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9W11 Super Chill UK อังกฤษ ลอนดอน แสตรทฟอร์ด 5วัน3คืน  

 

Super Chill UK องักฤษ ลอนดอน แสตรท
ฟอรด์ 5วนั 3คนื 

เมอืงซาลสบ์วัร ี ่ เสาหนิ สโตนเฮนจ ์เมอืงออ๊กซฟอรด์ สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอ
วอน บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ ซติ ีท้วัรล์อนดอน ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน หอ
นาฬกิาบิก๊เบน เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์ถา่ยรปูพระราชวงับคักิง้แฮม จตรุสัทรา

ฟลัการ ์ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กซฟ์อรด์ 

เดนิทางโดยสายการบนิ JET AIRWAYS (9W) 

สดุคุม้ ! ! ! เทีย่วครบ … จดัเต็ม … ราคาเริม่ 37,900 บาท 
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วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนิมมุไบ – สนามบนินฮทีโธรว ์กรงุลอนดอน 

2  เมอืงซาลสบ์วัร ี ่– เสาหนิ สโตนเฮนจ ์- เมอืงออ๊กซฟอรด์ - ลอนดอน 

3  ลอนดอน - สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ – ลอนดอน 

4  
ซติีท้วัรล์อนดอน – ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน – หอนาฬกิาบิก๊เบน - เวสตม์นิสเตอร์
แอบบยี ์– ถา่ยรปูพระราชวงับคักิง้แฮม - จตรุสัทราฟลัการ ์- ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กซ์

ฟอรด์ – สนามบนิฮทีโธวร ์  

5  สนามบนิมมุไบ – สนามบนิสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

13 - 17 Apr 2018  45,900  45,900 45,900 45,900 10,500 

04 - 08 May 2018  39,900  39,900 39,900 39,900 10,500 

25 - 29 May 2018  37,900  37,900 37,900 37,900 10,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนิมมุไบ – สนามบนินฮทีโธรว ์กรงุลอนดอน 

02.50  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้4 โซน P ประต ู
7 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Jet Airways (9W) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และ
อ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรกอ่นขึน้เครือ่ง 

05.55  เดนิทำงสู ่สนามบนิมมุไบ ประเทศอนิเดยี เทีย่วบนิที ่9W61 
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08.55  ถงึสนามบนิมมุไบ รอเปลีย่นเครือ่งบนิเพือ่น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิฮทีโธรว ์กรงุ
ลอนดอน ประเทศองักฤษ 

09.55  น ำทำ่นเดนิทำงสูก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ เทีย่วบนิที ่9W116 

15.00  เดนิทำงถงึสนามบนินานาชาต ิฮทีโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ (เวลำ
ทอ้งถิน่ทีป่ระเทศชำ้กวำ่เวลำในประเทศไทย 6ชัว่โมง กรณุำปรับนำฬกิำของทำ่นเพือ่
ควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ผำ่นพธิกีำรประทับตรำหนังสอืเดนิทำงตรวจคนเขำ้
เมอืงและรับสมัภำระ จำกนัน้น ำทำ่นขึน้รถโคช้ปรับอำกำศออกเดนิทำงเพือ่ไป
รับประทำนอำหำรเย็น 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) อาหารจนี หลงัอาหารน าทา่นเดนิ
ทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

พกั: Premier Inn London Heathrow Bath Road หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทำง) 

วันที่ 2 เมอืงซาลสบ์วัร ี ่– เสาหนิ สโตนเฮนจ ์- เมอืงออ๊กซฟอรด์ - ลอนดอน 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2) 

จำกนัน้น ำเดนิทำงสูเ่มอืง เมอืงซาลสบ์วัร ี ่(Salisbury) เมอืงชนบทเล็กๆแบบองักฤษ 
อยูท่ำงตะวันตกเฉียงใตข้องกรงุลอนดอนระหวำ่งทำงทำ่นสำมำรถชม  ทัศนียภำพของ
ชนบทองักฤษ ทัง้ทุง่หญำ้กวำ้ง ป่ำละเมำะ ล ำธำร ทีส่วยงำมตำมเสน้ทำงผำ่น น ำทำ่น
ชมกองหนิประหลำด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลก 
กองหนิหรอืแนวแทง่หนิทีเ่ป็นควำมลบัด ำมดืในชว่งหนึง่ของประวัตศิำสตร ์แนวหนินี้มี
ขนำดมหมึำเรยีงรำยรำวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสงูขนำดใหญ่
ประมำณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยูก่ลำงทุง่นำ เป็  นรปูวงกลมซอ้นกนัอยู3่วงมอีำยุ
ประมำณปลำยยคุหนิถงึตน้ยคุบรอนซ ์ใหท้ำ่นไดเ้ก็บภำพทีร่ะลกึถำ่ยรปูตำมอธัยำศยั 
จากน ัน้น าทา่นสูเ่มอืงออ๊กซฟอรด์ (Oxford) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3) อาหารทอ้งถิน่ 

