
              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�หนึ�ง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั 

ประเทศบรไูน                      (-/-/-) 



              

 

    

10.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตู
ทางเขา้หมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U15-U19 สายการบนิ Royal Brunei Airlines โดยมีเจา้หนา้ที&ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื&อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

13.30 น. นําท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ Royal Brunei 
Airlines เที&ยวบนิที& BI514 

 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ั�วโมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
** ใชเ้ครื�องบนิ Airbus A320 ช ัHนประหยดั 138 ที�น ั�ง ช ัHนธรุกจิ 12 ที�น ั�ง ** 

 
 
 
 
 
 

17.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิรไูน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรไูน ** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 
  
วนัที�สอง ทา่อากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรไูน - ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เมอืง

ลอนดอน ประเทศองักฤษ - เมอืงบาธ - มหาวหิารบาธ - โรงอาบนํ Hาโรมนัโบราณ - เมอืงซาลสิบวัรี� - อนุสาวรยีเ์สาหนิส
โตนเฮนจ ์- เมอืงลอนดอน                                     (-/-/-) 

00.15 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิ Royal 
Brunei Airlines เที&ยวบนิที& BI003 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ช ั�วโมง 35 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
** ใชเ้ครื�องบนิ B787 Dreamliner ช ัHนประหยดั 236 ที�น ั�ง ช ัHนธุรกจิ 18 ที�น ั�ง ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ 
นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 6 ช ั�วโมง ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั&วโมง 10 นาท)ี เป็นเมอืงที&มฐีานะนครในมณฑลซอมเมอรเ์ซ็ท
ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ เมอืงบาธไดรั้บพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชนิีนาถเอลิ
ซาเบธที& 1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็นเทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตัวเมอืงบาธตั �งอยูเ่นนิหลายลกูในหบุเขาของแมนํ่�าเอวอน
ในบรเิวณที&มนํี�าพุรอ้นธรรมชาตทิี&เป็นที&ตั �งถิ&นฐานของโรมัน ผูส้รา้งโรงอาบนํ�าโรมันโบราณ (Roman Baths) และวัดโดยตั �งชื&อเมอืง
วา่ “Aquae Sulis” เมอืงบาธเป็นสถานที&ที&สมเด็จพระเจา้เอ็ดการด์ผูรั้กสงบทําพธิรีาชาภเิษกเป็นพระมหากษัตรยิอ์ังกฤษที&มหาวหิาร
บาธ ในปี ค.ศ. 973 ตอ่มาในสมัยจอรเ์จยี เมอืงบาธกลายเป็นเมอืงนํ�าแรท่ี&ไดรั้บความนยิมกนัมาก ซึ&งทําใหเ้มอืงบาธขยายตวัมากขึ�น
และมสีถาปัตยกรรมจอรเ์จยีที&เด่นๆ จากสมัยนั�นที&สรา้งจากหนิบาธที&เป็นหนิสเีหลอืงนวลสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ไดร้บัการขึHน
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1987 
นําท่าน ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และ บรเิวณดา้นหนา้ของ โรงอาบนํ Hาโรมนัโบราณ (Roman 
Baths) ถอืเป็นโรงอาบนํ�าโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณที&ไดรั้บการอนุรักษ์และดแูลเป็นอยา่งด ีซึ&งโรงอาบนํ�าของที&นี&อยู่ตํ&ากว่า
ระดับพื�นถนนในปัจจุบัน ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนดว้ยกัน ตั �งแต่โซน Sacred Spring , Roman Temple , Roman 
Bath House และ Museum ซึ&งแหลง่นํ�าแร่แหง่นี�ถูกคน้พบตั �งแตส่มัยชาวโรมันบกุเขา้มายดึเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 สิ&งมหัศจรรย์
ทางธรรมชาตขิองทางตะวันตกอกีดว้ย ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมสาํหรบัเด็ก ทา่นละ ประมาณ 14.00 ปอนด ์หรอื คาํนวณ
เป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 602 บาท / ผูใ้หญ่ ท่านละ ประมาณ 15.00 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ท่านละ 
ประมาณ 645 บาท ขึHนอยูก่บัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจํากดัจํานวนผูเ้ขา้ชมในแต่
ละวนัได ้** 

