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เกรทบริเทน อังกฤษ เวลส สก็อตแลนด 9 วัน
สหราชอาณาจักร (United Kingdom) หรือที่รูจักกันในนามของประเทศอังกฤษ เปนดินแดนที่มีภูมิประเทศอันสวยงามดวย
ทิวเขา ทะเลสาบ ปาไมและชายฝงทะเลที่สวยงาม และมีความเจริญทั้งทางดานวัฒนธรรม อุตสาหกรรม และการศึกษา อีกทั้งยังเปนทั้ง
ศูนยรวมแหลงวัฒนธรรม เมืองแหงประวัติศาสตร และเมืองแหงแฟชั่น และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแหงหนึ่งในยุโรป โดยมีชื่อเต็มอยาง
เปนทางการ คือ สหราชอาณาจักรบริเทนใหญและไอรแลนดเหนือ เกรทบริเทน (Great Britain) หมายถึงเกาะใหญของอังกฤษ ซึ่งรวม
อาณาเขตอังกฤษ (England) เวลส (Wales) และสกอตแลนด (Scotland) ไวดวยกัน ทองเที่ยวเกรทบริเทน กับความหลากหลายใน
ดินแดนแหงนี้ เยือนสโตนเฮนจ 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก, เมืองน้ําแรยุคโรมันที่บาธ, คารดิ๊ฟเมืองหลวงแหงเวลส, เขตภูมิภาคคอตส
โวลส,หมูบานเบอรตัน ออน เดอะวอเตอร, เมืองสแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน บานเกิดเชคสเปยร, ยอรค เจาของมหาวิหารสวย, เอดิน
เบิรก เมืองหลวงอันงามสงาของสก็อตแลนด, อุทยานเลคดิสทริค เมืองตากอากาศริมทะเลสาบ,แมนเชสเตอร ถิ่นปศาจแดง, ชมมหานคร
ลอนดอน ที่รังสรรคโปรแกรมใหมีความแตกตางและนาสนใจ และไมพลาดกับการชอปปงในมหานครชื่อดังของโลก
30 ธ.ค. 53 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-ลอนดอน (อังกฤษ)
อาทิตย
22.00 น.
พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D 9-12 สายการ
บินไทย เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
31 ธ.ค. 53 ลอนดอน-สโตนเฮนจ-พิพิธภัณฑน้ําแรที่เมืองบาธ-คารดี๊ฟเมืองหลวงแหงเวลส
จันทร
00.15 น.
ออกเดินทางสูลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
(162 ก.ม.)
06.20 น.
คณะถึงสนามบินฮีทโธรว นครลอนดอน ผานการตรวจคนเขาเมืองแลว รถโคชปรับอากาศรอ
รับทานออกเดินทางสูเมืองซาลสบัวรี่ นําชมเสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลก กองหินหรือแนวแทงหินที่เปนความลับดํามืดในชวงหนึ่งของประวัติศาสตร
จากนั้นออกเดินทางตอสูเมืองบาธ
ในหุบเขาเอวอนเมืองเกาแกที่มีอายุตั้งแตเมื่อครั้งโรมัน
เรืองอํานาจจากหลักฐานบอน้ําพุรอน และซากอาคารเกาแกที่หลงเหลืออยูทําใหเมืองบาธไดรับ
การแตงตั้งเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1987
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
(88 ก.ม.)
13.00 น.
นําทานเที่ยว ชมพิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการคนพบที่
นาสนใจ ปจจุบันเปนกลุมอาคารสําคัญของเมือง คือบริเวณที่เปนที่ตั้งของบอน้ําแรรอนคิงส
(The Sacred Spring) สวนที่สองคือ บริเวณวัด และสวนที่สามคือ บริเวณที่เปดบริการให
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19.00 น.