บ่าย  น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงออ๊กซฟอรด์ (Oxford) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดำ้นกำรศกึษำ 
ถำ่ยรปูมหำวทิยำลยัไครชเ์ชริท์ ทีเ่กำ่แกอ่ำยกุวำ่พันปีและไครช์เชริท์คอลเลจ ทีน่ี่บำง
หอ้งเคยใชเ้ป็นสถำนทีถ่ำ่ยท ำภำพยนตรแ์ฮรร์ีพ่อตเตอร ์เป็นตน้ น ำทำ่นเดนิชมเมอืงที่
เกำ่แกแ่ละสวยงำม แลว้ผำ่นชมสถำนทีส่ ำคญัตำ่งๆ เชน่ โบสถป์ระจ ำเมอืง จัตรุัสกลำง
เมอืง ศำลำวำ่กำรประจ ำเมอืง อำคำรพพิธิภัณฑต์ำ่งๆ และยำ่นกำรคำ้จนสมควรแกเ่วลำ
น ำทำ่นเดนิทำงกลบัสูล่อนดอน 
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ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) อาหารจนี หลงัอำหำรน ำทำ่น
เดนิทำงสูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Bath Road หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทำง) 

 

วันที่ 3 ลอนดอน - สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ – 
ลอนดอน 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) เมอืง
บำ้นเกดิของวลิเลยีมสเ์ชค็สเปียร ์นักเขยีนบทละครชำวองักฤษและกวเีอกผูย้ ิง่ใหญข่อง
โลก เชญิสมัผัสชวีติควำมเป็นอยูข่องกวเีอกในอดตี และเยีย่มชมโบสถเ์กำ่แก ่Holy 
Trinity สถำนทีใ่นประวัตศิำสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้ำ่นเดนิเลน่ยำ่นใจ
กลำงเมอืง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) อาหารจนี 

บ่าย  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ (Bicester village shopping 
Centre) กอ่ตัง้ในปี1992 มรีำ้นคำ้มำกกวำ่900รำ้นของแฟชัน่ชัน้น ำของโลกและแบ
รนดไ์ลฟ์สไตลค์อลเลคชัน่ทันสมยั อำท ิBally, Burberry, Calvin Klein, Clarks, 
D&G, DKNY, Fendi,  Gucci, Guess, Hugo Boss, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, 
Levi’s, Max Mara, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith, POLO, Samsonite, 
Timberland, Versace, Yves Saint Laurent ฯลฯ (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั
เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) ถงึเวลำนัดหมำยน ำทำ่นเดนิทำงกลบัสูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Bath Road หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทำง) 
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วันที่ 4 
ซติีท้วัรล์อนดอน – ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน – หอนาฬกิาบิก๊เบน - เวสตม์นิส
เตอรแ์อบบยี ์– ถา่ยรปูพระราชวงับคักิง้แฮม - จตรุสัทราฟลัการ ์- ชอ้ปป้ิง
ถนนออ๊กซฟ์อรด์ – สนามบนิฮทีโธวร ์  

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที7่) 

