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บรูไน – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - ตลาดกาดง – ไนท์ มาร์ เก็ต – ลอนดอน - บาธ – สโตนเฮนจน์ – บริสตอล
ไบบุรี – เบอร์ ตัน ออนเดอะ วอเตอร์ – ลิเวอร์ พูล – แมนเชสเตอร์ –ลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัย
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กาหนดการเดินทาง
24 ก.พ.-01 มี.ค.//02-08 มี.ค.63
09-15 มี.ค.//16-22 มี.ค.//23-29 มี.ค.//30 มี.ค.-05 เม.ย.63
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที1่ กรุงเทพฯ – บรู ไน – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien
ตลาดกาดง – ไนท์ มาร์ เก็ต – ลอนดอน
10.30
13.30
17.15

คา่

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 เคาท์ เตอร์
U-W สายการบินไทย โดยมีเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ บรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ BI 514
เดินทางถึงประเทศบรูไน ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ว
นาท่ านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien (ภายนอก) มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์ เสรี เบกาวัน สร้างขึ้นโดย
สุ ลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็ นมัสยิดประจาพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิ บดีองค์ที่ 28 ของบรู ไน
ซึ่งเป็ นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิ บดีองค์ที่ 29
องค์ปัจจุบนั ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้วยหิ นอ่อน
และกระเบื้องสี อย่างเรี ยบง่าย เหมาะสมสาหรับสถานที่
ในการสวดมนต์ขอพร มัสยิดแห่ งนี้เป็ นการผสมผสาน
ระหว่างสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปั ตยกรรม
อิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล บริ เวณ
ด้า นหน้า ของมัส ยิด เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ มี ก าร
จ าลองเรื อ พระราชพิ ธี ม าประดับ นับ เป็ นจุ ด เด่ น อี ก
ประการหนึ่ ง มัสยิดแห่ งนี้ ภายนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์
ไม้นานาชนิ ดซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ แสดงถึงดิ นแดนแห่ ง
สรวงสวรรค์ ถือได้วา่ เป็ นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ยาย่ าซัน คอมเพล็กซ์ เป็ นแหล่งช็อปปิ้ งที่สาคัญใจกลางเมืองบรู ไน มีท้ งั สิ นค้าพื้นเมือง,
ของโบราณ ไปจนถึงคริ สตัลและเครื่ องประดับราคาแพง / ถึงเวลาอันสมควรนาทุกท่ านเดินทางเข้ าสู่ สนามบิน
บรูไน
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วันที2่ ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน์ – บริสตอล
00.15
06.50