1 ม.ค. 53
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

นักทองเที่ยวหรือชาวเมืองใชบริการน้ําแร ซึ่งมีทั้งสระวายน้ํา, บอน้ําแรเย็น-รอน, หองอบไอน้ํา
และสวนที่เปน Turkish Bath และใหทานไดชิมน้ําแรที่จัดใหกับนักทองเที่ยวเทานั้นจากนั้น
เที่ยวชมเมืองอาคารบานเรือนถูกสรางขึ้นในยุคจอรเจียน ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวอีกทั้งอาคาร
รอยัล เครสเซน กลุมอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปตยกรรมแปลกตา
ทําใหเมืองบาธมี
เสนหไมนอย แลวเดินทางตอสู
บริสตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเวลส เพียงแคชองแคบกั้นขามสะพาน
เชเวิรน ผานชองแคบบริสตอลเขาสู เมืองคารดิ๊ฟ เมืองหลวงของ ประเทศเวลส
หนึ่งใน
เครือจักรภพ กลางใจเมืองเปนที่ตั้งของปราสาท
คารดิ๊ฟ เดิมเปนที่พํานักของขุนนางผูปกครองเมือง ถูกลอมรอบไวดวยกําแพงโบราณ จากนั้น
ชม ศาลาวาการเมือง และ พิพิธภัณฑ ซึ่งเปนกลุมอาคารโบราณเกาแก ผานชมเมือง
สวนสาธารณะคารดิ๊ฟ,สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทําการของรัฐ อิสระใหทานเดินเลนใน
ยานถนนควีนสแหลงชอปปงของเมือง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําทานเขาสูที่พัก MERCURE CARDIFF HOLLAND HOUSE HOTEL 4* หรือเทียบเทาใน
www.mercure.com
ระดับเดียวกัน
เบอรตันออนเดอะวอเตอร-สแตรทฟอรดอัพพอนเอวอน-ยอรค
อังคาร
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Buffet
นําทานสู เขตคอตสโวลส บริเวณเล็ก ๆ ทางตะวันตกของอังกฤษ หมูบานแสนสวยเงียบสงบ
(158 ก.ม.)
และเมืองเล็ก ๆ ที่มีรานคาตกแตงแบบชนบท สลับกับทุงหญาสีเขียวขจี คอตสโวลส เปน
ศูนยกลางการคาขนแกะและเลี้ยงแกะมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13-15 พาทานเที่ยวชม เมือง
เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร เมืองที่โดงดังที่สุดในคอตสโวลส ดูเงียบสงบมีลําธารสายเล็ก ๆ
(แมน้ําวินดรัช) ไหลผานกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขามน้ําเปนชวง ๆ กับตนวิลโลวที่
แกวงกิ่งกานใบอยูริมน้ํา เมืองนี้มีรานอาหารและโรงแรม รวมทั้งรานคาใหเดินเลนเก็บ
บรรยากาศอันรื่นรมย แลวเดินทางตอสูเมือง เมืองสแตรทฟอรด เพียง 40 ก.ม.เมืองที่ตั้งอยูริมฝง
แมน้ําเอวอนอันเปนบานเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปยร กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
อิสระเดินเลนชมเมือง หาซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับวิลเลียม เชคสเปยรกวีเอกที่โดงดังของโลก
(241 ก.ม.)
หลังจากนั้นออกเดินทางสูเมืองยอรค (York) เขตแดนที่ครั้งหนึ่งกองทัพโรมัน ไดสรางแนว
กําแพงปองกันการบุกรุกของขาศึก ซึ่งก็คือชาวสก็อตผูปาเถื่อน ระหวางเสนทางผานเขตยอร
คเชอรเดลส ที่อุดมสมบูรณไปดวยทุงหญาอันกวางใหญ จนเขาสูเขตเมืองยอรค ซึ่งเปน
ศูนยกลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักรมาตั้งแต ค.ศ.ที่ 19
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําทานเขาสูที่พัก RAMADA FAIRFIELD MANOR HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับ www.ramadajarvis.c
เดียวกัน
o.uk
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2 ม.ค. 53
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
3 ม.ค. 53
08.00 น.
09.00 น.

