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SUPER PROMOTION HIGHLIGHT UK 
จุดเด่น 

 

 เบอรม์งิแฮม – ลเิวอรพ์ลู – แมนเชสเตอร ์– สแตรทฟอรด์ – โคเวนทร ี
 คอรด์วอลล ์เบอรต์ัน ออน เดอะ วอเตอร ์– ชอ้ปป้ิงบสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท  
 อ็อกซฟอรด์สตรที – แฮรร์อดด ์
 อสิระ 1 วันในลอนดอน – เทีย่วชมกรงุลองนดอน 
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ชือ่โปรแกรม SUPER PROMOTION HIGHLIGHT UK   
จ ำนวน 7 วนั 4 คนื 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

วนัที ่1 สมทุรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สวุรรณภมู)ิ – โดฮำ-เบอรม์งิแฮม 

 
18:00 น.  คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 7 เคาน์เตอร ์P 

สายการบนิ Qatar Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 
21:15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เบอรม์งิแฮม โดยเทีย่วบนิที ่QR833/QR035 (แวะเปลีย่นเครือ่งทีโ่ดฮา 

ประมาณ 2ช.ม. 30 นาท)ี 
 

 
 

วนัที ่2 เบอรม์งิแฮม-ลเิวอรพ์ลู-แมนเชสเตอร ์

 
06:45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน เบอรม์งิแฮม หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและตรวจรับ สัมภาระ

เรยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางเขา้สูตั่วเมอืง เบอรม์งิแฮม อกีหนึง่เมอืงใหญแ่ละเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีส่ าคัญ
ของอังกฤษ น าท่านแวะถา่ยรูปกับ มหาวหิารเซนตฟิ์ลลปิ, วหิารเซนตม์ารต์นิ และย่านชอ้ปป้ิงหนา้ตา
แปลกทีเ่รยีกกนัวา่ เดอะบลูรงิ 

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (อาหารจนี) 
 น าท่านออกเดนิทางต่อสู่เมือง ลเิวอร์พูล (เดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองถิน่ก าเนิดของวงดนตรีสี่

เตา่ทองหรอืเดอะบทีเทลิ ทีโ่ดง่ดังและมชีือ่เสยีงกอ้งโลก น าชมยา่น ทา่เรอือลัเบริต์ Albert Dock แหง่ลิ
เวอรพ์ลู ทีเ่ป็นเขตมรดกโลก ถา่ยรปูกบั The Three Graces หรอื ตกึอลังการสามหลัง ทีป่ระกอบไปดว้ย 
ตกึ บรษัิทเรอื Cunard ตกึ การทา่แหง่ลเิวอรพ์ลู และตกึ Royal Liver ทีเ่ป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืง น าทา่น
ถา่ยรปูดา้นนอกกบั สนามแอนฟิลด ์สนามเหยา้ของทมีสโมสรลเิวอรพ์ลู ยอดทมีแหง่ถิน่เมอรซ์ีไ่ซดแ์ละ
ใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของทมีหงสแ์ดง กอ่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืง แมนเชสเตอร ์เมอืงทีต่ัง้อยูใ่จ
กลางของประเทศทางตอนเหนือ และเป็นเมอืงอตุสาหกรรมใหญ่ และมชีือ่เสยีงมากเกีย่วกับววิัฒนาการ
ทางดนตร ีและการละครของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นสถานทีต่ัง้ของทมีฟตุบอลทีช่าวไทยรูจั้กด ีคอื ทมี
ปีศาจแดง แมนเชสเตอรย์ไูนเต็ด 

 
ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (อาหารจนี) 
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ทีพ่กั  Novotel Manchester West Hotel หรอืเทยีบเทำ่             
 

 
                              
 
 

วนัที ่3 แมนเชสเตอร-์สแตรทฟอรด์ อพัอนเอวอน-โครเวนทร ี

 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชมบรเิวณรอบนอกของ สนามฟุตบอล โอลด์ทราฟฟอร์ด แห่งสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์
ยไูนเต็ดพรอ้ม เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึจาก เมกกะสโตร ์ของทมีปีศาจแดง กอ่นน าทา่นเดนิเลน่ชอ้ป
ป้ิงใน ทราฟฟอรด์เซ็นเตอร ์ยา่นชอ้ปป้ิงใหญท่ีทั่นสมัย 
 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (อาหารพืน้เมอืง)  
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช.ม.) เมอืงเกดิของศลิปิน

นักเขยีนทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดังของอังกฤษ วลิเลยีม เช็คสเปียร ์ดว้ยผลงานทีท่่านรูจั้กอาท ิโรมโิอแอนดจ์ู
เลยีส เวนสิวานชิ ฯลฯ เมอืงสตราทฟอรด์เป็นเมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเอวอน ถงึไดถ้กูเรยีกวา่ เมอืง 
Stratford upon Avon น าทา่นถา่ยรปูกบั บรเิวณดา้นนอกของ บา้นเกดิของเช็คสเปียร ์ซึง่ทา่นจะไดเ้ห็น
ตัวอยา่งของทีพั่กอาศัยในยคุนัน้ทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีใหแ้วลาทา่น เดนิเลน่ ถา่ยรูป ชมเมอืง 
หรอื ชอ้ปป้ิง สนิคา้ตา่งๆ 

 
ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (แบบบฟุเฟ่ต ์ที ่Jimmy’s Spice) 
 
ทีพ่กั  RAMADA COVENTRY หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 
 

วนัที ่4 โคเวนทร–ี เขตคอรด์วอลล-์เบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร-์บสิเตอร ์เอำ้ทเ์ลท-ลออนดอน 

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
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น าทา่นชม มหาวหิารโคเวนทรี หรือ มหาวหิารเซนตไ์มเคลิ ทีม่3ีวหิารทัง้เกา่วหิารเซนตแ์มรี่และวหิาร
เซนตไ์มเคลิเกา่และใหม่ตัง้อยูบ่รเิวณเดยีววันกัน และยังอยูใ่กลก้ับเขตมหาวทิยาลัยโคเวนทรี กอ่นน า
ทา่นน่ังรถผ่านชมชมุชนในเขตคอรด์วอลลท์ีส่วยงามในอดตี มบีา้นทีส่รา้งดว้ยอฐิมงุหลังคาดว้ยหญา้ที่
สวยงามเป็นเอกลักษณ์ฉพาะ จนถงึ เมอืงเบอรต์ัน ออน เดอะวอเตอร ์หมูบ่า้นเล็กๆน่ารักทีต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้า
วนิดรั์ชใหท้า่นพักผอ่นเดนิเลน่ถา่ยรปูกบัเมอืงน่ารักๆ 
 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (อาหารพืน้เมอืง) 
 น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท https://www.bicestervillage.com/en/home/  
  ใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมในราคาพเิศษมากมาย 
 
ค ำ่  อสิระใหท้ำ่นรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

จากนั้นน าท่านออกเดนิทางต่อสู่ มหานครลอนดอน นครหลวงแห่งสหราชอาณาจักร ที่ย ิง่ใหญ่และ
สวยงาม 

 
ทีพ่กั  CROYDON PARK หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัที ่5 ลออนดอน – อสิระพกัผอ่น ชมเมอืง ชอ้ปป้ิง ตำมอธัยำศยั 

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

วันอสิระ ส าหรับท่านทีท่า่นจะมโีอกาสไดท้ดลองใชร้ะบบขนสง่สาธารณะ ไม่วา่ รถไฟใตด้นิ TUBE – 
รถเมล ์2 ชัน้ หรอืลอนดอนแท็กซี ่เพือ่เดนิเลน่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้แฮรร์อดส ์ยา่นชอ้ปป้ิงบน
ถนนอ็อซฟอรด์ ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ใหญม่ากมายอยา่ง MARK & SPENCER-PRIMARK-SELFRIDGES-
NEXT-ZARA ฯลฯ หรอืเขา้ชมพพิธิภัณฑต์า่งๆอาท ิบรทิชิ มวิเซีย่ม-วแีอนดเ์อ มวิเซีย่ม ฯลฯ หรอืซือ้ต๋ัว
ขึน้ชมววิสวยบนกระเชา้ลอนดอนอาย-อควาเรีย่ม-พพิธิภัณฑห์ุน่ขีผ้ ึง้มาดามทสุโซ ฯลฯ 
 

เทีย่ง  อสิระใหท้ำ่นรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
 
ค ำ่  อสิระใหท้ำ่นรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
 
ทีพ่กั  CROYDON PARK หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัที ่6 ลอนดอน – ชมเมอืง – ชอ้ปป้ิง – โดฮำ – สมทุรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สวุรรณภมู)ิ 