 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิบวัรี� (Salisbury) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั&วโมง) เป็นที&ตั �งของอนุสาวรยีอ์ันลกึลับ เสาหนิส
โตนเฮน้จ ์นําทา่น เขา้ชม ในรั �วอาณาเขตที&ตั �งของ อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ&งมหัศจรรยข์องโลก
ในยุคกอ่นประวัตศิาสตร ์มอีายุกวา่ 5,000 ปี เป็นกลุม่แท่งหนิขนาดใหญ่ตั �งอยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ในบรเิวณตอนใตข้องเกาะ
องักฤษ ซึ&งไมม่ใีครทราบวัตถปุระสงคใ์นการสรา้งอยา่งชดัเจน เป็นอนุสรณ์สถานยคุกอ่นประวัตศิาสตร ์ตัวอนุสรณ์สถานประกอบดว้ย
แทง่หนิขนาดยักษ์ 112 กอ้น ตั �งเรยีงกันเป็นวงกลมซอ้นกัน 3 วง แทง่หนิบางอันตั �งขึ�น บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถกูวางซอ้น
อยูข่า้งบน นักโบราณคดเีชื&อวา่กลุม่กองหนินี�ถกูสรา้งขึ�นจากที&ไหนสกัแหง่เมื&อประมาณ 3000 - 2000 ปีกอ่นครสิตกาล กลา่วคอื การ
หาอายุจากคารบ์อนกัมมันตรังสเีมื&อ พ.ศ. 2551 เผยใหเ้ห็นว่าหนิกอ้นแรกถูกวางตั �งเมื&อประมาณ 2400 - 2200 ปีกอ่นครสิตกาล 
ในขณะที&ทฤษฎอีื&นๆ ระบวุา่กลุม่หนิที&ถกูวางตั �งมาตั �งแตก่อ่นหนา้นั�นถงึ 3000 ปีกอ่นครสิตกาลนักวทิยาศาสตรแ์ละนักประวัตศิาสตร์
ตา่งสงสัยว่า คนในสมัยกอ่นสามารถยกแท่งหนิที&มนํี�าหนักกวา่ 30 ตัน ขึ�นไปวางเรยีงกันไดอ้ยา่งไร ทั �งๆที&ปราศจากเครื&องทุ่นแรง
อยา่งที&เราใชอ้ยูใ่นปัจจบุัน และบรเิวณที&ราบดังกลา่วไมม่กีอ้นหนิขนาดมหมึานี� ดังนั�นจงึสนันษิฐานวา่ผูส้รา้งตอ้งทําการชกัลากแทง่
หนิยักษ์ทั �งหมดมาจากที&อื&น ซึ&งคาดวา่น่าจะมาจาก "ทุง่มารล์โบโร" ที&อยูไ่กลออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ไดร้บัการขึHนทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1986 

 
 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั&วโมง 50 นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศอังกฤษ ที&เป็น
ศนูยก์ลางสําคัญทางธุรกจิ การเมอืง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก เป็นผูนํ้าดา้นการเงนิ การเมอืง การสื&อสาร การบันเทงิ 
แฟชั&น ศลิปะ และเป็นที&ยอมรับวา่มอีทิธพิลไปทั&วโลก และยังเป็นเมอืงทอ่งเที&ยวที&ใหญแ่ละสําคญัของยโุรปอกีดว้ย  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 



              

 

    

� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สาม เมอืงลอนดอน - อสิระทอ่งเที�ยว หรอื พกัผอ่น ที�เมอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั                   (B/-/-)      
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  อสิระทอ่งเที�ยว หรอื พกัผอ่น ที�เมอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