ยอรค - ยอรคมินสเตอร- เอดินเบิรก (สกอตแลนด) - ชอปปงยานถนนปริ้นเซส
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
พาเที่ยวชมคลิฟฟอรดทาวเวอร สิ่งกอสรางโบราณเชื่อกันวามีมาตั้งแตยุคโรมัน เมื่อครั้งการเขา
ยึดครองของจักรพรรดิ์คอนสแตนติน ใกลกันเปนอาคารของพิพิธภัณฑปราสาทยอรค กําแพง
เมืองโบราณทอดแนวยาวสูตัวเมืองเกาอันเปนที่ตั้ง มหาวิหารยอรคมินสเตอร จัดเปนมหาวิหาร
แหงหนึ่งที่ยิ่งใหญที่สุดในอังกฤษ และครอบคลุมพื้นที่ใกลเคียงของเมืองยอรก ซึ่งเปนเมือง
แหงยุคกลาง เมืองแหงนี้มีบิช็อปประจําเมืองในราวป 314 ทําใหเปนสถานที่ที่มีความสําคัญตอ
คริสตศาสนาแหงแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทั้งยังเปนโบสถแบบกอธิคที่ใหญที่สุดในอังกฤษเหนือ
งดงามดวยการตกแตงดวยกระจกสี
แลวอิสระใหทานไดเดินเลนในเขตเมืองเกาและตาม
อัธยาศัยกับการหาซื้อของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานออกเดินทางโดยรถไฟดวนสูดินแดนของสกอตแลนดที่เมืองเอดินเบิรก เมืองหลวงที่
ตั้งอยูในพื้นที่ที่สวยงาม อิสระใหทานไดชอปปงบนถนนปริ้นเซส ที่มีหางสรรพสินคา แบรนด
เนมและรานขายของที่ระลึกโดยเฉพาะ ปสก็อต เครื่องดนตรีประจําชาติสก็อตที่มีความเกาแก
ที่สุดในโลก รวมทั้งผา WOOLและผาแคชเมียร และผาตารตันผาลายสก็อตพื้นเมืองอันเปน
เอกลักษณของประเทศ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก NOVOTEL EDINBURGH HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
ปราสาทเอดินเบิรก-พระตําหนักโฮลีรูด-เลคดิสทริค-แมนเชสเตอร
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระขึ้นสูยอดเขาแคลตันที่จะทําใหทานประทับใจไปกับเมืองที่ถูก
แบงเปนสองฝงของโอลดทาวน และนิวทาวน นอกจะชมวิวทิวทัศนของตัวเมืองแลว บนเนิน
เขาแหงนี้ยังเปนที่ตั้งของอนุสรณสถานรําลึกถึงสงครามนโปเลียน ที่ยังสรางไมเสร็จสมบูรณ
สถาปตยกรรมที่คลายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทําใหเอดินเบอระไดรับการ
ขนานนามวา “เอเธนสแหงทิศเหนือ” ผานชมอนุสาวรียบ็อบบี้ สุนัขพันธุสกายเทอเรียรที่โดงดัง
ที่สุดตัวหนึ่งของโลก จากความซื่อสัตย และจงรักภักดี แลวเดินทางสูถนนรอยัลไมล ถนนสาย
สําคัญที่เชื่อมสูพระตําหนักโฮลี่รูด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเปนที่ประทับของพระราชินี
เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด และเคยเปนที่ประทับของพระนางแมรีแหงสก็อต ฝงตรงขามเปน
รัฐสภาแหงชาติสก็อตอันนาภาคภูมิใจ ดวยสถาปตยกรรมรวมสมัย แลวนําทานเขาชมปราสาท
เอดินเบิรก อันสงางามดวยทําเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเดนเปนสงาจากทุกมุมเมือง เคยเปน
ที่ประทับของกษัตริยสกอต เคยถูกทําลายลงหลายครั้ง แตทุกครั้งก็ไดรับการบูรณะ และ
สรางใหมใหกลับคืนสูความสงางาม โดยเฉพาะครั้งสุดทาย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอรวอลเตอร
สก็อต นักปราชญ ชาวสก็อต แบงเปนสวนตางๆอยางนาชม อาทิ สวนของปอมปราการและ
กําแพงปราสาทโบราณ มีปนใหญเรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปนใหญในเวลา 1300 น.ของ

พุธ
Buffet

Chinese
(338 ก.ม.)

