกจิการเมอืง 

และวัฒนธรรมของโลก การสือ่สารการบันเทงิ แฟชั่น และศลิปะและเป็นที่

ยอมรับวา่มอีทิธพิลไปทั่วโลก 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเข้าสู่ท ี่พกั MILLENNIUM HOTEL LONDON 

KNIGHTSBRIDGE หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.millenniumhotels.co.uk 

1155  เมเม..ยย..6633  เทีย่วชมมหานครลอนดอน เทีย่วชมมหานครลอนดอน --  ข ึน้ชมววิบนลอนดอนอาย ขึน้ชมววิบนลอนดอนอาย ––  ชอ้ปป้ิงบนชอ้ปป้ิงบน

ถนนอ็อกฟอรด์ถนนอ็อกฟอรด์  

พุธพุธ  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. เทีย่วชมมหานครลอนดอน บรรยายและน าชมโดยมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ผ่าน

จัตรัุสทราฟัลกา้ร ์ผา่นจตรัุสรัฐสภา, หอนาฬกิาบิ๊กเบน ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ 

เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญท่ีส่ดุในโลก (อยูใ่นระหว่างการบรูณะซอ่มแซม), 

มหาวหิารเวสตม์นิสเตอร,์ มหาวหิารเซนตป์อล ทีม่ยีอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 

2 ของโลก, ผา่นชมลอนดอนบรดิจ ์สะพานขา้มแมน่ ้าเทมสแ์ห่งแรก จากนัน้

เดนิทางสูท่าวเวอรบ์รดิจ ์สญัลักษณ์อกีแหง่หนึง่ของเมอืง ขึน้ชมทัศนียภาพ

ของเมอืงแบบเบริด์อายววิบนลอนดอนอาย กระเชา้ไฟฟ้าทีสู่งทีสุ่ดในทวปี

ยโุรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่

ไดรั้บความนยิม จากนัน้รถโคช้ น าท่านผ่านไปชมศาลากลางเทศบาลนคร

ลอนดอน ศนูยก์ลางการปกครองสว่นทอ้งถิน่มากว่า 800 ปี, เสาอนุสรณ์ไฟ

ไหมค้รัง้ใหญ่ แลว้เขา้สู่ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารทีท่ าการของรัฐในปัจจุบัน, 

บา้นเลขที ่10 ถนนดาวน์นิง่ บา้นพักของนายกรัฐมนตรอีังกฤษ จัตุรัสพคิ

คาดลิลี ่เดมิเป็นวงเวยีนทีบ่รรจบของถนน 6 สาย มนี ้าพ ุและรปูปัน้อรีอสตรง

กลางเป็นทีน่ยิมของหนุ่มสาวมาน่ังพลอดรักกนั  

เดนิทางต่อสูพ่ระราชวังบัค้ก ิง้แฮม ทีป่ระทับของพระเจา้อลซิาเบธที ่2 และ

พระสวาม ี

 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Burger Lobster 

บา่ย อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัยยา่นถนน ออ๊กฟอรด์  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเข้าสู่ท ี่พกั MILLENNIUM HOTEL LONDON 

KNIGHTSBRIDGE หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.millenniumhotels.co.uk  

http://www.millenniumhotels.co.uk/
http://www.millenniumhotels.co.uk/
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16 16 เมเม..ยย..6363  แฮรี ่พอตเตอแฮรี ่พอตเตอร ์สตดูโิอ ร ์สตดูโิอ --  อสิระชอปป้ิง อสิระชอปป้ิง --  ลอนดอนลอนดอน  พฤหสับดีพฤหสับด ี 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าท่านเปิดโลกแห่งเวทมนตท์ีเ่ป็นปรากฏการณ์ทั่วโลก กับโลกแห่งพ่อมด

นอ้ย แฮรร์ีพ่อรต์เตอร ์ณ The Making of Harry Potter, Warner Bros 

Studio Tour ใหท้่านไดห้ลุดเขา้มายังโลกของพ่อมด ท่านจะไดช้ม

ภาพยนตร์สัน้ๆ เกี่ยวกับการสรา้งภาพยนตร์เรื่องดังแรงบันดาลใจจาก

นักเขยีน มนัีกแสดง Daniel Redcliff, Emma Watson, Rupert Glint เล่า

ถงึเบือ้งหลังการถ่ายท าทีม่สีถานทีต่กแต่งอยา่งอลังการ ชดุเครือ่งแต่งกาย

มากมาย และอปุกรณ์ประกอบฉากตา่งๆอกี อกีทัง้ยงัมหีอ้งอาหารของ ฮว็อก

วอรท์ (Hogwart) ทีต่กแตง่อยา่งงดงาม  

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย   

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่เมนูแบบดลีกัซ ์ณ ภตัตาคารโฟรซ์ซี ัน่ - ตน้ต ารบั

เป็ดอนัโดง่ดงั / หอยเชลล ์/ กุง้มงักร และหลากหลายเมนคูวามอรอ่ย 

Chinese 

 น าท่านเข้าสู่ท ี่พกั MILLENNIUM HOTEL LONDON 

KNIGHTSBRIDGE หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.millenniumhotels.co.uk  