เที่ยง
บ่ าย

คา่

เหิรฟ้ าสู่ มหานครลอนดอน...โดยสายการบินรอยัล บรูไน แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ BI 003
ถึงสนามบินฮิสโธรว์ มหานครลอนดอน หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว จากนั้นนาท่านออกเดินทางเข้า
สู่ ทุ่งราบ ซอลส์ บุรี “Salisbury Plain” นาท่ านเข้ าชม สโตน
เฮนจ์ STONEHENGE (รวมค่ าเข้ าชม) วงหิ นปริ ศนาแห่ ง
เกาะอังกฤษ นับเป็ นหนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า
สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ก่อนคริ สตกาล นาท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่น
เพื่ อ เข้า ชมสโตน์ เ ฮนจ์ มี เ วลาให้ ท่ า นเดิ น เล่ น ชมความ
มหั ศ จรรย์ข องวงหิ น ปริ ศ นา ได้ เ วลาสมควรน าท่ า นออก
เดินทางสู่ เมืองบาธ “Bath” ดินแดนแห่ งอาณาจักรโรมันอัน
ยิง่ ใหญ่บนเกาะ อังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปี มาแล้ว ตั้งชื่อเมืองว่า
“Aquae Sulis” เป็ นที่ต้ งั ของโรมันบาธ สถานที่ ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็ นสถานที่อาบน้ าแร่ เมื่อ 2,000 ปี
มาแล้ว โดยอาศัย น้ าจากบ่อน้ าแร่ ธรรมชาติที่จะมีน้ าไหล ออกมาอย่างต่อเนื่ องถึงวันละประมาณ 1,250,000
ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชมตัวเมืองบาธ บาธตั้งอยู่เนินหลายลูกในหุบเขาของแม่ น้าเอวอน ในบริ เวณที่มีน้ ำพุร้อนธรรมชำติที่
เป็ นที่ ต้ ัง ถิ่ น ฐำนของโรมัน ผู ้ส ร้ ำ งโรงอำบน้ ำโรมัน
(Roman Bath) เมืองบำธเป็ นสถำนที่ที่สมเด็จพระเจ้ำเอ็ด
กำร์ผรู ้ ักสงบทำพิธีรำชำภิเษกเป็ นพระมหำกษัตริ ยอ์ งั กฤษ
ที่มหำวิหำรบำธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมำในสมัยจอร์ เจีย
บำธกลำยเป็ นเมื อ งน้ ำ แร่ ที่ เ ป็ นที่ นิ ย มกัน มำกซึ่ ง ท ำให้
เมืองขยำยตัวขึ้นมำกและมีสถำปั ตยกรรมจอร์ เจียที่เด่นๆ
จำกสมัย นั้น ที่ ส ร้ ำ งจำกหิ น บำธที่ เ ป็ นหิ น สี เ หลื อ งนวล
เมื องบาธได้ รับฐานะเป็ นเมื องมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987
และมีโรงละคร, พิพิธภัณฑ์และสิ่ งสำคัญทำงวัฒนธรรม
และทำงกำรกี ฬำ ที่ ท ำให้ ก ลำยเป็ นเมื อ งที่ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวโดยมีนกั ท่องเที่ยวค้ำงคืนหนึ่ งล้ำนคน เมือง
บำธมีมหำวิทยำลัยสองมหำวิทยำลัยและวิทยำลัยและสถำนศึกษำอื่นๆ แรงงำนส่ วนใหญ่เป็ นอุตสำหกรรมกำร
บริ กำรและมีควำมเจริ ญเติบโตทำงด้ำนข้อมูลและเทคโนโลยีที่สร้ำงงำนให้แก่ผูอ้ ยู่อำศัยในเมืองบำธเองและ
บริ เวณปริ มณฑลออกเดินทางสู่ เมืองบริซตอล เพื่อเข้าสู่ ที่พกั
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที:่ Hampton By Hilton Bristol City Centre / หรื อระดับใกล้ เคียง
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วันที3่ บริสตอล– ไบบุรี – เบอร์ ตัน ออนเดอะ วอเตอร์ – ลิเวอร์ พูล
เช้า

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านออกเดินทางมุ่งหน้ าสู่ “หมู่บ้านไบบุรี” (Bibury) เป็ นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้ น Gloucestershire
เขต Cotswolds (คอทส์ โวลส์ ) จัดว่าเป็ น The Most
beautiful village in England ให้ท่านได้เดินเล่นชม
บ้า นเรื อนอัน เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องหมู่ บ ้านแห่ ง นี้ นั่น คื อ
กระท่อมหิ นโบราณ ที่เรี ยงรายกันยาวไปเป็ นแถว มีชื่อว่า
Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่านี้เคยเป็ นที่พกั ของคนที่
ทาอาชี พทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17 ชมโบสถ์อนั
เก่ า แก่ อี ก ทั้ง ยัง มี ถ นนสวย ๆ ที่ ร ายล้อ มด้ว ยดอกไม้สี
สดใสริ มสองข้างทาง นาท่ านชม “ฟาร์ มปลาเทราท์ ” อายุ
กว่ า 100 ปี ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บา้ น อันเนื่ องมาจากแม่น้ า
โคล์นเป็ นสาขาหนึ่งที่แยกมาจากแม่น้ าเทมส์ เป็ นแหล่งที่
สามารถเลี้ยงปลาชนิดนี้ได้ตลอดทั้งปี ส่ วนใหญ่ปลาที่เลี้ยงเป็ น ปลาเทราท์สีน้ าตาล กลายเป็ นอาชีพที่ทารายได้
ให้กบั คนในหมู่บา้ นจานวนมาก และฟาร์มปลาเทราต์ยงั เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของหมู่บา้ นอีกด้วย นา
ท่ า นเดิ น ทางสู่ “เมื อ งเบอร์ ตั น ออน เดอะวอเตอร์ ” หมู่ บ้ า นเล็ ก ๆ ที่ รู้ จั ก กั น ในนามของ “เวนิ ส แห่ ง
คอตสวอลด์ ”Cotswold เมืองที่โด่ งดังที่สุดในคอตสโวลด์ ดูเงียบสงบมี ลาธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ าวินด์รัช) ไหล
ผ่านกลางเมื อง และมี สะพานหิ นทอดข้ามน้ าป็ นช่ วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่ งก้านใบอยู่ริมน้ า เมื องนี้ มี
ร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่ นรมย์ นาท่านชมความสวยงามภายใน
หมู่บา้ นแห่งนี้ พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชมเมืองลิเวอร์ พูล Liverpool เมืองท่ าแห่ งการท่ องเที่ยวที่มีความสาคัญมากแห่ งหนึ่งของประเทศ
อั ง ก ฤ ษ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ช่ ว ง
คริสต์ ศตวรรษที่ 18 เมืองลิเวอร์ พูลนั้น
ถื อว่ำเป็ นจุ ดศูนย์ก ลำงของกำรติ ดต่ อ
ค้ำขำยกับแคริ บเบียน, ไอร์ แลนด์ และ
แผ่นดิ นใหญ่ยุโรป จึ งส่ งผลให้เมืองลิ
เวอร์ พูลเป็ นเมืองสำคัญที่สุดเมืองหนึ่ ง
ของอังกฤษ ปั จจุบนั เมืองลิเวอร์ พูลได้
กลำยเป็ นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่ งในปี
ค.ศ. 2007 เมื อ งลิ เ วอร์ พู ล ได้มี ก ำร
ฉลองครบรอบ 800 ปี ที่ ก่อตั้งมำและ
ในปี ค.ศ. 2008 ลิ เ วอร์ พู ล ก็ ไ ด้ รั บ
ตำแหน่งเมืองหลวงทำงวัฒนธรรมของ
ยุโรปพร้อมกับเมืองสตรำวันเจอร์ ใน
นอร์ เวย์อีกด้วย นาท่ านเก็บภาพบริ เวณด้ านหน้ าสนามแอนฟิ ลด์ สนามฟุตบอลทีมลิเวอร์ พูลที่โด่งดัง สนำม
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คา่