หวัหนา้ทวัรแ์นะนําวธิกีารเดนิทางเบืHองตน้ ท ัHงนีHท่านควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางล่วงหนา้ก่อนถงึวนั
เดนิทาง เพื�อประโยชนส์งูสดุของทา่น 
แนะนําสถานที�ทอ่งเที�ยว 
- ทดลองใชร้ะบบขนสง่สาธารณะของชาวเมอืงลอนดอน โดยรถไฟใตด้นิ หรอืทปู (Tube) เที&ยวชมเมอืง และวถิชีวีติของ
ชาวลอนดอนเนอร ์(Londoner) 
- ทดลองน ั�งรถเมล ์2 ช ัHน หรอืลอนดอนแท็กซี� เพื&อเที&ยวชมเมอืงและวถิชีวีติของชาวลอนดอนเนอร ์(Londoner) 
- ช้อปปิH งหา้งสรรพสนิคา้ช ัHนนําที� ถนนออกซ์ฟอรด์ (Oxford Street) ที&มีหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมายอย่าง Mark & 
Spencer , Primark , Selfridges , Next , Zara ฯลฯ หรอื ยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึ&งเป็นที&ตั �งของ หา้งสรรพสนิคา้
ชื&อดังอย่าง หา้งฮารว์ยี ์นโิคล (Harvey Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์(Harrods) ที&ท่านสามารถเลอืกซื�อสนิคา้แฟชั&นชั �นนํา
จากทั&วทกุมมุโลก รวมทั�งกระเป๋าแฮรร์อดสท์ี&นยิมกนัทั&วโลก 
- เที�ยวพระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(Windsor Palace) พระราชวังซึ&งไดช้ื&อวา่เป็นบา้นของครอบครัวกษัตรยิแ์ละพระราชนิีแหง่อังกฤษ
มานานกว่า 1,000 ปี โดยพระราชวังเก่าแก่ขนาด 5 ไร่แห่งนี� ปัจจุบันยังถูกใชเ้ป็นที&พํานักของสมเด็จพระราชนิีอลซิาเบธที& 2 ซึ&ง
มักจะใชเ้วลาสว่นใหญ่ในชว่งวันหยุดสดุสัปดาหอ์ยู่เสมอ ทั �งนี�ผูม้าเยอืนควรเผื&อเวลาในการเขา้ชมอย่างนอ้ยประมาณ 2-3 ชั&วโมง 
เพราะที&นี&ลว้นเต็มไปดว้ยสิ&งที&น่าตื&นตาตื&นใจ ทั �ง State Apartments ที&ถูกตกแตง่อยา่งสวยงามดว้ยผลงานศลิปะอันทรงคณุคา่ ซึ&ง
เป็นของสะสมของเหล่าราชวงศ ์รวมถงึความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธคิในโบสถ ์St. George ซึ&งเป็นที&ฝังพระศพของ
กษัตรยิแ์หง่ประเทศอังกฤษหลายพระองค ์และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บา้นตุ๊กตาแสนสวยและมชีื&อเสยีง
ที&สุดโลกที&สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1920 โดยช่างฝีมอืชั �นนําในสมัยนั�น เป็นตน้ ** ค่าบตัรเขา้ชมสําหรบัเด็ก ท่านละ ประมาณ 
11.50 ปอนด ์(GBP) หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 500 บาท (THB) / ผูใ้หญ่ ท่านละ ประมาณ 18.50 
ปอนด ์(GBP) หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 บาท (THB) ขึHนอยูก่บัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้ง
จองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจํากดัจํานวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
- ขึ�นชมความสวยงามของเมอืงลอนดอน บน ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรอืที&รูจั้กในชื&อของ มลิเลเนยีม วลี 
(Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ี&สงูที&สดุในทวปียุโรป มคีวามสงู 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที&ท่องเที&ยวที&ไดรั้บ
ความนยิมอยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 30 ปอนด ์(GBP) หรอื คํานวณ
เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 1,290 บาท (THB) ขึHนอยูก่บัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะ
อาจจํากดัจํานวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�ส ี� เมอืงลอนดอน - อสิระทอ่งเที�ยว หรอื พกัผอ่น ที�เมอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั                   (B/-/-) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเที�ยว หรอื พกัผอ่น ที�เมอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 
หวัหนา้ทวัรแ์นะนําวธิกีารเดนิทางเบืHองตน้ ท ัHงนีHท่านควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางล่วงหนา้ก่อนถงึวนั
เดนิทาง เพื�อประโยชนส์งูสดุของทา่น 
แนะนําสถานที�ทอ่งเที�ยว 
- หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตั �งอยู่บนฝั&งแม่นํ�าเทมสใ์นเมอืงลอนดอน 
เป็นพระราชวังที&เดมิสรา้งโดยพระเจา้วลิเลยีมที& 1 แหง่อังกฤษ เมื&อปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์พระราชวังเป็น
รูจั้กกนัในนามวา่ “หอคอยแหง่ลอนดอน” หรอื “หอ” ในประวัตศิาสตร ์ตัวปราสาทตั �งอยูภ่ายในโบโรแหง่ทาวเวอรแ์ฮมเล็ทสแ์ละแยก
จากดา้นตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ดว้ยลานโลง่ที&เรยีกวา่เนนิหอคอยแหง่ลอนดอน หรอื “ทาวเวอรฮ์ลิ” 
(Tower Hill) หอคอยแหง่ลอนดอนมักจะรูจั้กกันในการเกี&ยวขอ้งกับหอขาว (White Tower) ซึ&งแตเ่ดมิเป็นหอสขีาวที&สรา้งโดยพระ
เจา้วลิเลยีมที& 1 แหง่อังกฤษในปี ค.ศ. 1078 แตก่ลุม่ส ิ&งกอ่สรา้งทั �งหมดของหอคอยแหง่ลอนดอนตั �งอยูร่อบวงแหวนสองวงภายใน
กําแพงและคปู้องกันปราสาท ตัวหอคอยใชเ้ป็นป้อม พระราชวังของพระมหากษัตรยิ ์และที&จําขังโดยเฉพาะสําหรับนักโทษที&มยีศ
ศักดิ{สงูเชน่พระราชนิีนาถอลซิาเบธที& 1 ก็เคยทรงถูกจําขังในหอคอยโดยพระราชนิีนาถแมร ีและยังเป็นที&สําหรับประหารชวีติและ
ทรมาน คลังเก็บอาวธุ ทอ้งพระคลัง สวนสัตว ์โรงกษาปณ์หลวง หอเก็บเอกสาร หอดดูาว และตั �งแตปี่ ค.ศ. 1303 เป็นที&เก็บรักษา
มงกฎุและเครื&องราชาภเิษกของสหราชอาณาจักร ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 20 ปอนด ์(GBP) หรอื คาํนวณเป็นเงนิ
ไทย ทา่นละ ประมาณ 888 บาท (THB) ขึHนอยูก่บัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจํากดั
จํานวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
- เยี&ยมชม โรงถา่ยภาพยนตร ์แฮรร์ ี� พอตเตอร ์(Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry Potter) 
แห่งค่าย Warner Bros ตั �งอยู่ทางตอนเหนือของเมอืงลอนดอน ในสถานที&ที&มชี ื&อว่า Leavesden Aerodrome ซึ&งแต่เดมิเคยเป็น
โรงงานผลติเครื&องบนิที&มชี ื&อเสยีงหลายรุน่ เชน่ Mosquito , Halifax Bombers ในสมัยสงความโลกครั�งที&สอง กอ่นที& Warner Bros 
จะซื�อที&นี&และตั �งโรงถา่ยภาพยนตรแ์ฮรร์ี& พอตเตอรม์านานกวา่สบิปี และสดุทา้ยที&นี&ก็กลายมาเป็นสถานที&ทอ่งเที&ยวซึ&งสาวกเหลา่พ่อ
มดแมม่ดนอ้ยไมค่วรพลาด ดว้ย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากที&โดดเดน่จากภาพยนตร ์รวมถงึของประกอบฉาก กระทั&ง
เสื�อผา้และเครื&องแตง่กาย เพื&อใหแ้ฟนๆ แฮรร์ี& พอตเตอรไ์ดเ้ขา้มาสมัผัสกับความมหัศจรรย ์และเก็บภาพความประทับใจลงในบันทกึ
ความทรงจําไปตลอดกาล ** ค่าบตัรเขา้ชม ท่านละ ประมาณ 85 ปอนด ์(GBP) หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ท่านละ 
ประมาณ 3,700 บาท (THB) ขึHนอยูก่บัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจํากดัจํานวนผูเ้ขา้
ชมในแตล่ะวนัได ้** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรอืเทยีบเทา่ 