17 17 เมเม..ยย..6363 อสิระใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัเต็มวนั (Free Day) ศกุร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

 อสิระโปรแกรมใหท้า่นไดเ้ลอืกพกัผอ่นหรอืทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 1 วนัเต็ม  

 ไมม่บีรกิารอาหารกลางวันและอาหารค ่า 

  จนไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับมี

เวลาใหท้่านไดท้ า Tax Refund พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ  

 

21.35 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG917   

18 18 เมเม..ยย..6363  เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯเดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ  เสาร์เสาร ์ 

16.00 น. สายการบนิไทย น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงเนือ่งจากการจัดโปรแกรม 

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วันกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

PERIOD 
Tour Fare 

ADL 

CHD 4-11 

With Bed 

CHD 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL USED 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

11 – 18 เมษายน 2563 9999,,000000..--  9900,,000000..--  8800,,000000..--  2200,,000000..--  1188,,000000..--  
--3333,,000000..--  

--2266,,000000..--  

http://www.millenniumhotels.co.uk/
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คา่ทัวรร์วม :  

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 ค่าเขา้ชมสนามกฬีาสนามแอนฟิลด์ (ในกรณีไมไ่ดเ้ขา้ชมทางบรษิทัฯ คนืเงนิทา่นละ 10 ปอนด)์ / 

คา่เขา้ Harry Potter / คา่ขึน้ลอนดอนอาย  

 โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนรายการ หรอื เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะเมอืง ในกรณีที

ทา่นมขีอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้เพือ่ความ

เหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซีา่สหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีทีย่ ืน่วซีา่เรง่ดว่น ช าระเพิม่

ทา่นละประมาณ 10,120 บาท **ราคาขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น** 

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอาย ุ16-75 ปี 

จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถงึค่า

รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทยไมเ่กนิ 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่

ไมไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของ

ทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

คา่ทัวรไ์มร่วมคา่ทัวรไ์มร่วม  ::  

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี

พเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร์การจองทัวร์  ((HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))    

 กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่

จอง ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 30 วัน

กอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

ไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร์ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร์  ((CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆเนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ  ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้  
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 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทัวร์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง พูดจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ที่มรีะบุอยู่ชัดเจนใน

โปรแกรมทัวร์, ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวร์ตอ้งท าการนอกเหนือ

โปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร์การยกเลกิการจองทัวร์  ((CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวันทีน่ า

เทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี ้ใหน้ ามาหักจาก

เงนิค่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจะ

เรยีกจากนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แหง่พระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์พ.ศ.

2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครือ่งบนิตั๋วเครือ่งบนิ  ((AAiirr  TTiicckkeett))  

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ได ้

ด าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ และหากทา่นไม่

แน่ใจในวันเดนิทางดังกลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยนัในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND 

ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 
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การสะสมไมลข์องสายการบนิการสะสมไมลข์องสายการบนิ  ((MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลุฟฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ 

ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิ

ของสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิคา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ  ((IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพักโรงแรมและหอ้งพัก  ((HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 

3 เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ท่าน (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแ่ตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / 

ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่

มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่ี

จะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด 

และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ 

DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชมสถานทีเ่ขา้ชม  ((RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  

  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้

ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของ
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สถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่

เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีาร

คนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชม

จากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระสมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ  ((PPoorrtteerr))  

  ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไมส่ามารถใหบ้รกิารใน

การยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการ

บนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 

46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับภาระความ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท 

/ ทา่น 

การสบูบหุรี่การสบูบหุรี่  ((SSmmookkiinngg  AArreeaa))  

 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนด

ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัวการเดนิทางเป็นครอบครัว  ((FFaammiillyy))  

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 

ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารใเอกสารในการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษนการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลายืน่ประมาณใชเ้วลายืน่ประมาณ  1155--3300  วนัท าการไมน่บัวนัเสาร์วนัท าการไมน่บัวนัเสาร ์ --  อาทติยแ์ละวนัหยดุอาทติยแ์ละวนัหยดุ  
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(การขอวซีา่ประเทศองักฤษผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มอืสแกนลายนิว้มอื ดว้ยตนเอง ณ 

ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ประเทศองักฤษ ตัง้อยูท่ีอ่าคารเดอะเทรนดี ้ชัน้ 28 สขุมุวทิ 13 แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กทม. ) 

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไมว่่าจะเคยมวีซีา่ในกลุ่ม

ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส , หยา่ / 

ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท / สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง,อัตราเงนิเดอืน

ในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมา

ท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนังสอืรับรองบรษัิทที่คัดไวไ้ม่เกนิ 1  เดือน 

พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืนตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และ

มจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสู่

ภมูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายใน

ครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1 – 6แลว้ 

ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดย

ระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตัวจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, มารดา 

จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมี

นายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวี

ซา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่ของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ไมว่่าจะเป็นเหตุผล

ใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 

ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 



Page 11 of 12 

 

 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ปขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊)

ซ ึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ตรเครดติลกูคา้ช าระดว้ยบ%ั 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด อขึน้เครือ่งถแืละซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์่างๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


