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สั มผัสดินแดนเกาะอังกฤษ ต้ นกาเนิดวัฒนธรรมชมความงามทางธรรมชาติวฒ
ั นธรรม สถาปัตยกรรมต่ างๆ เจาะลึกวัฒนธรรมชาว
สก๊อต ที่เอดินเบิร์ก EDINBURGH ชมทัศนียภาพอันงดงามของสภาพภูมิประเทศในเขต Lake District ชมเมืองเก่าสุ ดคลาสสิ ค
อย่ างลิเวอร์ พลู LIVERPOOL ท่ านจะรู้สึกเสมือนเข้ าไปอยู่ในยุค80 เมื่อเดินอยู่ ในเมืองนี้ เก็บภาพกับสโมสรฟุตบอลชื่ อดังก้องโลก
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เข้ าชมเมืองในเขตคอท์ สโวล์ด ชมเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ ห์มากทีส่ ุ ดในเกาะอังกฤษ ตะลุยมหานครลอนดอน สั มผัส
กลิน่ ไอ แห่ งผู้ดีองั กฤษ ชมสถานทีต่ ่ างๆ ทีส่ าคัญ ช้ อปปิ้ งอย่ างจุใจ ณ เอาท์ เล็ท ถนนรีเจ้ นท์ และห้ างแฮร์ รอด
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กาหนดการเดินทาง
23 ก.พ.-01 มี.ค.63
01-08 มี.ค.//08-15 มี.ค.//15-22 มี.ค.//22-29 มี.ค.//29 มี.ค.-05 เม.ย.63

(กรุณาสารองทีน่ ั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
วันที่ 1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุ วรรณภูม)ิ – โดฮา

17.30 น.
20.55 น.

สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นพร้ อ มกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ เคาน์ เ ตอร์ ส ายการบิ น กาต้ า ร์ แอร์ เ วย์ (เคาเตอร์ Q)
เจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮาโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ โดยเที่ยวบินที่ QR833

23.40 น.

เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้ าร์ (แวะพักเปลีย่ นเครื่ อง)

วันที่ 2

โดฮา – เอดินเบอระ(สก๊ อตแลนด์ ) - คาล์ ตัน ฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบอระ - ชมเมือง

01.40 น.
07.20 น.

ออกเดินทางต่ อสู่ กรุงเอดิเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR031
เดินทางถึงสนามบินเอดินเบอระ ประเทศสก๊ อตแลนด์ หลังผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุ ลกากรแล้ วและ
ตรวจรับสั มภาระเรียบร้ อยแล้ ว จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ คาล์ ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ถัดจากวัง Holyrood ที่
เป็ นที่ต้ งั ของเสาคอลัม่ โรมันอันใหญ่ยกั ษ์ ที่ถือ
เป็ น The national Monument ของสก็อตแลนด์
พื้นที่ตรงนี้สมัยโบราณใช้เป็ นที่ประหารนักโทษ
ต่อมาก็เปลี่ยนมาเรื่ อยๆ เป็ นโรงหนังบ้าง บ้าน
ของข้าราชการบ้าง จากนั้นผ่านชมรัฐสภาสก็อต
แลนด์ ผ่านชมร้าน The Elephant House เป็ นร้าน
นั่ง ชิ ล ๆ เมนู เ บาๆ อาหารราคาไม่ แ พง ที่ J.K.
Rowling มานัง่ แต่งหนังสื อแฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาค
แรก นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ “เมืองเอดินเบิร์ก” เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม แห่ งความภาคภูมิใจ
ของชาวสก๊อต เป็ นเมืองศูนย์กลางของประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้าของสมญานามกรุ ง
เอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ าน เข้ าชมความยิ่งใหญ่ ของ “ปราสาทเอดินเบิร์ก” ตั้งอยู่บนเนิ นเขาอันสวยงามเป็ นปราสาทที่งดงาม
และเป็ นสถานที่ เ ก็ บ รั ก ษามหามงกุ ฎ แห่ ง
ราชวงศ์ เคยเป็ นที่ ป ระทับ ของกษัต ริ ย ์ส ก็ อ ต
และยังถื อว่าเป็ นจุ ดชมเมื องเอดิ น เบิ ร์กได้เป็ น
อย่างดีเนื่ องจากเป็ นเนิ นเขาสู ง มองเห็นเด่นเป็ น
สง่าจากทุกมุมเมือง และยังได้รับการขนานนาม
ว่ า เป็ นเมื อ งเอเธนส์ แ ห่ ง ทิ ศ เหนื อ เนื่ อ งจาก
สถาปั ตยกรรมการก่อสร้างที่คล้ายคลึงกับวิหาร