Thai
www.novotel.com
พฤหัส
Buffet
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12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

4 ม.ค. 53
07.00 น.
08.00 น.

12.30 น.
13.00 น.

19.00 น.

5 ม.ค. 54

ทุกวันตลอด 150 ปที่ผานมา, โบสถเซนตมากาเร็ตสรางในคริสตศตวรรษที่ 12 เพื่อรําลึกถึงพระ
มารดาของกษัตริยเดวิดที่ 1 แลวเขาสูพระราชฐานชั้นในสวนที่เปน The Palace จัดแสดง
เกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศแหงสก็อต หองประทับ และหองมหามงกุฎ และ Great Hall เคย
เปนทั้งหองจัดเลี้ยง,การประชุมสภา, โรงเรือนทหารและโรงพยาบาลมาแลวในแตละยุคสมัย
ปจจุบัน จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณที่ใชในการสงครามบันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
(349 ก.ม.)
ออกเดินทางสูเมืองวินเดอรเมียร สูเขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแหงชาติที่ไดรับการ
ขนานนามวาดี และสวยที่สุดของอังกฤษที่กวางขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แหง นํา
ทานชมบรรยากาศของเลคดิสทริค เขตอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ ทามกลางความเปน
ธรรมชาติของหุบเขาและทะเลสาบงดงามประดุจหนึ่งภาพวาด แลวเดินทางตอสูแมนเชสเตอร
เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเปนเมืองที่มีสโมสรที่มีชอื่ เสียงโดงดังในวงการฟุตบอล
ของโลก คือ แมนยูหรือ ปศาจแดง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Local
นําทานเขาสูที่พัก MACDONALD MANCHESTER HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับ www.macdonaldhote
เดียวกัน
ls.co.uk
แมนเชสเตอร-สนามโอลดแทรฟฟอรด-ชอปปง Outlet-มหานครลอนดอน
ศุกร
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Buffet
(153 ก.ม.)
นําเขาชมสนามโอลดแทรฟฟอรด ที่สรางนักเตะเกง ฝเทายอดของปศาจแดงมาหลายสมัย
สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดวารวยที่สุดในโลก อิสระใหทานเลือกซื้อของที่ระลึก
ของทีมที่ทานชื่นชอบในราน MEGA STORE ที่มากมายไปดวยของที่ระลึกหลากหลายชนิด
สําหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเขาชมในวันนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิไดแจงลวงหนา อัน
เนื่องมาจากเวลาเปดและปดใหบริการ หากวันดังกลาวไมสามารถเขาชมได ทางบริษัทฯจะคืน
เงินคาตั๋ว 12 £ / ผูใหญ และ 9.50 £ / เด็ก)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
(243 ก.ม.)
รถโคชนําทานสู BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการชอปปงสินคาภายในเอาทเล็ท
กวา 120 รานคาแบรนดเนมใหทานเลือกซื้ออยางจุใจสมควรแกเวลาออกเดินทางสูมหานคร
ลอนดอน เปนเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเปนเมืองที่ใหญที่สุดของสหภาพยุโรป มี
ประชากรกวา 7.5 ลานคน ลอนดอนเปนหนึ่งในศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจการเมือง และ
วัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และศิลปะและเปนที่ยอมรับวามีอิทธิพลไป
ทั่วโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําทานเขาสูที่พัก NOVOTEL LONDON WEST HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
www.novotellondon
west.co.uk
พระราชวังวินดเซอร-พิพิธภัณฑมาดามทูสโซด-ลองเรือแมน้ําเทมส-ลอนดอนอายส
เสาร
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07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