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นชม มหานครลอนดอน ทีย่ ิง่ใหญ่ เริม่จาก เก็บภาพสวยๆ บรเิวณดา้นหนา้ของ พระราชวังบัคกิง้
แฮม ทีป่ระทับแห่งพระราชนิีอังกฤษ จากนัน้น าท่านสู ่ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน พระราชวังแห่งแรกที่
สรา้งขึน้ตัง้แต่กษัตรยิ์ วลิเลยีมผูพ้ชิติ ปกครองอังกฤษเมือ่ปี ค.ศ.1066 น าท่านชม เพชรสตาร์ ออฟ 
แอฟรกิา ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกกวา่ 530 กะรัตทีป่ระดับอยูบ่นคฑาอาญาสทิธแิหง่องคพ์ระราชนิี และ 
318 กะรัต ทีป่ระดับอยูบ่รเิวณหนา้มงกฎุแหง่องคพ์ระราชนิี กอ่น ผ่านชม และ จอดรถถา่ยรูปกับสถานที่
ส าคัญๆ ต่างๆ อยา่ง จัตรัุสรัฐสภา ทีต่ัง้ของอาคารรัฐสภา-หอนาฬกิาบิ๊กเบน มหาวหิารเวสตม์นิสเตอร์-
กระเชา้ยักษ์ลอนดอนอาย จัตรัุสทราฟัลการ ์อนุสรณ์แหง่สงครามทราฟัลการข์องทา่นลอรด์เนลสัน พคิ
คาเดลล ีฯลฯ 
 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (จนีโฟรซ์ซีนั ชมิเป็ดยา่งชือ่ดัง) 
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 น าท่านเดนิทางสู ่ย่านไนทบ์รดิจจ์ ทีตั่ง้ของหา้งสรรพสนิคา้ดัง แฮรรอ์ดด ์ใหเ้วลาทา่นเดนิเล่นชอ้ปป้ิง
จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน ฮทีโธรว ์เพือ่ผา่นขัน้ตอนการเช็คบตัรโดยสาร การ
ท าคนืภาษี และการตรวจสมัภาระตา่งๆ 

 
21.15 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR002/QR832 

(แวะเปลีย่นเครือ่งทีโ่ดฮา ประมาณ 2ช.ม.)  
 

 
 

วนัที ่7 สมทุรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สวุรรณภมู)ิ 

 
19.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบรกิำร 

 

วนัเดนิทำง หมำยเหต ุ

รำคำทวัร ์(บำท / ทำ่น) พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดีย่ว 

เดอืน  สงิหำคม 

16 ส.ค. 59 - 22 ส.ค. 59  48,500 48,500 46,500 8,000 

เดอืน  กนัยำยน 

30 ก.ย. 59 - 06 ต.ค. 59  48,500 48,500 46,500 8,000 

เดอืน  ตลุำคม 

07 ต.ค. 59 - 13 ต.ค. 59  48,500 48,500 46,500 8,000 
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14 ต.ค. 59 - 20 ต.ค. 59  48,500 48,500 46,500 8,000 

 
หมำยเหต ุ

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลาและวันเดนิทางได ้บางกรณีที่
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นแปลงวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (ส าเนาหนา้พาสปอรต์) ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืคา่ทัวร์

สว่นทีเ่หลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
 บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบหากทา่นไมด่ าเนนิสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหบ้รษัิทในการออกต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีทีอ่อก

ต๋ัวเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกลุผดิ) 

 หลังจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ าและคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 7 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทจะ
จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทัวรใ์ชต๋ั้วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุ
เทา่นัน้ 

 บรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จั้กกัน กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจ่ายคา่พักเดีย่ว
เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 
 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทำ่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยูก่บัมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไมม่ี

ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 ลกูคา้ทกุทา่น การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเก็บเพือ่
เป็นสนิน ้าใจกบัผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ รบกวนทกุทา่นเตรยีมเงนิ (มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง) 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับคณะ 
• คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทำ่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แข่งขันกฬีา หรือกจิกรรมอืน่ๆ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีาร
ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทัวร ์
• คา่อตัราเขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ  
• มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บำท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมำยเหต ุ**ในกรณีลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลมุในเรือ่งสขุภาพ ทา่นสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษัิทฯ** อตัราเบีย้ประกนัเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยูร่ะยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม คอื 2,000 บำท  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด น ากระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่งบนิไดท้่านละ 1 ใบ 

ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
7 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ SUPER HIGHLIGHT UK-QR-W02 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3) 

ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5) สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป แลว้ทาง
บรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของ
หนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 คา่วซีา่นักทอ่งเทีย่ว (ถา้ม)ี คา่ธรรมเนียมในการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 5,300 บำท (คา่วซีา่อาจมขีึน้ลงตาม
อตัราคา่เงนิในแตล่ะวนั) (คา่ธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนียมใหก้บัทา่น ไมว่า่ทา่นจะผา่นการ
พจิารณาหรอืไมก็่ตาม) 

 
 

เง ื่อนไขกำรเดนิทำง 

 

เอกสำรในกำรเดนิทำง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 
หมำยเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ใน
กรณีนี้ ทางบรษัิท ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น สดุวสิัย จนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ
โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม
เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาตฯิลฯ 
โดยบรษัิทจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทาง
บรษัิทไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นไดไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ 
อันสบืเนื่องมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงด
ออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

5. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง
ทางบรษัิท จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ื่อนไขกำรจอง / กำรยกเลกิ  

 
กำรจอง หรอืส ำรองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 20,000 บำท และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ ทา่นละ 5,300 
บำท  