เทีย่ ง
บ่ าย
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คา่

แพนธี ออนในประเทศกรี ซ เข้าชมเครื่ องราชและอัญ มนี อนั ล้ าค่าของสก๊อตแลนด์ จากนั้น อิสระให้ท่าน
พักผ่อน หรื อเดินชมความสวยงามของเมืองเอดินเบิร์ก ตามถนนสายสาคัญของสก๊อตแลนด์ที่เรี ยงรายไปด้วย
ร้านขายสิ นค้าที่ระลึก ตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที:่
วันที่ 3

Mercure Edinburgh Hotel / หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
เอดินเบอระ –วินเดอร์ เมียร์ – แมนเชสเตอร์

เช้ า

คา่

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ “เมื อ งวิ น
เดอร์ เมี ย ร์ ” ตั้ง อยู่ ใ นเขตอุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ เลค ดิ ส ทริ ค อยู่ ท างทิ ศ
ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของอัง กฤษ
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 48 ตาราง
กิ โ ลเมตร เป็ นเมื อ งถิ่ น ก าเนิ ด ของ
William Wordsworth กวีผมู ้ ี ชื่อเสี ยง
ของอังกฤษ ปั จจุบนั ถือเป็ นอุทยาน
และยังเป็ นเมืองบ้านเกิดของปี เตอร์
แรบบิ ท ตัวการ์ ตูนที่มีชื่อเสี ยงของ
อังกฤษ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ “เมื องแมนเชสเตอร์ ” เมืองที่ เป็ นที่รู้จกั ในฐานะเมืองกี ฬา มีสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งระดับ
พรี เมี ยร์ ลีก ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นลี กที่ ดี
ที่สุดของสหราชอาณาจักร นาท่ าน
เก็ บ ภาพบริ เ วณสนามฟุ ต บอล
“ โ อลด์ แ ทรฟ ฟ อร์ ด ” ส โ ม ส ร
“แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” สโมสร
ฟุ ต บ อ ล ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง ข อ ง
อั ง กฤษ และยั ง เป็ นสโมสรที่
ประสบความสาเร็ จสู งสโมสรหนึ่ง
ของเกาะอังกฤษและยังเป็ นสนาม
ที่สร้างนัก เตะเก่ง ฝี เท้ายอดของปี ศาจแดงมาหลายสมัย สนามแห่งนี้ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที:่

Holiday Inn Manchester West หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

วันที่ 4
เช้ า

รหัสทัวร์ : THW6-QR-UK-23FEB-29MAR20
ลิเวอร์ พูล - เก็บภาพสนามแอนฟิ ลด์ - เชสเตอร์ - เบอร์ มงิ่ แฮม

คา่

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “เมื อ งลิ เ วอร์ พู ล ” ถิ่ น ก าเนิ ด วงดนตรี สี่ เ ต่ า ทอง และเมื อ งท่ า แห่ ง การท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ความส าคัญ มากแห่ ง หนึ่ งของประเทศอัง กฤษ
โดยเฉพาะในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 18 เมืองลิเวอร์
พูลนั้นถือว่าเป็ นจุดศูนย์กลางของการติดต่อค้าขาย
กับแคริ บเบียน, ไอร์แลนด์ และ แผ่นดินใหญ่ยโุ รป
จึ ง ส่ ง ผลให้เ มื อ งลิ เ วอร์ พู ล เป็ นเมื อ งส าคัญ ที่ สุ ด
เมื องหนึ่ งของอังกฤษ ปั จจุบนั เมืองลิเวอร์ พูลได้
กลายเป็ นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่ งในปี ค.ศ. 2007
เมืองลิเวอร์ พูลได้มีการฉลองครบรอบ 800 ปี ที่
ก่อตั้งมาและในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์พูลก็ได้รับตาแหน่งเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปพร้อมกับเมืองสต
ราวันเจอร์ ในนอร์ เวย์อีกด้วย นาท่ านเดินทางไปถ่ ายรู ปด้ านนอก Anfield สนามฟุตบอลของสโมสรชื่ อดังลิ
เวอร์ พูล เจ้ าของคาขวัญ YOU WILL NEVER WALK ALONE หลังจากนั้นเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ ตัน
ออน เดอะ วอเตอร์ ” Bourton On The Water
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ “เมืองเชสเตอร์ ” CHESTER เมืองเก่าที่คน้ พบโดยชาวโรมันเมื่อประมาณ 2,000 ปี มาแล้ว
นาท่านผ่านชมตัวเมืองอันสวยงาม ทางตอน
เหนื อ ขอ
งแคว้น เวลส์ ลัก ษณะของ
สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรื อนเป็ นแบบ
ทิวดอร์ อันเป็ นเอกลักษณะเฉพาะของที่นี่ซ่ ึง
เสริ มให้บรรยากาศของเมืองนี้ มีเสน่ ห์ และ
แฝงความน่ ารั กเอาไว้ นอกจากนั้นตึ กบาง
แห่ ง ยังเป็ นตึกเก่าแก่ต้ งั แต่สมัยปี ค.ศ.1488
อีกด้วย ชมกาแพงเมือง (City Walls) ซึ่งเป็ น
ลักษณะสถาปัตยกรรมของโรมัน เชสเตอร์ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองเดียวในสหราชอาณาจักรที่ยงั คงรักษาสภาพเดิม
ไว้ได้มากที่สุด นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์ มิงแฮม
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที:่