6 ม.ค. 54
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Buffet
นําคณะเดินทางสูพระราชวังวินดเซอร กษัตริยวิลเลียมผูพิชิต เปนผูเลือกทําเลกอสราง
พระราชวังแหงนี้ ซึ่งอยูบนเนินสูงมองเห็นแมน้ําเทมสอยูเบื้องลาง พระราชวังวินดเซอร เปนที่
ประทับประมุขสูงสุดแหงประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ป จึงถือไดวาพระราชวังแหงนี้เปน
พระราชวังที่มีผูพํานักอาศัยตอเนื่องยาวนานกวาพระราชวังแหงใดในโลก เขาชมภายในผาน
Jubilee Garden กอนเขาสูอาคารจัดแสดงประวัติความเปนมาของพระราชวัง สิ่งที่นาสนใจควร
คาแกการชมคือเขตพระราชฐานชั้นใน State Apartment ถือเปนหัวใจของพระราชวัง หองทุก
หองจึงถูกประดับประดาดวยทรัพยสมบัติของราชวงศอันประมาณคามิได
ไมวาจะเปน
ภาพเขียนฝมือ, มานปกประดับ ผนัง,เครื่องลายคราม,รูปปน,อาวุธ ชุดเกราะรวมไปถึง
เฟอรนิเจอรในยุคตางๆ The King's Chamber อันมีภาพเขียนเปนจุดเดนนอกเหนือจากเตียงไม
สลักปดทองสไตลฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตั้งตระหงานอยูกลางหอง และหองที่โดดเดน
ที่สุด St George's Hall ทองพระโรงแหงนี้มีความยาวกวา 50 เมตร จึงมักใชในงานพระราชพิธี
เชนงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจา
อลิซาเบซ ภายในตกแตงตามศิลปะ
แบบโกธิก ประดับประดาดวยอาวุธชุดเกราะและตราประจําราชวงศ และไมพลาดกับการเขาชม
St George's Chapel ถือเปนอาคารสไตลโกธิกที่งดงามที่สุด ในประเทศอังกฤษอาคารแหงนี้เริ่ม
กอสรางในป 1475โดยพระเจาเอ็ดเวิรดที่ 4และใชเวลากวา 50 ปจนสําเร็จลุลวง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นําทานเขาสูพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งมาดามทุสโซด แตละหองลวนจัดไวอยางนาชมอาทิ หองบุคคล
สําคัญๆ จากทั่วโลกและมีชื่อเสียงนักกีฬา, ศิลปนเอก, นักการเมือง ตลอดจนผูนําประเทศตางๆ
รวมทั้งราชวงศแหงอังกฤษ แลวใหทานไดเพลิดเพลินไปกับลอนดอนแท็กซี่ ผานหองตางๆ ที่
ลวนแตนาสนใจเปนอยางยิ่ง จากนั้นขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิรดอายวิว บนลอนดอน
อาย ชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเปน
สถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม
และเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวไดอยางมากใน
สหราชอาณาจักร มีผูมาเยือนมากกวา 3 ลานคนตอป ลองเรือชมความงดงามสองฝงของแมน้ํา
เทมส ผานจัตุรัสรัฐสภา, พระราชวังเวสทมินสเตอร ที่ต้ังของรัฐสภาอังกฤษ, หอนาฬิกาบิ๊กเบน
ที่มีความสูง 320 ฟุต เปนนาฬิกาที่มีหนาปดใหญที่สุดในโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารโฟรซีซั่น
Chinese
นําทานเขาสูที่พัก NOVOTEL LONDON WEST HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
www.novotellondon
west.co.uk
ทาวเวอรออฟลอนดอน - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ชอปปงบนถนนอ็อกฟอรด - เดินทางกลับ
อาทิตย
กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Buffet
นําเที่ยวชมมหานครลอนดอน ผานจตุรัสทราฟลการ, มหาวิหารเซนตปอล ที่มียอดโดมใหญ
เปนอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ สะพานขามแมน้ําเทมสแหงแรก แลวขึ้นฝงที่ทาวเวอร
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12.30 น.
13.30 น.

