
 

 

 
 
 
 
 

 
 
11 เม.ย.63 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ) เสาร์ 

09.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ 
D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ
และการเช็คอิน 

 

12.50 น. ออกเดินทางสูล่อนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 916  

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, 
เช่ารถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ป

 



 

 

ทวัร์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน
,  การพลาดเที่ยวบิน         (ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, 
ภยัพิบตัิ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุดุวิสยั
อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิ
ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว 
เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

19.10 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ช
ปรับอากาศ รอรับ ท่านเข้าที่พกั 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร LOCAL 
 เ ข้ า สู่ ท่ี พั ก  RENAISSANCE LONDON HEATHROW HOTEL ห รื อ

เทียบเท่าระดับเดียวกัน 
WWW.MARRIOTT.COM/LONDO
N  

12 เม.ย.63 ลอนดอน - เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์  - หมู่ บ้านไบบิวรี –  เมืองเช

สเตอร์  

อาทติย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม BUFFET 
09.00 น. น าท่านสู่เขตคอต์สโวลส์ ภูมิภาคทางตะวันตกของอังกฤษ หมู่บ้านแสนสวย

เงียบสงบ และเมืองเล็ก ๆ ที่มีร้านค้าตกแต่งแบบชนบท สลับกับทุ่งหญ้าสี
เขียวขจีคอต์สโวลส์ เป็นศูนย์กลางการค้าขนแกะและเลีย้งแกะมาตัง้แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 13-15  พาท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ 
เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอต์สโวลส์ ดูเงียบสงบมีล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น า้วินด์
รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน า้เป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์
ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน า้ เมืองนีม้ีร้านอาหารและโรงแรม รวมทัง้ร้านค้าให้
เดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย์  จากนัน้ออกเดินทางสู่หมู่บ้านไบบิวร่ี เป็น
หมู่บ้านที่ตัง้อยู่ในมณฑลกลอสเทอร์เชอร์ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ
องักฤษ ภายในหมู่บ้านเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่และมีเอกลกัษณ์
งดงามราวกบัว่าเป็นหมู่บ้านในเทพนิยาย จนได้ชื่อว่าเป็น “หมู่บ้านที่สวยที่สดุ
ในประเทศองักฤษ”  

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร LOCAL 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเชสเตอร์  เมืองนีไ้ด้รับสถานะเป็นเมืองในปี ค.ศ. 

1541          มีอาคารในยุคกลางหลายแห่ง แต่มีบางอาคารบริเวณกลางเมือง
ที่ได้รับบูรณะในสมยัวิกตอเรีย เชสเตอร์เป็นหนึ่งในเมืองที่มีการรักษาก าแพง
เมืองที่ดีที่สดุในองักฤษ และเป็นเมืองเล็กๆ ที่อดัแน่นไปด้วยอาคารสวยสไตล์
องักฤษ และเต็มไปด้วยวฒันธรรมเก่าแก่ ที่ยงัคงถกูเก็บรักษาไว้  

(254 ก.ม.) 
 
 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร CHINESE 
 เ ข้ าสู่ ท่ีพั ก  CROWNE PLAZA CHESTER หรือเทียบเ ท่าในระดับ

เดียวกัน 

WWW.CROWNEPLAZA.COM/  

http://www.crowneplaza.com/


 

 

13 เม.ย.63 เมืองเชสเตอร์ – เมืองลิเวอร์พูล – เข้าชมสนามฟุตบอลแอนฟิลด์ - 

แมนเชสเตอร์ MEGA STORE 

จันทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม BUFFET 
09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล ถิ่นก าเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีท

เทิลที่โด่ง และเป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 เชิญเที่ยวชม ย่าน
ท่าเรือลิเวอร์พูล ที่เป็นเขตมรดกโลก ถ่ายรูปกับ THE THREE GRACES หรือ 
ตกึอลงัการสามหลงั ที่ประกอบไปด้วยตกึบริษัทเรือ CUNARD ตกึการท่าแห่ง
ลิเวอร์พูล และตึก ROYAL LIVER ที่เป็นสญัลกัษณ์แห่งเมืองและสนามแอน
ฟิลด์ สนามเหย้าของทีมสโมสรลิเวอร์พลู ยอดทีมแห่งถิ่นเมอร์ซี่ไซด์ 

(40.2 ก.ม.) 
 