Penta Hotel Birmingham / หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

วันที่ 5
เช้ า
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เบอร์ มงิ่ แฮม - เบอร์ ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - ไบบูรี - Bicester Outlet - ลอนดอน

คา่

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินชมหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่รู้ จักกันในนามของ “เวนิส แห่ งคอทส์ โวลด์ ” เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอทส
โวลด์ ดูเงียบสงบมี ลาธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ าวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหิ นทอดข้ามน้ าเป็ น
ช่ ว งๆ กับต้น วิลโลว์ ที่ แ กว่งกิ่ ง
ก้ า น ใ บ อ ยู่ ริ ม น้ า เ มื อ ง นี้ มี
ร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้ง
ร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศ
อั น รื่ นรมย์ น าท่ า นชมความ
สวยงามภายในหมู่ บ ้า นแห่ ง นี้
พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก ได้
เวลาพอสมควร น าท่ านออก
เดิ น ทางมุ่ ง หน้ า สู่ “หมู่ บ้ า นไบ
บุรี” เป็ นหมู่ บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ใน
แคว้ น Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทส์ โวลส์ ) จัดว่าเป็ น The Most beautiful village in England ให้
ท่านได้เดินเล่นชม บ้านเรื อนอันเป็ นเอกลักษณ์ของหมู่บา้ นแห่ งนี้ นัน่ คือกระท่อมหิ นโบราณ ที่เรี ยงรายกัน
ยาวไปเป็ นแถว มีชื่อว่า Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่านี้เคยเป็ นที่พกั ของคนที่ทาอาชีพทอขนแกะในสมัย
ศตวรรษที่ 17ชม โบสถ์อนั เก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวย ๆ ที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริ มสองข้างทาง นา
ท่ านชม “ฟาร์ มปลาเทราท์ ” อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยูใ่ จกลางหมู่บา้ น อันเนื่ องมาจากแม่น้ าโคล์นเป็ นสาขาหนึ่ ง
ที่แยกมาจากแม่น้ าเทมส์ เป็ นแหล่งที่สามารถเลี้ยงปลาชนิ ดนี้ ได้ตลอดทั้งปี ส่ วนใหญ่ปลาที่เลี้ยงเป็ นปลาเท
ราท์สีน้ าตาล กลายเป็ นอาชีพที่ทารายได้ให้กบั คนในหมู่บา้ นจานวนมาก และฟาร์ มปลาเทราต์ยงั เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของหมู่บา้ นอีกด้วย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ “Bicester Outlet”
ศู น ย์เ อาท์ เ ล็ ท ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด และมี สิ น ค้า
หลากหลายที่ สุ ด มี เ วลาให้ ท่ า นช้ อ ปปิ้ ง
สิ นค้ า แบรนด์ เ นม อาทิ เ ช่ น Burberry,
Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally
Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ จากนั้น
เดิ น ทางสู่ ก รุ งลอนดอน เมื อ งหลวงของ
ประเทศอังกฤษ
อิสระอาหารมื้อคา่ เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