น ำทำ่นชม กรงุลอนดอน มหำนครอนัยิง่ใหญท่ีเ่ตม็ไปดว้ยประวัตศิำสตรอ์นัยำวนำน 
เป็นเมอืงหลวงแหง่เครอืจักรภพ และศนูยร์วมอ ำนำจกำรปกครองของสหรำชอำณำจักร
ในปัจจบุนั และเป็นศนูยร์วมสถำปัตยกรรมทีส่วยงำมแหง่หนึง่ของโลก  น ำทำ่นเก็บภำพ
ควำมประทับใจสวยๆและเดนิชมววิโดยรอบของ ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน (Tower 
of London) (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ชมประมาณ14.50ปอนด)์ สรำ้งขึน้โดยพระ
เจำ้วลิเลยีมที1่แหง่องักฤษในปีค.ศ.1078 สถำปัตยกรรมแบบโรมำเนสก ์เพือ่ใชเ้ป็น
พระรำชวังและป้อมปรำกำรป้องกนักรงุลอนดอน มกีำรขดุคคูลองลอ้มรอบปรำสำทเพือ่
ป้องกนัระหวำ่งก ำแพงชัน้ในและนอก ปัจจบุนัใชเ้ก็บมหำมงกฎุและเครือ่งเพชรของพระ
รำชวงศอ์งักฤษ เป็นสถำนทีแ่หง่ประวติศิำสตรท์ีย่ำวนำนและมสีสีนัทัง้สยดสยองและน่ำ
กลวั เนื่องจำกครัง้หนึง่ทีน่ีเ่คยเป็นคกุและทีป่ระหำรมำกอ่น ใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้ของ
สะพำน Tower Bridge อกีสญัลกัษณ์หนึง่ของลอนดอน ปัจจบุนัเป็นพพิธิภัณฑซ์ึง่เป็น
กลุม่อำคำรและหอคอย น ำทำ่นชม หอนาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) ของกรงุลอนดอน
ประเทศองักฤษ ตัง้อยูบ่นหอสงู 180 ฟตุ หนำ้ปัดกวำ้ง 23 ฟตุ ตวัเลขบอกเวลำยำว 24 
นิว้ ระฆังตหีนักถงึ 14 ตนั สรำ้งขึน้โดย เอ็ดมันต ์เมคเกตต ์เดนสินั เป็นนำฬกิำทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลกเป็นศนูยค์วบคมุเวลำมำตรฐำนของโลกกรนี ิ ช ซึง่ใชใ้นกำรบอกเวลำของ
โลก โดยผำ่นทำงวทิ  ย ุBBC ลอนดอน  ในกำรถำ่ยทอดเสยีงกำ  รตรีะฆังไปทั่วโลก
และยังเป็นหอนำฬกิำประจ ำพระรำชวังเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ในปัจจบุนัใชเ้ป็นรัฐสภำ
องักฤษ ตัง้อยูท่ศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระรำชวัง หอนำฬกิำถกูสรำ้งหลงัจำกไฟ
ไหมพ้ระรำชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วันที ่16 ตลุำคม พ.ศ.2377 โดย ชำลส ์แบรร์ ี
เป็นผูอ้อกแบบ โดยมคีวำมสงู 96.3 เมตร ตวันำฬกิำอยูส่งูจำกพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 
13,760 กโิลกรัม ซึง่แขวนไวบ้รเิวณชอ่งลมเหนือหนำ้ปัดนำฬกิำ ตวัอำคำรสรำ้งดว้ย
สถำปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระรำชนิีนำถวกิตอเรยี (Victorian gothic) จำกนัน้น ำทำ่น
ถำ่ยรปู วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์(Westminster Abbey) เดมิเป็นส ำนักสงฆ ์
(แอบบ)ี แตปั่จจบุนัเป็นวัดนกิำยองักลคินัทีต่ัง้อยูท่ำงตะวันตกของพระรำชวังเวสตม์นิส
เตอร ์ในกรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึง่สถำปัตยกรรมสว่นใหญเ่ป็นแบบกอธคิ 
นอกจำกหอคอยทีเ่ป็นสถำปัตยกรรมฟ้ืนฟกูอธคิ แอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็นสถำนทีท่ีใ่ช ้
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ในกำรท ำพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษกและทีฝั่ง  พระบรมศพของพระมหำกษัตรยิอ์งักฤษ
และพระบรมวงศำนุวงศ ์ระหวำ่งปี ค.ศ. 1546 ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบไีดร้ับเลือ่นฐำนะ
ขึน้เป็นมหำวหิำร ตอ่มำในรัชสมัยของสมเด็จพระรำชนิีนำถเอลซิำเบธที ่1 แอบบกี็ไดร้ับ
แตง่ตัง้ใหเ้ป็นพระอำรำมหลวง (Royal Peculiar) น ำทำ่นชม มหำนครลอนดอน และให ้
ทำ่นไดบ้นัทกึภำพกบั ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชำ้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุใน
ทวปียโุรป มคีวำมสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลำยมำเป็นสถำนทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับ
ควำมนยิมและเป็นจดุดงึดดูนัก ทอ่งเทีย่วไดอ้ยำ่งมำก มผีูม้ำเยอืนมำกกวำ่ 3 ลำ้นคน
ตอ่ปี น ำทำ่นชมและถำ่ยรปูดำ้นนอก พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham 
Palace) ซึง่เดมิเป็น “คฤหำสน”์ กอ่นจะไดร้ับกำรสถำปนำเป็นพระรำชวัง ประจ ำ
รำชวงศอ์งักฤษ น ำทำ่นถำ่ยรปูกบั จตัรุสัทราฟลัการ ์(Trafalgar Square) เป็น
จัตรัุสทีใ่หญ ่ตัง้อยูใ่จกลำงกรงุลอนดอน กลำงจัตรัุสนัน้มอีนุสำวรยีล์อรด์เนลสนั วรีบรุษุ
คนส ำคญัขององักฤษ ตัง้อยูบ่นเสำสงูใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้ของพระบรมรปูทรงมำ้ของพระ
เจำ้ชำลสท์ี ่1 และป้ำยเริม่ตน้กโิลเมตรหรอืไมลท์ี ่0 ทรำฟัลกำรส์แควสย์ังเป็นจดุที่
นักทอ่งเทีย่วนยิมมำถำ่ยภำพ ในวนัครสิตม์ำสจะมกีำรประดบัไฟ และตน้ครสิตม์ำสอยำ่ง
สวยงำม และเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑแ์หง่ชำต ิ(National  Gallery) พพิธิภัณฑ์
ภำพวำดบคุคลแหง่ชำต ิ(National Portrait Gallery) ซึง่มภีำพเขยีนจำกทั่วยโุรปแสดง
อยูก่วำ่ 2,300 ภำพ และรวมภำพวำดของรำชวงศอ์งักฤษและบคุลส ำคญัใน
ประวัตศิำสตรอ์งักฤษ ตัง้แตย่คุโบรำณจนถงึยคุปัจจบุนั ผำ่นชมมหำวหิำรเซนตป์อล ทีม่ี
ยอดโดมใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของโลก สถำนทีใ่ชจั้ดพระรำชพธิอีภเิษกสมรสระหวำ่งเจำ้
ฟ้ำชำยชำรล์ และเลดีไ้ดอำน่ำ สเปนเซอร ์ผา่นชม ศาลากลางเทศบาลนคร
ลอนดอน ศนูยก์ลางการปกครองสว่นทอ้งถิน่มากกวา่ 800 ปี แลว้เขา้สู ่ถนน
ไวทฮ์อลล ์อาคารทีท่ าการของรฐัในปจัจบุนั , บา้นเลขที ่10 ถนนดาวนน์ิง่ 
บา้นพกัของนายกรฐัมนตรอีงักฤษ น ำทำ่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ 
ถนนออ๊กซฟ์อรด์ (Oxford Street) เป็นยำ่นชือ่ดงัในกรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 
มคีวำมยำวถงึ 1.6 กม มรีำ้นคำ้ หำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้น ำขององักฤษ และชอ้ปป้ิงเซน็เตอร์
มำรวมกนัอยูบ่นถนนเสน้เดยีวกนัมำกมำย ไมว่ำ่จะเป็นพลำซำ อ็อกซฟอรด์สตรที,
หำ้งสรรพสนิคำ้จอหน์หลยุส,์หำ้งสรรพสนิคำ้เฮำส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แตล่ะหำ้งก็
ลว้นแลว้แตม่ชีือ่เสยีงดว้ยกนัทัง้ส ิน้ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่) อาหารทอ้งถิน่ 