กีฬำแห่ งประวัติศำสตร์ แห่ งนี้ คือสถำนที่ที่มีควำมสำคัญที่สุดของเมือง คนเมืองลิเวอร์ พูลนั้นชื่นชอบและคลัง่
ไคล้กีฬำฟุตบอลมำก สนำมกีฬำแอนฟิ ลด์ก็เป็ นเหมือนบ้ำนของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลมำตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นใน
ปี 1892 สนำมกีฬำนั้นมีมำก่อนสโมสรฟุตบอลประมำณ 8 ปี และได้รับกำรปรับปรุ งให้ทนั สมัยอย่ำงสม่ำเสมอ
ตลอดช่วงศตวรรษที่ 20 ให้ท่ำนเลือกซื้อสิ นค้ำที่ระลึกประจำทีมลิเวอร์พลู
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที:่ Liverpool Marriott Hotel City Centre / หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้ เคียง
วันที4่ ลิเวอร์ พลู – แมนเชสเตอร์ – ชมเมือง – ช้ อปปิ้ ง
เช้า

เทีย่ ง
บ่ าย

คา่

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จ า ก นั้ น น า ท่ า น อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง
แมนเชสเตอร์ นาท่ านเก็บภาพภายนอกสนาม
ฟุ ต บอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด ของสโมสร
แมนเชสเตอร์ ยู ไ นเต็ ด ซึ่ ง มี จ านวนความจุ
75,635 ที่ นั่ง โอลด์แ ทรฟฟอร์ ด เป็ นสนาม
กีฬาของสโมสรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหราช
อาณาจักร เป็ นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่เป็ น
อันดับที่ 2 ของประเทศและใหญ่เป็ นอันดับที่
8 ในทวี ป ยุโ รปพร้ อ มชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ความ
เป็ นมาของสนามฟุตบอล อันยิ่งใหญ่แห่ งนี้ มี
เวลาให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าลิขสิ ทธิ์ ประจาทีม
แมนเชสเตอร์ได้ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารมื้อเทีย่ งเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
จากนั้นออกเดินทางสู่ Bicester Outlet ศูนย์เอาท์เล็ทที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้ ง
สิ นค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ
จากนั้นเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
อิสระอาหารมื้อเย็นเพื่อความสะดวกในการชมเมือง

พักที:่ Ibis London Wembley / หรื อระดับใกล้ เคียง
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วันที5่ ลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัย
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระทุกท่ านตามอัธยาศั ย ท่ านสามารถ
ขอคาแนะนาจากหัวหน้ าทัวร์ ในการเลือก
เดินซื้ อสิ นค้ าบริ เวณย่ านต่ างๆ อาทิเช่ น
ย่ านเคนชินตัน ไฮสตรีท ย่ านถนนรีเจนท์
อ๊ อ กฟอร์ ด หรื อ เข้ า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หุ่ น
ขีผ้ งึ้ มาดามทุสโซ่ (ค่ าเข้ าประมาณ 2,000
บาท) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อั ง กฤษ (Britis t
Museum) (ไม่ เสี ยค่ าเข้ าชม) โรงถ่ ายภาพ
ยนตร์ วอร์ เนอร์ (Harry Potter) ค่ าเข้ า
ประมาณ 4,000 บาท) ได้ ตามอัธยาศัย(กรุณาจองจากเมืองไทย)