พักที:่

Ibis Style Hotel London Dockland / หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

วันที่ 6
เช้ า

รหัสทัวร์ : THW6-QR-UK-23FEB-29MAR20
ลอนดอน - บาธ - สโตนเฮนจน์ –วินเซอร์ - แฮร์ รอด - ลอนดอน
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านออกเดินทางสู่ “เมืองบาธ” เดินทางถึงเมืองบาธ ดินแดนแห่ งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะ
อังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปี มาแล้ว นาท่ าน
ชมเมื อ งบาธ (BATH)ที่ ช าวโรมัน มา
สร้ า งไว้เ ป็ นสถานที่ อ าบน้ าแร่ เมื่ อ
2,000 ปี มาแล้ว โดยอาศัย น้ าจากบ่อ
น้ าแร่ ธรรมชาติ ที่จ ะมี น้ าไหล ออกมา
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ถึ ง วั น ล ะ ป ร ะ ม า ณ
1,250,000 ลิ ตร และมี ความร้ อนถึ ง 46
องศาเซลเซี ยสปี ที่นี่จดั ว่าเป็ นสปาที่ ดี
ที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ ด้วยอาคารโอ่
อ่าและยิ่งใหญ่บวก กับสถาปั ตยกรรมที่น่าทึ่งทั้งเสาหิ น อาคาร และบ่อน้ าธรรมชาติ ทุกอย่างนี้ รวมตัวกัน
กลายเป็ นสไตล์นีโอคลาสสิ คที่น่าชื่นชมตลอดกาล โรมันบาธ จะเคยถูกชาวโรมันปล่อยทิ้งร้างมานานเป็ น
ร้อยปี แต่โรงอาบน้ าแห่ งนี้ ก็ได้รับความสนใจจากกษัตริ ยอ์ งั กฤษในการพัฒนาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวในยุค
หลัง ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 มาเรื่ อยๆ จนถึงปั จจุบนั การปรับปรุ งดังกล่าวนี้ส่วนมากจะเป็ นการแก้ไขตัวอาคาร
โดยเน้นให้เห็นถึงสถาปั ตยกรรมในรู ป
แบบเดิ มควบคู่ไปกับการก่ อสร้ างแบบ
ใหม่ ที่ ใ ช้ว สั ดุ ค งทนกว่ า ย้อ นเวลาให้
ท่ า นได้รู้ สึ ก เหมื อ นกับ ว่ า อยู่ใ นโรมัน
บาธยุคเริ่ มต้นจริ งๆ นาท่ านชม “สโตน
เฮนจ์ ” STONEHENGE (รวมค่ า เข้ า
ชม) วงหิ นปริ ศนาแห่ งเกาะอังกฤษกลุ่ม
นี้ นับเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก
ยุค กลาง เป็ นกลุ่ ม แท่ ง หิ น ขนาดใหญ่
ตั้ง อยู่ ก ลางทุ่ ง ราบกว้า งใหญ่ บ นที่ ร าบซอลส์ บุ รี (Salisbury
Plain) ในบริ เ วณตอนใต้ข องเกาะ
อังกฤษ ประกอบไปด้วยแท่งหิ นขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรี ยงกันเป็ นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหิ นบางอัน
ตั้งขึ้น บางอันวางนอนลง แ ละบางอันก็ถูกวางซ้อนอยูข่ า้ งบน นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหิ นนี้ถูกสร้างขึ้น
จากที่ ไ หนสั ก แห่ ง เมื่ อ ประมาณ 2000–3000
ปี ก่ อ นคริ ส ตกาล ส่ ว นด้า น นัก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละนัก
ประวัติศาสตร์ ต่างสงสัยว่า คนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหิ นที่มีน้ าหนักกว่า 30 ตัน ขึ้นไปวางเรี ยงกันได้
อย่างไร ทั้ง ๆ ที่ปราศจากเครื่ องทุ่นแรงอย่างที่เราใช้อยู่ในปั จจุบนั และบริ เวณที่ราบดังกล่าวไม่มีกอ้ นหิ น
ขนาดมหึ มานี้ ดังนั้นจึงสันนิ ษฐานว่าผูส้ ร้างต้องทาการชักลากแท่งหิ นยักษ์ท้ งั หมดมาจากที่อื่น ซึ่ งคาดว่า
น่าจะมาจาก "ทุ่งมาร์ลโบโร" ที่อยูไ่ กลออกไปประมาณ 40 กิโลเมตรสโตนเฮนจ์มีชื่อเสี ยงอย่างมากในฐานะ
ที่เป็ นกลุ่มหิ นประหลาดซึ่ งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้ างอย่างชัดเจน มีการสันนิ ษฐานหลาย
ประเด็นแตกต่างกันไป แต่ประเด็นที่ดูจะได้รับความเชื่อถือมากที่สุดคือ เป็ นสัญลักษณ์ถึงอวัยวะเพศหญิง
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คา่