บ่าย  สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นทำ่นเดนิทำงสูส่นามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์เพือ่เชค็อนิเดนิทำง
กลบั 

17.10  เหนิฟ้ำสูส่นามบนิมมุไบ ประเทศอนิเดยี โดยเทีย่วบนิที ่9W115 
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วันที่ 5 สนามบนิมมุไบ – สนามบนิสุวรรณภมู ิ

06.50  ถงึสนามบนิมมุไบ รอเปลีย่นเครือ่งบนิเพือ่น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิสุวรรณภมู ิ

08.10  เดนิทำงสูท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทย เทีย่วบนิที ่9W70 

14.10  เดนิทำงถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ ำนวนดงักลำ่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น
การเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมถ่งึ25ทำ่นและทำ่นยังประสงค์
เดนิทำงตอ่) โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 
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2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การช าระคา่บรกิาร 

- กรณุำชำระมัดจ ำ ทา่นละ 15,000 บาท พรอ้มคา่วซีา่และบรกิาร 6,000บาท 

 - คำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระ 20 วันกอ่นออกเดนิทำง 

**ส ำคญั**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (จะตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยนัุบจำก
วันเดนิทำงไป-กลบัและจ ำนวนหนห้นังสอืเดนิทำงตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรับตดิวซีำ่ไมต่ ำ่กวำ่ 3หนำ้) **
กรณุำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยแุละดำ่น
ตรวจปฏเิสธกำรออกและเขำ้เมอืงทำ่น*** กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรอืสง่
พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื่องจำกเป็นรำคำตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธ
มใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวร์
ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใด
รำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจำคนื 
ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