 

  

 

 



              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�หา้ เมอืงลอนดอน - จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์- จตัุรสัรฐัสภา - พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์- หอนาฬิกาบิvกเบน - ชิงช้าสวรรค์
ลอนดอน อาย - พระราชวงับคักิHงแฮม - สะพานมลิเลนเนยีม - โรงละครโกลบ - หอศลิป์แบงคไ์ซด ์- โรงเรยีนแหง่เมอืง
ลอนดอน - มหาวหิารเซนตพ์อล - ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ - ทา่อากาศ
ยานนานาชาตบิรไูน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรไูน               (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมอืงที&รายลอ้มไปดว้ยอาคารราชการสําคัญของเมอืง
ลอนดอน นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก กับ จตัุรสัรฐัสภา (Parliament Square) และ พระราชวงัเวสท์ม ินส์เตอร ์
(Westminster Palace) หรอื ตกึรัฐสภาเวสตม์นิสเตอร ์(Houses of Parliament) เป็นสถานที&ที&สภาสองสภาของรัฐสภาแหง่ส
หราชอาณาจักร (สภาขนุนาง และสภาสามัญชน ) ประชมุ พระราชวังตั �งอยูบ่นฝั&งเหนือของแม่นํ�าเทมสใ์นนครเวสตม์นิสเตอรข์อง
ลอนดอนบะระหไ์ม่ไกลจากพระราชวังไวทฮ์อลล ์พระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์สรา้งในปี ค.ศ. 1016 มหีอ้งทั �งหมดดว้ยกันประมาณ 
1,100 หอ้ง , 100 บันได และ ระเบยีงยาวรวมทั�งหมดประมาณ 4.8 กโิลเมตร ตัวสิ&งกอ่สรา้งสว่นใหญ่สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที& 19 
แตก็่ยังมสีว่นกอ่สรา้งเดมิเหลอือยู่บา้งเล็กนอ้ยรวมทั�งทอ้งพระโรงที&ในปัจจุบันใชใ้นงานสําคัญๆ เชน่ การตั �งศพของบคุคลสําคัญ
ก่อนที&จะนําไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบรหิารพระราชวังแต่เดิมเป็นหนา้ที&ของผูแ้ทนพระองค์ Lord Great 
Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปลี&ยนมอืไปเป็นของรัฐสภานอกจากหอ้งพธิบีางหอ้งที&ยังคงอยู่ภายใตก้ารบรหิารของผูแ้ทน
พระองค ์หลังจากเกดิเพลงิใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตกึรัฐสภาปัจจุบันก็ไดรั้บการสรา้งใหมโ่ดยใชเ้วลาสรา้ง 30 ปี โดยมเีซอร ์ชารล์ส ์
บารร์ยี ์(Charles Barry) และผูช้ว่ยออกัสตัส พวิจนิเป็นสถาปนกิ การออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสตม์นิสเตอรแ์ละชาเปลเซนตส์ตี
เฟน (St Stephen's Chapel) ที&ยังเหลอื ไดร้บัการขึHนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 
เมื�อปี ค.ศ. 1987 และยังเป็นที&ตั �งของหอนาฬกิาที&รูจั้กกันดใีนนาม หอนาฬกิาบิvกเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อัน
เป็นสญัลักษณ์ของประเทศองักฤษ ที&มคีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุหนึ&งชั&วโมง เป็นนาฬกิาที&มหีนา้ปัดใหญท่ี&สดุในโลก และฝั&ง
ตรงขา้มเป็นที&ตั �งของ ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรอืที&รูจั้กในชื&อของ มลิเลเนียม วลี (Millennium Wheel) 
เป็นชงิชา้สวรรคท์ี&สงูที&สดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที&ท่องเที&ยวที&ไดรั้บความนยิมอยา่งมาก มผีูม้า
เยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี โดยมแีมนํ่�าเทมสก์ั �นอยู ่ 
นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กับ พระราชวงับคักิHงแฮม (Buckingham Palace) เดมิชื&อ คฤหาสน์บักกิ�งแฮม (Buckingham 
House)  เป็นพระราชวังที&เป็นที&ประทับเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษตั �งอยูท่ี&เมอืงลอนดอนในสหราชอาณาจักร เป็นสถานที& ที&ใช ้
สําหรับการเลี�ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ&งดงึดดูนักทอ่งเที&ยวสําคญัที&หนึ&งของเมอืงลอนดอน เป็นที&รวมพลงัใจทั�งในการฉลองและ
ในยามคับขันของชาวอังกฤษ สิ&งกอ่สรา้งเดมิเป็นคฤหาสน์ที&สรา้งสําหรับจอหน์ เชฟฟิลด ์ยคุแหง่บักกิ�งแฮมในปี ค.ศ. 1703 ตอ่มา
ในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจา้จอรจ์ที& 3 ทรงซื�อเพื&อใชเ้ป็นพระราชฐานสว่นพระองค ์ที&รูจั้กกันในชื&อ “วังพระราชนิี” (The Queen's 
House) ระยะ 75 ปีต่อมาเป็นเวลาที&มีการขยายต่อเตมิพระราชวังโดยสถาปนิกจอหน์ แนช (John Nash) และ เอ็ดเวริ์ด บลอร ์
(Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวังบักกิ�งแฮมกลายมาเป็นพระราชฐานที&ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์
องักฤษเมื&อสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรยีขึ�นครองราชยเ์มื&อปี ค.ศ. 1837 การตอ่เตมิครั �งใหญค่รั �งสดุทา้ย ไดเ้ริ&มดําเนนิขึ�นชว่งปลาย
ครสิตศ์ตวรรษที& 19 และ ตน้ครสิตศ์ตวรรษที& 20 ซึ&งรวมทั�งดา้นหนา้ที&เห็นอยูใ่นปัจจบุนั  
นําท่านเดนิทางสู ่สะพานมลิเลนเนยีม (Millennium Bridge) หรอืเป็นรูจั้กในสะพานทางเทา้มลิเลนเนียมแหง่เมอืงลอนดอน 
คอื สะพานแขวนโครงสรา้งเหล็กสําหรับคนเดนิที&สรา้งขา้มแมนํ่�าเทมส ์เชื&อมตอ่เขตแบงคไ์ซด ์(Bankside) กบัเขตตัวเมอืงลอนดอน 
ตั �งอยูร่ะหวา่งสะพานเซาทว์ารค์ (Southwark Bridge) และสะพานรถไฟแบล็คเฟรยีร ์(Blackfriars) สะพานมลิเลนเนยีม ถกูสรา้งขึ�น
ใน ค.ศ. 1998 และเปิดใชง้านเมื&อวันที& 10 มถิุนายน ค.ศ. 2000 ชาวลอนดอนเรียกสะพานแห่งนี�ว่าสะพานเว็มเบล ้(Wobbly 
Bridge) หลงัจากมสีว่นรว่มในการเดนิการกศุล ซึ&งเป็นตวัแทนขององคก์รสทิธเิด็ก บรเิวณตอนใตข้องสะพาน ผา่นชม โรงละครโก
ลบ (Globe Theater) และ หอศลิป์แบงคไ์ซด ์(Bankside) ตอนเหนือของสะพาน ผา่นชม โรงเรยีนแห่งเมอืงลอนดอน 