บริดจ สัญลักษณอีกแหงหนึ่งของเมือง แลวเขาสูทาวเวอรออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตรอัน
เกรียงไกรยิ่งใหญนองเลือดหรือแมแตซับซอนซอนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเปนปอมปราการ,
ปราสาทราชวัง, คุก และแดนประหาร ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนกลุมอาคารและหอคอย
หลายหลัง ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับดวยเพชรที่ใหญเปนอันดับสองของโลกชื่อ “ดารา
แหงอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับดวยเพชร
“โคอินูร” ที่เคยเปนเพชรเม็ดใหญที่สุดในโลก และชิ้นสุดทายคือ “คฑา” ประดับดวยเพชรเม็ด
ใหญที่สุดในโลก “ดาราแหงอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1” จากนั้นรถโคชนําทานผานไปชม
ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนยกลางการปกครองสวนทองถิ่นมากวา 800 ป, เสา
อนุสรณไฟไหมครั้งใหญ แลวเขาสูถนนไวทฮอลล อาคารที่ทําการของรัฐในปจจุบัน, บานเลขที่
10 ถนนดาวนนิ่ง บานพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ จากนั้นเดินทางผาน พิคคาดิลลี่เซอรคัส
เดิมเปนวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ําพุ และรูปปนอีรอสตรงกลางเปนที่นิยมของหนุม
สาวมานั่งพลอดรักกัน แลวเดินทางตอสูพระราชวังบั้คกิ้งแฮม ที่ประทับของพระเจาอลิซาเบธที่
2 และพระสวามี ชมการเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองคในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวก
พูสีดํา
แตจะเปลี่ยนเปนชุดสีเทาในฤดูหนาว และเขาสูไชนาทาวนยานชุมชนชาวจีนกลาง
มหานครลอนดอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระใหทานไดชอปปงสินคาตามอัธยาศัยในหางสรรพสินคาแฮรร็อด
หรือ ยานถนนออก
ฟอรด จนไดเวลานําทานเดินทางสูสนามบินฮีทโธรว เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาใหทาน
ไดทํา Tax Refund พรอมชอปปงสินคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