พักที:่ Ibis London Wembley / หรื อระดับใกล้ เคียง
วันที6่ ลอนดอน – ชมเมือง – สนามบิน
เช้ า

17.55

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้ น เดิ น ทางสู่ มหานครลอนดอน, ผ่านชมรั ฐ สภาของอังกฤษริ มแม่ น้ า เทมส์ จัตุ รัสรั ฐ สภา มหาวิห าร
เวสทมิ น ส์ เ ตอร์ หอนาฬิ ก าบิ๊ ก เบน ถนนดาวน์นิ ง
ที่ต้ งั ของบ้านพักนายก รัฐมนตรี องั กฤษ, จตุรัสทรา
ฟั ลการ์ อนุ สรณ์ของนายพลลอร์ ด เนลสัน และชัย
ชนะของอังกฤษเหนื อทัพของนโปเลียน ณ แหลมท
ราฟัลการ์ , มหาวิหารเซนต์พอลส์ ธนาคารชาติของ
อัง กฤษ กองบัญ ชาการต ารวจสก๊ อ ตแลนด์ย าร์ ด
ถ่ายภาพสะพานทาวเวอร์ บริ ดจ์ ที่โด่ งดัง ผ่ านชม
พระราชวัง บั กกิ้ง แฮม ที่ ใ ช้ว่าราชการของสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศ์
ชั้นสู ง จากนั้นอิสระทุกท่ านในย่ านการค้ า ถนน
ออกซ์ ฟอร์ ด หรื อ บริ เวณถนนรี เจนท์ อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ ง สิ นค้ าบริ เวณย่ านเคนชิ นตัน ไฮสตรี ท ท่ าน
สามารถเลือกช้ อปปิ้ งในย่ านถนนรีเจนท์ อ๊อกฟอร์ ด จากนั้นนาท่ านออกเดินทางเข้ าสู่ สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ แวะต่ อเครื่ องที่ บรูไน โดยเที่ยวบินที่ BI 004
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วันที7่ กรุงเทพ
14.35
08.40
20.25

เดินทางดึงบรูไน นาท่ านต่ อเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ BI 519
เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้ วยความสุ ข สนุกสนานและประทับใจ

หมำยเหตุ...

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่ องจำกสภำพ ลม ฟ้ ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอันเนื่ องมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์
ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดิ นทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดิ นทำง โดยบริ ษทั ฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ ผูน้ ำทัวร์ มีอำนำจ
ตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสิ นใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสำคัญ

อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ก.พ.-มี.ค. 63
30 มี.ค.-05 เม.ย. 63

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
( มีเตียงเสริม )

พักท่ านเดียว / ห้ อง
จ่ ายเพิม่

39,900

39,900

39,900

11,000

42,900

42,900

42,900

12,000

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ลอนดอน-กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่
ในแถบที่มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการ ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้
ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่าอังกฤษและค่าสแกนเอกสาร ท่านละ 6,000 บาท ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณาหรื อไม่กต็ าม
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน
ค่าทิปพนักงานขับรถระหว่างการท่องเที่ยวในอังกฤษ 2 ปอนด์ / ท่าน / วัน

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน





กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ ปไม่สามารถออกเดินทางได้
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
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เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศ
ไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริ ษทั จะต้อง
ใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้
คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
o หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วย
ตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
o เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยืน่ วี
ซ่ าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั
ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซี ่ าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋
เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60
วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องพักทุกคืน ของกำรเดินทำง
หำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำน
เข้ำใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่ อรองระหว่ างบริ ษัทฯกับแลนด์ โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมที่พักต่ างประเทศเพื่อที่จะได้

ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)



หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
พาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ ใช้ในการเดิ นทางมาสนามบิ น ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่ นอกเหนื อจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่
มีการการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 70 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

รหัสทัวร์ : THW6-BI-UK-24FEB-30MAR20
เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตวั ทีส่ ถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รูปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณา
ระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด
หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ
สถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับ
หน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบตั ร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะ
ส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละ
ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอัน
เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะ
คานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