              

 

    

(School of London) และ ผา่นชม ดา้นลา่งของสะพาน คอื มหาวหิารเซนตพ์อล (St. Paul's Cathedral) เป็นอาสนวหิาร
ของครสิตจักรแหง่ประเทศอังกฤษ และเป็นโบสถป์ระจําตําแหน่งบชิอปแหง่เมอืงลอนดอน สรา้งขึ�นเพื&ออทุศิแกนั่กบญุเปาโลอัครทตู 
ตั �งอยูใ่นเมอืงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาสนวหิารที&เห็นในปัจจุบันสรา้งเมื&อครสิตศ์ตวรรษที& 17 และเชื&อกันวา่เป็นอาสนวหิารที& 5 
ตั �งแตส่รา้งอาสนวหิารกนัมา ณ ที&ตั �งนี� แตอ่าจจะสงูกวา่นั�นถา้นับการบรูณะเขา้ไปดว้ย แนวเชื&อมของสะพานมลิเลนเนยีมสามารถเห็น
ทวิทัศนด์า้นหนา้ของมหาวหิารเซนตพ์อลจากมมุไกลไดอ้ยา่งชดัเจนสวยงาม 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ เพื&อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนื
ภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซื�อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

18.00 น. นําท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ Royal Brunei 
Airlines เที&ยวบนิที& BI004 

 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ั�วโมง 35 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
 

วนัที�หก ทา่อากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน - ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
ประเทศไทย                      (-/-/-) 

15.35 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิรไูน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรไูน ** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 
18.30 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Royal Brunei Airlines 

เที&ยวบนิที& BI519 
20.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเที�ยวบนิ 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ั{ว 

2561 

18 - 23 ธนัวาคม 2561 
18DEC BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 
19DEC BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 
22DEC BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 22,999 



              

 

    

23DEC BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

2562 

01 - 06 กมุภาพนัธ ์2562 
01FEB BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 
02FEB BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 
05FEB BI004 LHR-BWN 20.10-17.45+1 
06FEB BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 8,999 19,999 

19 - 24 กมุภาพนัธ ์2562 
19FEB BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 
20FEB BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 
23FEB BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 
24FEB BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

32,999 32,999 32,999 8,999 22,999 

02 - 07 มนีาคม 2562 
02MAR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 
03MAR BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 
06MAR BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 
07MAR BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 8,999 19,999 

23 - 28 มนีาคม 2562 
23MAR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 
24MAR BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 
27MAR BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 
28MAR BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

32,999 32,999 32,999 8,999 22,999 

05 - 10 เมษายน 2562 
05APR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 
06APR BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 
09APR BI004 LHR-BWN 20.10-17.45+1 
10APR BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

35,999 35,999 35,999 8,999 25,999 

06 - 11 เมษายน 2562 
06APR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 
07APR BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 
10APR BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 
11APR BI519 BWN-LHR 18.30-20.15 

35,999 35,999 35,999 8,999 25,999 

12 - 17 เมษายน 2562 
12APR BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 
13APR BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 
16APR BI004 LHR-BWN 20.10-17.45+1 
17APR BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

38,999 38,999 38,999 8,999 28,999 

08 - 13 มถินุายน 2562 
08JUN BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 
09JUN BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 
12JUN BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 
13JUN BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