เป็ นสถานที่สาหรับการทาพิธีกรรมทางศาสนาของชนกลุ่มที่นบั ถือลัทธิดรู อิด รองลงมาคือความเชื่อที่ระบุว่า
เป็ นการสร้ า งเพื่ อ หวัง ผลทางดาราศาสตร์ ใ ช้ใ นการสั ง เกตปรากฏการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น บน ท้อ งฟ้ า
เช่น สุ ริยปุ ราคา
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองวินด์ เซอร์ (Windsor) เมืองวินด์ เซอร์ อยูท่ างตะวันตกของลอนดอน(35 ก.ม.) ผ่านชม
สะพาน Windsor Bridge สถานที่โบราณ
ชมทิ ว ทัศ น์ อ ัน สวยงามและผ่ อ นคลาย
เ ดิ น ช ม ย่ า น ถ น น ค น เ ดิ น ที่ ตั้ ง ข อ ง
ศู น ย์ ก ารค้ า Windsor Royal และ
ห้างสรรพสิ น ค้าคิ งเอ็ด เวิ ร์ด คอร์ ท เป็ น
ศู น ย์ร วมร้ า นค้า ที่ ใ ห้คุ ณ เลื อกซื้ อ สิ น ค้า
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นอาหารเครื่ องดื่ มหรื อ
กระทั่ง สิ น ค้า ต่ า งๆ ดู ผู ้ค นช้ อ ปปิ้ งใน
ขณะที่คุณเดินชมร้านรวงต่างๆ ในแหล่งช้อปปิ้ งที่ตกแต่งอย่างสดใสทั้งสองแห่ งนี้ จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่
ย่ านไนท์ บริดจ์ แหล่งช้ อปปิ้ งสุ ดไฮโซ อันเป็ นทีต่ ้งั ของ “ห้ างแฮร์ รอด” ที่มีชื่อเสี ยงของอังกฤษ ช้อปปิ้ งสิ นค้า
แบรนด์เนมมากมาย อาทิ MARK & SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ จุดนัดพบ ณ บริเวณ ด้ านหน้ า
ห้ าง (มีรถบริการท่ านทั้งวัน)
อิสระอาหารมื้อคา่ เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

พักที:่
วันที่7

Ibis Style Hotel London Dockland / หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
ลอนดอน – Tower Of London - ช้ อปปิ้ ง – OXFORD STREET – สนามบิน

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางชมความงามของ “กรุ งลอนดอน” นาท่ านล่ องเรื อแม่ น้าเทมส์ สัมผัสบรรยากาศของวิ ว
ทิ ว ทั ศ น์ อ ั น โรแมนติ ก ของมหานคร
ลอนดอน ซึ่ งแม่ น้ าเทมส์ สายนี้ เป็ นแม่ น้ า
ใหญ่ ที่ ไ หลในอัง กฤษตอนใต้ และเป็ นที่
รู ้จกั มากที่สุดเพราะแม่น้ าไหลผ่านใจกลาง
กรุ งลอนดอน นอกจากนี้ แม่น้ ายังไหลผ่าน
เมืองอื่นๆ ด้วย เช่น เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด รี ดดิ้ง
และ วินด์เซอร์ ฯลฯ นาท่ านชม “ทาวเวอร์
ออฟ ลอนดอน” Tower Of London
(ภายนอก) สถานที่ที่เคยเป็ นพระราชวัง แม้ในภายหลังจะเปลี่ยนมาเป็ นคุกหลวง ที่จองจาบุคคลสาคัญของ
อังกฤษ ไม่ว่าจะเป็ นพระมเหสี แอนน์ โบลีน เซอร์ โทมัส มอร์ ฯลฯ จากนั้นชมมหานครลอนดอน, ผ่านชม
รัฐสภาของอังกฤษริ มแม่น้ าเทมส์ จัตุรัสรัฐสภา มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน ถนนดาวน์นิง
ที่ต้ งั ของบ้านพักนายก รัฐมนตรี องั กฤษ, จตุรัสทราฟั ลการ์ อนุ สรณ์ของนายพลลอร์ ด เนลสัน และชัยชนะ

เทีย่ ง
บ่ าย

รหัสทัวร์ : THW6-QR-UK-23FEB-29MAR20

20.30 น.