Chinese

21.35 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917
7 ม.ค. 54
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
จันทร
15.55 น.
สายการบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชนที่นักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ)
คาทัวรตอทาน :
99,400.¾ ผูใหญพักหองคู (หองละ 2 ทาน) ทานละ
90,400.¾ เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 1 ทาน หรือ 2 ทานมีเตียง ทานละ
80,400.¾ เด็กอายุ 6-11 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง ทานละ
70,400.¾ เด็กอายุ 4-6 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง ทานละ
12,000.¾ ในกรณีที่ทานเดินทางคนเดียว หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ
คาทัวรรวม :
9 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 4 พ.ย. 53 แลว
9 คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
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9 คาเขาสโตนเฮนจ / พิพิธภัณฑน้ําแรที่เมืองบาธ / คารถไฟ 2nd จากยอรคสูเอดินเบิรก / คาเขาปราสาทเอดินเบิรก / คา
เขาสนามกีฬาโอลดแทรฟฟอรด / คาขึ้นลอนดอนอาย / คาเขาพระราชวังวินดเซอร / คาลองเรือแมน้ําเทมส / คาเขา
ทาวเวอรออฟลอนดอน / คาเขาหุนขี้ผึ้งมาดามทุสโซด
9 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
9 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
9 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
9 คาธรรมเนียมวีซาอังกฤษ
9 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1
ทาน
9 คาประกันการเดินทาง PLAN B. (อายุ 15-75 ป) ของ บ. นิวแฮมเชอร อินชัวรันส จก. ในกรณีอายุนอกเหนือจากที่
ระบุจะเปน PLAN C. แทน
9 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม
เกิน 7 กิโลกรัม
9 สมนาคุณทุกทานดวยกระเปาเปลอลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเกใบเล็ก ทานละ 1 ใบ
คาทัวรไมรวม :
: คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
: คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
: คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทาน
ทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือ
ที่ทานรูจักและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขั้นตอนที่งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการยืนยันการเดินทาง
ของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 20,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่ง
เงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง
และ 21 วันกอนการเดินทางในชวงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปใหม, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
 คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 30 วัน
 คืนเงินมัดจําทั้งหมด
HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน
 หักมัดจํา 10,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 29-21 วัน
 หักมัดจํา 10,000/ทาน
HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง 44-30 วัน
 หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 20-15 วัน
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 หักมัดจํา 20,000/ทาน
HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-20 วัน
 หัก 50% ของคาทัวร
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 14-07 วันกอนการเดินทาง
 หัก 50% ของคาทัวร
HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง 19-14 วัน
 หัก 75% ของคาทัวร
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 07-วันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หัก 90% ของคาทัวร
ในกรณีที่วันเดินทางดังกลาวเปนตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND
 HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง 13-วันเดินทาง หรือNO SHOW
 หัก 75% ของคาทัวร
ในกรณีที่วันเดินทางดังกลาวเปนตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND
 หัก 90% ของคาทัวร
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผู
เดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ
จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเทานั้น และตองไมอยูใน
เงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาไม
วาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด
ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณา
อนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบ
กรุป
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่
เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ
โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกัน PLAN B. ของบ. นิวแฮมเชอร อินชัวรันส (ประเทศไทย)
จก. ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทาน
ไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิด ชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจาก
การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 21 วัน โดยไมเสียคาใชจาย
และ 30 วันกอนการเดินทางในชวงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปใหม, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว
กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงิน
คาทัวรสวนที่เหลือ
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การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50% , ออสเตรียน
แอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร , ลุฟฮันซา , สแกนดิเนเวียนแอรไลน , สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไข
การสะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
การจัดที่นั่งบนรถโคช (Seats)
ในการเดินทางแตละทริป ทางบริษัทฯจะรับผูรวมเดินทางไมเกิน 28 ทานเทานั้น และรถโคชที่ใหบริการเปนมาตรฐาน
ของยุโรป 49-51 ที่นั่ง เพื่อความสะดวกสบายและการวางสัมภาระตลอดการเดินทางของทาน พนักงานขับรถจะยึดถือ
กฎหมายของสหภาพยุโรปเปนหลัก ขอความกรุณาทานปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยและในระหวางการเดินทางจะไม
เปดใหใชบริการหองน้ําบนรถ อันเนื่องมาจากเรื่องความสะอาดและกลิ่น ทานสามารถระบุที่นั่งบนรถโคช เพื่อทองเที่ยว
ตลอดการเดินทาง ในการจองทัวร (จองกอนมีสิทธิ์กอน)
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมี
อางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย
หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE
ได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้นๆ
ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่
นั้นๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดๆใน
ระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดๆใหแก
ทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวัน
เดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม
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ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม
และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยก
กระเปาขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทาน
ไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร
ซึ่งความรับผิดชอบใหเปนไปตามกรมธรรม PLAN B.
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ, เด็ก , และ
ผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตอง
ดูแลคณะทัวรทั้งหมด
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับลูกคา (Wheelchair) และเด็กอายุต่ํากวา 4 ป

สนใจทัวรติดตอ : มิ้นท 086 366 9106 / หยง 086 366 9107 / ใหม 081 348 2896
เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศอังกฤษ ใชเวลายื่นประมาณ 20 วันทําการ
(การขอวีซาประเทศอังกฤษผูเดินทางทุกทานตองมาสแกนลายนิ้วมือ ดวยตนเอง ณ
ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศอังกฤษ ตั้งอยูที่ 183 อาคารรีเจนท เฮาส ชั้น 2 (ติดกับ AUA) ถนน ราชดําริ
แขวง ลุมพินี เขตประทุมวัน กทม. 10330)
; พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศ
เชงเกนหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
; รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2
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รูป
; สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา / สําเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
; หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน
ปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนดลา
; กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน
; สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวน
ไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณี
ที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูต
ไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
; กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1 –6แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผู
เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
; กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
; กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไป
ยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
; การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
; หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
; กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจาก
การขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
; ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซา ไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม
ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได
ขาพเจาไดรับทราบ ไดอานรายละเอียดของขอความทั้งหมดขางตน และยอมรับ
ขอตกลงพรอมเงื่อนไขของการเลือกจองทัวรในครั้งนี้
ลงชื่อ................/......../...........