35,999 35,999 35,999 8,999 25,999 

 
** อตัรานีH ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ** 

 
** อตัรานีH ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศองักฤษ ทา่นละ 6,000 บาท ** 

 
** อตัราคา่บรกิาร สาํหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท ** 

 
** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั{วภายใน (เครื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ัHงกอ่นทาํการออกต ั{วเนื�องจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** สาํหรบัอตัราคา่บรกิารนีH จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 25 ทา่น ขึHนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที�กาํหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มขึHน เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัHงหมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีHรวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื&องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class)  
กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ที&นั&งพเิศษ (Premium Economy) หรอื ชั �นธรุกจิ (Business Class) จําเป็นออกบตัรโดยสารใบใหมแ่ยกจากคณะ และ จอง
เป็นราคาทัวร ์ไม่รวมตั�ว (Join Land) ตั �งแตข่ั �นตอนการจอง สิ&งสําคัญกอ่นออกบัตรโดยสาร กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที&ก่อนทุกครั �งว่าคณะคอนเฟิรม์ออก
เดนิทางหรอืไม ่
� คา่ภาษีนํ�ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที&ม ี
� คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื&องบนิ โดยสายการบนิ Royal Brunei Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง
เครื&องบนิได ้ทา่นละ 1 ช ิ�น โดยมนํี�าหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก.  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที&ระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
� คา่โรงแรมที&พักระดับมาตราฐานตามที&รายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีที&โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเท
รดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื&นๆ ที&ทําใหโ้รงแรมตามรายการที&ระบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ ในการปรับเปลี&ยนโรงแรมที&พักไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
� คา่เขา้ชมสถานที&ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
� คา่อาหารตามที&รายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการปรับเปลี&ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  



              

 

    

� คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื&อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ&มเพื&อคุม้ครองสขุภาพกรณุา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที&เป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีHไมร่วม 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที&ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครื&องดื&มที&สั&งเพิ&มนอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ที&ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่น
การใชบ้รกิารทกุครั �ง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ&ม 7% และภาษีหกั ณ ที&จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
� คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัHงหมด ตามธรรมเนยีม 50 ปอนด ์(GBP) หรอื คํานวณ เป็นเงนิไทยประมาณ 2,250 บาท (THB) รวมไป
ถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัHงนีHทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีHไดต้ามความเหมาะสมและ
ความพงึพอใจของทา่น 
 � คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซี่าทอ่งเที�ยวประเทศองักฤษ ทา่นละ 6,000 บาท ขึHนอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตรา และ ธรรมเนยีม
ของแตล่ะประเทศ  
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 

บาท และ คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซี่าทอ่งเที�ยวประเทศองักฤษ ทา่นละ 6,000 บาท รวมเป็น ทา่นละ 26,000 บาท (กรณีมวี ี
ซ่าเรยีบรอ้ยแลว้ ชําระเฉพาะเงนิมดัจํา 20,000 บาท)  ตัวอย่างเชน่ ท่านทําจองวันที& 1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี�ภายในวันที& 3 กอ่นเวลา 
14.00 น. เทา่นั�น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที&กําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพี
เรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คที&วา่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครั �ง กรณีที&คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการใหส้ทิธิ{
ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที&ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื&องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีี&นั&งราคาพเิศษจํานวน
จํากดั 

2. นักท่องเที&ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที&เหลือทั �งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี
นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตไ์มชํ่าระเงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ&ง รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิ
ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัHง กรณีที�อยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ที&ทําใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาที&กําหนดไม่
วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที&ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์
เวลา 9.00 น.-18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่า
เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที&นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชื&อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที&บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ&ง เพื&อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับ
ทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นั�น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น 

2. กรณีนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชื&อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาที&บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ&ง เพื&อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทั �งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตร
ประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที&ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื&อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ข ึHนไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัHงหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึ�ง 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีที�มคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกดิขึHนจรงิท ัHงหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัHงหมด 
** ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที&ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที&ชําระแลว้เนื&องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที&ยวใหแ้กนั่กท่องเที&ยว เชน่ การ
สํารองที&นั&งตั�วเครื&องบนิ การจองที&พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที&ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื&อนไข หรอืเที&ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอตัราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที&มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที&กําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ{ในการยกเลกิ เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ&มขึ�น เพื&อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที&ไมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที&มวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีี&จะชําระคา่บรกิารเพิ&มจากการที&มนัีกทอ่งเที&ยวรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที&ทางบรษัิทกําหนดเพื&อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี&จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที&ลกูคา้ดําเนนิการยื&นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ไมค่นืคา่ทัวรท์ี&ลกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ&ง ยกเวน้ในกรณีที&
วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที&เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 



              

 

    

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทํา
การของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสําคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 
1. เนื&องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี&ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชั �นกัน และบางโรงแรม
อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ&งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก
หอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี&ยว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิ&ม
ตามจรงิที&เกดิขึ�นจากนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื&องปรับอากาศ เนื&องจากอยูใ่นแถบที&มอีณุหภมูตํิ&า  
3. กรณีที&มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ{ในการปรับเปลี&ยนหรอื

ยา้ยเมอืงเพื&อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที&มลีักษณะเป็นอาคารแบบดั �งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที&เป็นหอ้งเดี&ยวอาจเป็นหอ้งที&มขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบนํ�า 

ซึ&งขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

ขอ้มลูสําคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ที�ทา่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื&นรับคํารอ้งขอวซีา่ เพื&อสแกนลายนิ�วมอืทกุทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอยา่งนอ้ย (อาจไมร่วมเสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) 

ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัจํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคญั  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ{ในการยื&นวซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทาง

สถานทตูหรอืศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั�น หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยื&นวซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื&อกจิ
ธุระสว่นตัวของท่านในชว่งใดบา้ง ซึ&งอาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึ&งอาจทําใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอื
เดนิทางอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาที&สถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตั �งแตข่ั �นตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน 
และ เวลาที&ทา่นสะดวกจะยื&นวซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครั �ง หากมคีวิยื&นวา่งชว่งที&ทา่นสะดวก แผนกวซีา่จะดําเนนิการใหด้ทีี&สดุที&
จะชว่ยอํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตทั่ �งนี� การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิ&มเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซื�อ 

2.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายที&เร็วขึ�น หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึ�น  
2.2 การยื�นแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีHยงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัHงหมด ** 
ประเทศที&ทา่นสามารถเลอืกซื�อบรกิารพเิศษนี�ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ั�งเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นั�น  
** สาํหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษอกีคร ัHง อาจมกีารเปลี�ยนแปลง ** 

4. กรณีที&ทา่นไมส่ามารถยื&นวซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื&นกอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็น
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายที&เกดิขึ�นตามจรงิทั �งหมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครื&องบนิ (ตั�ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื&องจากท่านยื&นหลัง
คณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทัิ&วไปคอื 15 วันทําการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ทั �งนี� ข ึ�นอยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่งนั�นๆ ซึ&งหากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเที&ยว ที&มผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากที&ผูส้มัครไดทํ้าการยื&นขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูต
ออกมาใชร้ะหวา่งขั �นตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น ดังนั�นหากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพื&อเดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ที&เป็น
กรณีพเิศษ เพื&อวางแผนลว่งหนา้ กรณีที&ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขั �นตอนการ
พจิารณาวซี่า อาจทําใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นั&นหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่
ทั �งหมด โดยคํานงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นสําคญักอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีที&ทา่นมวีซีา่ทอ่งเที&ยวเชงเกน้ชนดิที&สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั�งโดยยังไมห่มดอายอุยูแ่ลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเที&ยว
กบัคณะนี� สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นั�นถกูใชม้าแลว้ตามเงื&อนไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนั�นๆมากที&สดุ มา
ก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึ&งครั �ง หากไม่เป็นไปตามเงื&อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการไม่รับผดิชอบเกี&ยวกับความ
เสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยที&จะเกดิขึ�นในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที&ทา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางที&สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั�ง และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเที&ยวเทา่นั�น 
โดยจะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันที&มอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิที&อนุมัตโิดยระบวุันที&สามารถ
พํานักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกวา่กําหนดที&อนุมัตใินหนา้วซีา่ ทั �งนี� ข ึ�นอยูก่ับประเทศปลายทางอกีครั �ง กรณุาสง่หนา้วซีา่และหนา้ที&มกีาร
ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที&ตรวจสอบเพื&อความถกูตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงื&อนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ{ในการไมรั่บผดิชอบเกี&ยวกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยที&จะเกดิขึ�นในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื&องจาก
อายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกู
ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้
ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึ&งขอใหท้า่นใหค้วามรว่มมอืในสว่นนี�เพื&อใหก้าร
ยื&นคํารอ้งในครั�งตอ่ๆไปสะดวกมากขึ�น ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที&สถานทตูเป็นสําคญั 



              

 

    

11. การที&วซีา่จะออกใหทั้นวันเดนิทางหรอืไม ่หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไมก่ี&วัน เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆได ้
ทั �งส ิ�น เพราะเนื&องจากมเีอกสทิธิ{ทางการทตูคุม้ครองอยู ่ 

 

ขอ้มลูสําคญัเกี�ยวกบั สายการบนิ ที�ทา่นควรทราบ 
1. เกี&ยวกบัที&นั&งบนเครื&องบนิ เนื&องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิ{ในการเลอืกที&

นั&งบนเครื&องบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากที&สดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางที&มาดว้ยกัน ไดนั้&งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากที&สดุเท่าที&จะ
สามารถทําได ้

2. กรณีที&ท่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขั �นตอนการจอง กรณีที&แจง้ล่วงหนา้ก่อน
เดนิทางกะทันหนั อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ&มเพื&อชําระกบัเมนูใหมท่ี&ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
 

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิ{สําหรับผูเ้ดนิทางที&ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหมู) เท่านั�น กรณีที&ท่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยว โดยไมม่ี
จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื&อมโยงเกี&ยวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื&นๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่น
ตรวจคนเขา้เมือง ทั �งฝั& งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการไม่รับผดิชอบความ
ผดิพลาดที&จะเกดิขึ�นในสว่นนี� และ ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื
ทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื&อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื&อ เลขที&หนังสอืเดนิทาง เลขที&วซีา่ และ
อื&นๆ เพื&อใชใ้นการจองตั�วเครื&องบนิ ในกรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจําหรอืสว่นที&เหลอืทั �งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการเปลี&ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื&อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที&
เดนิทางจรงิของประเทศที&เดนิทาง ทั �งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที&เพิ&มขึ�นของนักทอ่งเที&ยวที&ไมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี&ยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื&น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที&ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการปรับราคา
คา่บรกิารเพิ&มขึ�น ในกรณีที&มกีารเปลี&ยนแปลงอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื&องบนิ คา่ภาษีนํ�ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลี&ยนแปลงเที&ยวบนิ ฯลฯ ที&ทําใหต้น้ทนุสงูขึ�น 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากบัเทา่นั�น 