(ตัว๋กรุ๊ปไมส่ำมำรถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทำงไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทำ่นัน้
ไมส่ำมำรถเลือ่นวันได)้ 

2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
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5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Jet Airways ก าหนด 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้
เครือ่ง 7กโิลกรมั และคำ่ประกนัวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีก
เก็บ  หำกเกนิช ำระคำ่ปรับตำมสำยกำรบนิเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท คำ่ 
รักษำพยำบำลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 500,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์  **ในกรณี
ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ ซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพือ่ใหค้รอบคลมุในเรือ่งสขุภำพ ทำ่นสำมำรถสอบถำม
รำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จำ้หนำ้ของบรษัิท** 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 

2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ) 

4. คำ่ภำษีน ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คำ่ Vat 7% และ คำ่ภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

6. คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBP ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 
และน า้ใจจากทา่น 

8.ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท 

กรณีวซีำ่ไมไ่ดรั้บกำรอนุมตัจิำกสถำนทตู(วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทัวรม์ำแลว้ ทำงบรษัิทขอ
เก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คำ่วซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่/คำ่มัดจ ำตัว๋เครือ่งบนิและโรงแรม  

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรับรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25
ทำ่น 
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2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทำง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนื่องจำกสำเหตุ
ตำ่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำร
ประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น
, เกดิจำกกำรโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

7. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรม
ทีพ่ักในตำ่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุำแจง้บรษัิทฯ อยำ่งนอ้ย20
วันกอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจั้ดก ำกบัเทำ่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกบัตวัแทน
ตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจ
คนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไป
ในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กำรประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกนัอบุตัเิหตจุำก
กำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว ตำมพ.ร.บ. กำรทอ่งเทีย่ว เทำ่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทำ่นสำมำรถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นไดเ้ขำ้ใจและยอมรับ
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ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัร ์(ทำ่นสำมำรถซือ้ประกนัสขุภำพ ในระหวำ่งกำรเดนิทำงได ้จำก
บรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษำเงือ่นไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจั้ดก ำกบัเทำ่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกบัตวัแทน
ตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจ
คนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไป
ในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 

  

  

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทำงทกุทำ่นตอ้งมำแสดงตนดว้ยตวัเองทีV่FS Global (เทรนดี ้ชัน้28) เพรำะตอ้งพมิพล์ำยนิว้มอื 
และสแกนมำ่นตำ (เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทจะนัดวนักบัทำ่น และด ำเนนิกำรแจง้ทำ่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งด ำเนนิกำรนัดควิยืน่วซีำ่ (ในกำรท ำควิวซีำ่ เอกสำรทกุอยำ่งของผูเ้ดนิทำงตอ้งพรอ้มหมดกอ่น 
และทำงเรำจะกรอกออนไลนเ์ขำ้ในระบบพรอ้มทัง้จำ่ยคำ่วซีำ่ถงึจะสำมำรถทรำบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลำด ำเนนิกำรพจิำรณำของทำงสถำนฑตู ใชร้ะยะเวลำ 15 - 21 วัน ขึน้อยูก่บัทำงสถำนฑตูและ
ในระหวำ่งด ำเนนิกำรไมส่ำมำรถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทำงเพือ่ใชเ้ดนิทำงไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ืน่ค ำขอทกุคนตอ้งไปทีศ่นูยร์ับค ำขอวซีำ่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีำยตุ ำ่กวำ่ 5 ปีตอ้งไป
ปรำกฏตวัทีศ่นูยด์ว้ย แตไ่มต่อ้งใหข้อ้มลูชวีมำตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 ปีตอ้งมี
ผูใ้หญพ่ำไปดว้ย และผูใ้หญน่ี้จะตอ้งไมใ่ชเ่จำ้หนำ้ทีข่องวเีอฟเอส 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 6 เดอืนนับจำกวนัเดนิทำงกลบั และหำก
มพีำสปอรต์เลม่เกำ่ไมว่ำ่จะเคยมวีซีำ่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก็่ตำม ควรน ำไปแสดงดว้ยเพือ่งำ่ย
ตอ่กำรอนุมัตวิซีำ่ของทำ่น 