 น าท่านเข้าชมสนามแอนฟิลด์ สนามเหย้าของทีมสโมสรลิเวอร์พูล ยอดทีม
แห่งถิ่นเมอร์ซี่ไซด์ ตัง้อยู่ห่างจากใจกลางเมือง LIVERPOOL ติดๆ กับแสตน
ลี่ ย์  พา ร์ค  ส ร้างขึ น้ ในปี  ค .ศ .1884 ปัจจุ ปันมีความจุ  45,362 คน ใน
ขณะเดียวกันสนามใหม่ก าลงัถูกวางแผนก่อสร้างในชื่อ สนามสแตนลีย์พาร์ก 
ความจุประมาณ 60,000 ที่นั่ง (หมายเหตุ การเข้าชมสนามฟุตบอลและ
มิวเซียมจะงดให้บริการในวันท าการแข่งขัน) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร LOCAL 
บ่าย หลงัจากนัน้ออกเดินทางสู่แมนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง อีกทัง้

ยงัเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดงัในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนยู 
หรือ ปีศาจแดง น าคณะ อิสระให้ท่านเลือกซือ้ของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่น
ชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิด
ส าหรับแฟนบอล 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร CHINESE 
 เข้าสู่ ท่ีพัก HILTON MANCHESTER DEANSGATE  หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
WWW.HILTON.COM  

14 เม.ย.63 แมนเชสเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ช้อปป้ิง OUTLET - 
ลอนดอน 

อังคาร 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม BUFFET 
09.00 น. แล้วเดินทางต่อสูเ่มืองสแตรทฟอร์ด เพียง 42 ก.ม. เมืองที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เอ

วอนอันเป็นบ้านเกิดของวิลเลียม เช็คสเปียร์ กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ  
อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซือ้ของที่ระลึกเก่ียวกับวิลเลียม เชคสเปียร์ กวีเอกที่
โด่งดงัของโลก 

 
(144.6 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร LOCAL 
บ่าย น าท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิง้สินค้าภายใน

เอ๊าท์เล็ทกว่า 130 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกซือ้อย่างจใุจ อาทิ GUCCI , 
PRADA , DIOR , BURBERRY , CHLOE , COACH , SUPERDRY และอีก
มากมาย สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวง
ของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป มีประชากร
กว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางส าคัญทางธุรกิจการเมือง 

(62.3 ก.ม.) 
 

http://www.hilton.com/


 

 

และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็นที่
ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่โลก 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร LOCAL 
 เ ข้าสู่ ท่ีพัก MILLENNIUM HOTEL LONDON KNIGHTSBRIDGE หรือ

เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
WWW.MILLENNIUMHOTE
LS.CO.UK  

15 เม.ย.63 เที่ยวชมมหานครลอนดอน - ขึน้ชมวิวบนลอนดอนอาย – ช้อปป้ิงบน

ถนน         อ็อกฟอร์ด 

พุธ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม BUFFET 
08.30 น. เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและน าชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ผ่าน