 สว่นที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั มฉิะนัน้จะถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง โดย
อตัโนมัต ิ
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กำรยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บำท และถา้ไดท้ าการยืน่ขอวซีา่แลว้ 

จะหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ และคา่บรกิารเพิม่อกี 5,300 บำท 

 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทัวร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทัวร ์ 
 ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวันเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท า

การลื่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อคา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรือลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ที่
เกดิขึน้เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่  สหรำชอำณำจกัร 
 

**ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วันท าการ ไมร่วมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ์** 
สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่
ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบต๋ัวเครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 
 
กำรเตรยีมเอกสำร  
**กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ และกรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ในสมัยกอ่น** 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. 2 รปู พืน้ฉากหลังรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา 

ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถานฑตูมกีารเทยีบรูปกับหนา้วซีา่ทีเ่คย
ได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ เปลีย่นนามสกลุ (ถา้หากมกีารเปลีย่น) 
9. สตูบิตัร (กรณีเด็กต า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  
10. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี้  

 เด็ก เดนิทางกับบคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการ
เขตหรอือ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบั
ครอบครัว 

 เด็ก เดนิทางกับบดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอ
เทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

 เด็ก เดนิทางกับมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอ
เทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)   

11. หลักฐานการท างาน **(จดหมายรับรองการท างาน / การเรยีน) ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นับจากวันยืน่  
ท าเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ สะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์** 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ)
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบวุันออกจดหมาย, วันเขา้ท างาน, และเงนิเดอืน 

 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้: ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 
 กรณีพนักงานบรษัิท: ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง / 

เงนิเดอืน  

 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ: ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  
 กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 กรณีเป็นนักเรียนนักศกึษา: ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษา นัน้ว่าก าลังศกึษาอยู่ ระบุชัน้ปีที่

ศกึษา  
12. หลักฐานการเงนิ  (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชทั้ง้ Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกนั) 

 หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออก
โดยธนาคาร ระบ ุชือ่เจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ี
อายไุมเ่กนิ 7 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ 

 STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่
การรับรอง 1 ทา่น และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (สะกดชือ่-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้
พาสปอรต์) ม ีอายไุมเ่กนิ 7 วนั นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ 
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 สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจบุนัและน าสมดุไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทตูในวัน
สมัภาษณ์ 
 

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่นัน้ ** 
 

หมำยเหตุ หากสมดุบัญชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนื่อง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมดุบญัช ี

 บญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบญัชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดังนี้ 

o หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของ บัญชฝีากประจ า (Fixed account) ออก
โดยธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น ม ีอายไุมเ่กนิ 7 วัน นับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

o ส าเนาสมดุบญัชฝีากประจ า มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  
 

หมำยเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี้ 
 หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบ ุชือ่เจา้ของบญัช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบชุือ่ผู ้

ถกูรับรองในจดหมายดว้ย) (สะกดชือ่-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) อายไุมเ่กนิ 7 วัน นับจากวันทีจ่ะ
ยืน่วซีา่  

 กรณุา แนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสัมพันธว์า่เป็นคน
ในครอบครัวเดยีวกนั 
 

กรณีนำยจำ้งรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยใหล้กูจำ้ง 

 จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษ เทา่นัน้ 
 หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11.1 และ 11.2  

 
(กรณุาไมต่อ้งแนบเอกสารบญัชกีระแสรายวนัเนื่องจาก  
สถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทกุกรณี)  
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ใบจองทวัร ์ ยโุรป 
 
ชือ่ – นำมสกลุผูจ้อง *:               
จ ำนวนผูเ้ดนิทำง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์      
                                       เบอรม์อืถอื:      
E-mail *:            
จ ำนวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ:              
วนัเดนิทำง *:              
 
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณีเดนิทำงไปตำ่งประเทศระบเุป็นภำษำองักฤษ ใหต้รงกบัหนำ้หนงัสอืเดนิทำง):  

1. ชือ่ – นำมสกลุ:              
เลขทีพ่ำสปอรต์:        สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี      

2. ชือ่ – นำมสกลุ:              
เลขทีพ่ำสปอรต์:        สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี      

3. ชือ่ – นำมสกลุ:              
เลขทีพ่ำสปอรต์:        สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี      

4. ชือ่ – นำมสกลุ:              
เลขทีพ่ำสปอรต์:           สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี      

5. ชือ่ – นำมสกลุ:              
เลขทีพ่ำสปอรต์:        สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี       

 
หอ้งพกั 1 ทำ่น:           หอ้ง  หอ้งพกั 2 ทำ่น:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:            หอ้ง เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง  
 

อำหำร:  ☐  ไมท่ำนเนือ้ววั ☐  ไมท่ำนเนือ้หม ู ☐  ไมท่ำนสตัวปี์ก ☐  ทำนมงัสำวริตั 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ: 
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