ของอังกฤษเหนื อทัพของนโปเลียน ณ แหลมทราฟั ลการ์ , มหาวิหารเซนต์พอลส์ ธนาคารชาติของ อังกฤษ
กองบัญ ชาการต ารวจสก๊ อ ตแลนด์ ย าร์ ด ถ่ า ยภาพสะพานทาวเวอร์ บริ ดจ์ ที่ โ ด่ ง ดัง น าท่ า นผ่ า นชม
“พระราชวังบักกิง้ แฮม” ที่ใช้วา่ ราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศ์ช้ นั สู ง
อิสระอาหารมื้อเที่ยงเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
นาท่ านเข้ าสู่ ถนนย่ านช้ อปปิ้ ง ย่ านอ็อกซ์ ฟอร์ ด สตรีท OXFORD STREET อันเป็ นที่ต้ังของร้ านค้ าประเภท
ต่ างๆ มากมาย อาทิ เซลฟริเจดส์ SELFRIDGES เป็ นห้ างที่มีครบครัน / มาร์ ค แอนด์ สเปนเซอร์ MARK &
SPENCER สิ นค้ าทีช่ าวไทยรู้ จักกันเป็ นอย่ างดี อาทิ คุกกี้ ท็อฟฟี่ เสื้ อผ้ า ชุ ดชั้ นใน ครี มอาบน้าฯลฯ / พรี มาร์ ค
PRIMARK สิ นค้ าแฟชั่ นเสื้ อผ้ าในราคาสุ ดประหยัด ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน มีเวลาให้
ท่านได้ผา่ นขั้นตอนการขอคืนภาษีและเช็คบัตรโดยสาร แถมท้ายด้วยการช้อปปิ้ งในอาคารผูโ้ ดยสารขาออกที่
มีร้านค้ามากมาย ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR002

วันที่ 8

สนามบิน - กรุงเทพฯ

06.15 น.
07.05 น.
17.45 น.

เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้ าร์ (แวะพักเปลีย่ นเครื่ อง)
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR834
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ......

.โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล้ าช้ าของสายการบิน สภาพลม, ฟ้ า, อากาศ การจราจร และ
สถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้
หัวหน้ าทัวร์ ผู้นาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

เทีย่ ง
บ่ าย

อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

ก.พ.-มี.ค.63

56,900

56,900

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

56,900

15,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เอดินเบอระ // ลอนดอน-กรุ งเทพฯ(หรื อสลับก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยน
ย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสู ญหายจาก
มิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)
ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลีย่ 2 ปอนด์ / ท่ าน / วัน (12 ปอน์ ด)
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านล่ะ 100 บาทต่ อวัน
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร และค่ าสแกนเอกสาร (6,000 บาท) ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ านจะผ่ านการพิจารณา
หรื อไม่ กต็ าม
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ หรื ออีเมล์ สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่
เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่
สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย
สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
o ทางบริษทั จะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ูสารองทีน่ ั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆ
ที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถ
ยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
o หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน
และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
o เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีป
ยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และ
อานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋
มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้า
ยังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้ าคณะออกเดินทางได้ และท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่ านจะต้ องโดนค่ ามัดจาห้ องพักทุกคื น ของการเดินทางหากท่ านไม่
ปรากฏตัวตามวันที่เข้ าพัก ทางโรงแรมจะต้ องยึดค่ าห้ อง 100% ในทันที ทางบริ ษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ ท่านเข้ าใจ(ทั้ งนี้ขึน้ อยู่กับการ
ต่ อรองระหว่ างบริษัทฯกับแลนด์ โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมทีพ่ กั ต่ างประเทศเพื่อทีจ่ ะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋วเครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ าง
หนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท
ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ
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เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 30,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

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
เดือนนับ จากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรอง
กรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดง ทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่
ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน
ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง 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
จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน

รหัสทัวร์ : THW6-QR-UK-23FEB-29MAR20
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่
ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไป
ท่ องเที่ยวยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