จตัรัุสทราฟัลก้าร์ ผ่านจตรัุสรัฐสภา, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่มีความสงู 320 ฟุต 
เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก (อยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแซม), 
มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์, มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 
ของโลก, ผ่านชมลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น า้เทมส์แห่งแรก จากนัน้
เดินทางสู่ทาวเวอร์บริดจ์ สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง  ขึน้ชมทศันียภาพ
ของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเช้าไฟฟ้าที่สูงที่สุดในทวีป
ยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยม จากนัน้รถโค้ช น าท่านผ่านไปชมศาลากลางเทศบาลนคร
ลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นมากว่า 800 ปี , เสาอนุสรณ์ไฟ
ไหม้ครัง้ใหญ่ แล้วเข้าสู่ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ท าการของรัฐในปัจจุบัน, 
บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพกัของนายกรัฐมนตรีองักฤษ จตัรัุสพิคคาดิล
ลี่ เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน า้พุ และรูปปัน้อีรอสตรงกลาง
เป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานัง่พลอดรักกัน เดินทางต่อสู่พระราชวงับัค้กิง้แฮม 
ที่ประทบัของพระเจ้าอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี 

 
 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร BURGERLOBSTER 
บ่าย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าตามอธัยาศยัย่านถนน อ๊อกฟอร์ด  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร CHINESE 
 เ ข้าสู่ ท่ีพัก MILLENNIUM HOTEL LONDON KNIGHTSBRIDGE หรือ

เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
WWW.MILLENNIUMHOTE
LS.CO.UK  

16 เม.ย.63 แฮร่ี พอตเตอร์ สตูดิโอ - อิสระชอปป้ิง - ลอนดอน พฤหัสบดี 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม BUFFET 
08.00 น. น าท่านเปิดโลกแห่งเวทมนต์ที่เป็นปรากฏการณ์ทัว่โลก กบัโลกแห่งพ่อมดน้อย 

แฮร์ร่ีพอร์ตเตอร์ ณ THE MAKING OF HARRY POTTER, WARNER BROS 
STUDIO TOUR ให้ท่านได้หลุดเข้ามายังโลกของพ่อมด ท่านจะได้ชม
ภาพยนตร์สัน้ๆ เก่ียวกับการสร้างภาพยนตร์เร่ืองดังแรงบันดาลใจจาก
นัก เขี ยน  มีนักแสดง  DANIEL REDCLIFF, EMMA WATSON, RUPERT 
GLINT เล่าถึงเบือ้งหลงัการถ่ายท าที่มีสถานที่ตกแต่งอย่างอลงัการ ชุดเคร่ือง

 
 
 

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


 

 

แต่งกายมากมาย และอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆอีก  อีกทัง้ยังมีห้องอาหาร
ของ ฮว็อกวอร์ท (HOGWART)        ที่ ตกแต่งอย่างงดงาม  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร LOCAL 
บ่าย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ตามอธัยาศยั   
19.00 น. รับประทานอาหารค ่าเมนูแบบดีลักซ์ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น - ต้นต ารับ

เป็ดอันโด่งดัง / หอยเชลล์ / กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย 
CHINESE 

 เ ข้าสู่ ท่ีพัก MILLENNIUM HOTEL LONDON KNIGHTSBRIDGE หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

WWW.MILLENNIUMHOTE
LS.CO.UK  

17 เม.ย.63 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเต็มวัน (FREE DAY) ศุกร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม BUFFET 

• อิสระโปรแกรมให้ท่านได้เลือกพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม  
➢ ไม่มีบริการอาหารกลางวนัและอาหารค ่า 

  จนได้เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์   เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลบัมี
เวลาให้ท่านได้ท า TAX REFUND พร้อมช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบิน  

 

21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG917   
18 เม.ย.63 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เสาร์ 

16.00 น. สายการบินไทย น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหตุ  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการ
จัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อน
การเดินทางเท่านัน้) 
หากท่านที่ต้องการออกตั๋ วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่  ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
 

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 99,000.- 90,000.- 80,000.- 20,000.- 18,000.- 
-33,000.- 

-26,000.- 

ค่าทัวร์รวม :  
 ✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ ค่าเข้าชมสนามกีฬาสนามแอนฟิลด์ (ในกรณีไม่ได้เข้าชมทางบริษัทฯ คืนเงนิท่านละ 10 ปอนด์) / 

ค่าเข้า HARRY POTTER / ค่าขึน้ลอนดอนอาย  
✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง ใน