2.รปูถา่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ จ ำนวน 2 รปู ซึง่ควรเป็นรปูทีถ่ำ่ยมำไม่
เกนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 
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3.เอกสารสว่นตวั ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร / ส ำเนำใบ
เปลีย่นชือ่ -นำมสกลุ, ส ำเนำใบหยำ่ หรอื ทะเบยีนสมรส / ส ำเนำสตูบิตัร ( ในกรณีทีเ่ป็นเด็ก ) 

4.หลกัฐานการท างาน 

   - หนังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิท ทีท่ำ่นท ำงำนอยู ่( เป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้) ตอ้งระบตุ ำแหน่ง
, อตัรำเงนิเดอืนปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท ำงำนกบับรษัิทนี้ และชว่งเวลำทีข่อลำงำนเพือ่เดนิทำงไป
ยโุรป หลงัจำกนัน้ จะกลบัมำท ำงำนตำมปกตหิลงัครบก ำหนดลำ (ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน 
ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูที่
ยืน่) 

    - กรณีทีเ่ป็นเจำ้ของกจิกำร ขอส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้, ใบทะเบยีนพำณชิย ์หรอื หนังสอืรับรอง
บรษัิทฯ ทีค่ดัส ำเนำไว ้ไมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์

    - กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำเชำ่
ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

5. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจำกโรงเรยีนหรอืสถำบนักำรศกึษำ เป็น
ภำษำองักฤษเทำ่นัน้ พรอ้มถำ่ยส ำเนำบตัรนักเรยีน / นักศกึษำแนบมำดว้ย (ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ
1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถำนทตูทีย่ืน่) 

*** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงเป็นเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปีบรบิรูณ์ และไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำ + มำรดำ หรอื
เดนิทำงไปกบับดิำ หรอื มำรดำ ทำ่นใดทำ่นหนึง่ จะตอ้งท ำจดหมำยยนิยอมจำกทำงอ ำเภอ โดยทีบ่ดิำ, 
และมำรดำ จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำตใหบ้ตุร เดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัอกีทำ่น
หนึง่ได ้ณ ทีว่ำ่กำรอ ำเภอหรอืเขต โดยมนีำยอ ำเภอ หรอืผูอ้ ำนวยกำรเขตลงลำยมอืชือ่ และตรำประทับ
จำกทำงรำชกำรอยำ่งถกูตอ้ง พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำพรอ้ม
เซน็รับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

6.หลกัฐานการเงนิ 

6.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส ำเนำสมดุบญัชเีงนิฝำกออมทรัพยต์วัจรงิหรอืส ำเนำสมดุบญัชเีงนิ
ฝำกประจ ำสว่นตวั ยอ้นหลงั  6 เดอืน 1 ชดุ  (โดยปรับสมดุบญัชขีองทำ่นใหถ้งึปัจจบุนัดว้ย) ควรเลอืก
เลม่ทีม่กีำรเขำ้ออกของเงนิสม ำ่เสมอ และมจี ำนวนไมต่ ำ่กวำ่ 6 หลกัเพือ่แสดงใหเ้ห็นวำ่มฐีำนะกำร เงนิ
เพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยไดอ้ยำ่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ ำเนำ (กรณีนี้สถำนทตูอำจจะ
ขอสมดุบญัชตีวัจรงิเก็บไวใ้นระหวำ่งกำรพจิำรณำ (น ำไปเผือ่ในวนัยืน่วซีำ่ดว้ย) และคนืใหก้บัทำ่นใน
วันทีรั่บวซีำ่) 
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6.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอืเดนิทำงเป็นครอบครัว หำกใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในกำร
ยืน่ขอวซีำ่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้ำ่ย ใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ย 

    - ตอ้งท ำ BANK GUARANTEE ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ ฉบบัภำษำองักฤษ โดยระบชุือ่
เจำ้ของบญัช ี(บคุคลทีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ และบคุคลที่
เจำ้ของบญัชอีอกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้(ผูเ้ดนิทำง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ กรณุำยืน่
ขอจำก ธนำคำรลว่งหนำ้ โดยใชเ้วลำด ำเนนิงำนประมำณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วัน หลงัจำก
ธนำคำรออกให ้

    - ตอ้งท าหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีำรชีแ้จงควำมสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั **** 

**** เอกสารทางการเงนิ สามารถใชบ้ญัชเีงนิฝากประเภท กองทนุ พนัธบตัรรฐับาล และ
สลากออมสนิได ้**** 
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