กรณีทีท่านมีข้อจ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้า
เพื่อความเหมาะสม 

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


 

 

✓ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (STANDARD TIME) ในกรณีท่ียื่นวีซ่าเร่งด่วน ช าระ

เพ่ิมท่านละประมาณ 10,120 บาท **ราคาข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยน** 
✓ ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ

สญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอุบัติเหต ุส าหรับผู้ เอาประกันภยัอายุ 16-75 
ปี จ านวนเงินเอาประกันภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึง
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลุมถึงประกัน
สขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 
✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของ

ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

ค่าทัวร์ไม่รวม : 

  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทัวร์ (HOW TO MAKE YOUR RESERVATION)  

 กรุณาจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 1 วันนับจากวันท่ี

จอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 35 
วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทัวร์ (CANNOT MAKE YOUR RESERVATION) 

เน่ืองจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง 

พดูจาหยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจน
ในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทัวร์ต้องท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลิกการจองทัวร์ (CANCELLATION CHARGE)  

 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่
น าเที่ยว                   ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 



 

 

    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่
น าเที่ยว       ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น า
เที่ยว  ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหกั
จากเงิน ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน า
เที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้นี ผู้้ ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ 
ดงัต่อไปนี ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคเุทศก์ 
พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตั๋วเคร่ืองบิน (AIR TICKET) 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้
ด าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหาก
ท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถ
ท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์สว่นที่เหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (MILEAGE CLAIM ) 

 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ STAR ALLIANCE ได้ 
50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์
ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็น
สิทธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน า้มันเชือ้เพลิงของสายการบิน(INSURANCE AND FUEL SURCHARGE / 

TAX YQ) 

 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
ในภายหลงั   ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออก
ตัว๋ 

โรงแรมและห้องพัก (HOTEL ACCOMMODATION) 

 ▪ ห้องพักแบบ TWIN คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ DOUBLE คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด QUEEN SIZE ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ TRIPLE ROOM คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 

3 เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ)  



 

 

▪ ห้องพักแบบ SINGLE คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพัก 1 
ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ DOUBLE SINGLE USED คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด QUEEN SIZE ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / 
ส าหรับพกั 1 ท่าน 

▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (TWIN / DOUBLE) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน 
/ 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กับข้อจ ากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึง่มกัมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่
มีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาด
กะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็น
ห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (RESERVATION FEE & ENTRANCE FEE) 

 ▪ การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกับวนัที่สถานที่เข้า
ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง ONLINE โดยในวนัที่คณะ
จะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน ENTRANCE FEE ตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า 
หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทาง
บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ RESERVATION FEE ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (PORTER) 

 ▪ ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า
เพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการ
ในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) X 
46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่า
กว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นที่เกิน 



 

 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 
บาท / ท่าน 

การสูบบุหร่ี (SMOKING AREA) 

 ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโค้ช , โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี
ข้อก าหนดที่ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคน
สว่นรวม 
 

การเดินทางเป็นครอบครัว (FAMILY) 

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(WHEELCHAIR) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 
5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศอังกฤษ ใช้เวลายื่นประมาณ 15-30 วันท าการไม่นับวันเสาร์ - อาทติย์และ

วันหยุด 

(การขอวีซ่าประเทศองักฤษผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือ ด้วยตนเอง ณ 

ศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศองักฤษ ตัง้อยู่ที่อาคารเดอะเทรนดี ้ชัน้ 28 สขุมุวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กทม. ) 

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน
กลุม่ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / 
ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบรูณ์  

 หนังสือรับรองการท างานจากบริษัท /  สังกัดที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง ,อัตรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกับบริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะ
กลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ 
และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อ
กลับสู่ภูมิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 



 

 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6
แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน 
โดยระบชุื่อผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, 

มารดา จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต 
โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี ้
บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเท่านัน้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 
ฅท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ท่ีบริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 
 