9. นักท่องเที&ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุี&เกี&ยวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยที&ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที&
บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที&จะนําตดิตัวขึ�นเครื&องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไมเ่กนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ&งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที&ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ&งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที&กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้งเครื&องบนิ
เทา่นั�น 

11. สิ&งของที&มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้ง
เครื&องบนิเทา่นั�น 

12. คณะทัวรน์ี� เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทั �งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที&ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ&งบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที&ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที&ทา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ&ง ไมว่า่กรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ&มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที&
เกดิขึ�นจรงิทั �งหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีที&เกดิเหตกุารณ์นี�ข ึ�น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
 

 

 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรยีมเอกสาร เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศองักฤษ 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ตํ&ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัHน) 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพื�นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซํ่�ากับวี

ซา่ประเทศอื&นๆที&เคยไดรั้บ เทา่นั�น 
3. หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน
พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเริ&มงาน เงนิเดอืน  



              

 

    

โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุื&อประเทศ ไมจํ่าเป็นตอ้งระบชุื&อประเทศปลายทาง ใน
หวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ที&มหีวัจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ที&อยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีที&เป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชี�แจงตนเองเกี&ยวกับหนา้ที&การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตทั่ �งนี� อยูท่ี&ดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที&รับยื&นเทา่นั�น  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง
สะกด ชื�อ-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัHน กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัHน กรณุาจัดเตรยีมดงันี� 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัHน อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** 
** ผูท้ ี�ประกอบอาชพี มหีนา้ที�การงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใช้

ย ื�นแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึ�งหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 
5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลี&ยนชื&อ - เปลี&ยนนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพิ�มเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึ�ง ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที&ออกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทั �งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที&ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที&ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ&ง 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จําเป็นตอ้งเกี�ยวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัHน บดิา , มารดา , บตุร , พี� , นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 
สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จําเป็นตอ้งแนบสาํเนามาดว้ย และจําเป็นตอ้งยื�นเอกสารสาํคญัดงันีH ** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัHน โดยระบชุื�อเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรอง
ใหก้ับผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** โดยสะกด ชื�อ-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัHน อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้ ัHงผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไข เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัHน เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพื&ออา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 
 

แผนที�การเดนิทาง เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศองักฤษ 
สถานที�ย ื�นคาํรอ้งวซีา่ : ศนูยย์ ื�นคาํรอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศองักฤษ อาคารเดอะเทรนดีH ออฟฟิศ ช ัHน 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชั&วโมง  
การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที& สถานนีานา ทางออกที� 3 เป็นการเดนิทางที&สะดวกที&สดุ 
ซอย สขุมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างดา้น 
ขวามอื สงัเกตไดง้า่ย จดุนับพบบรเิวณชั �น 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 

 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบืHองตน้ เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศองักฤษ 
1. ชื&อ - นามสกลุ ปัจจบุนั .............................................................................................................. 
2. ชื&อ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลี&ยน)...................................................................................... 
3. ที&อยูปั่จจบุนั (ตดิตอ่ไดส้ะดวก) ................................................................................................... 

.............................................................................................. รหสัไปรษณีย ์........................... 
อาศยัในที&อยูน่ี�มาเป็นเวลา (ระบชุว่งเวลาเป็นเดอืน/ปี ดไูดจ้ากทะเบยีนบา้น) .........................................  

4. สถานะการเป็นเจา้ของบา้น 
         เจา้ของ   อาศยัอยูก่บัครอบครัวของฉัน 
         เชา่ผูอ้ื&นอยู ่  อื&น ๆ 

5. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ................................................... อเีมลล ์........................................................ 
6. เพศ        ชาย         หญงิ 



              

 

    

7. สถานภาพสมรส            โสด       สมรส           หยา่          หมา้ย           แยกกนัอยู ่
8. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ........................................................................................................................ 
9. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................. 

10. หมายเลขพาสปอรต์........................................................................................................................ 
วนัที&ออก ............................... วนัหมดอาย ุ............................ สถานที&ออก .................................. 
พาสปอรต์เลม่เกา่ (ถา้ม)ี หมายเลข .............................................................................................. 
วนัที&ออก ............................... วนัหมดอาย ุ............................ สถานที&ออก .................................. 

11. อาชพีปจัจบุนั (การงาน/การเรยีน) กรณุาระบอุาชพี , ตําแหน่ง , หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายกุรณุาระบุ
............................................................................................................................................. 
ชื�อสถานที�ทาํงาน/สถานศกึษา และที�อยู่
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................. รหสัไปรษณีย ์........................... 

 เบอรโ์ทร ................................................ เบอรแ์ฟกซ ์............................................................... 
 วนัที&ทา่นเริ&มตน้ทํางานกบันายจา้งนี�หรอืเริ&มธรุกจินี� (วนั/เดอืน/ปี) ....................................................... 

1. รายไดห้ลงัจากหกัภาษีแลว้ตอ่เดอืน .................................... บาท/เดอืน 
รายไดป้ระจําอยา่งอื&น    บํานาญ          เบี�ยเลี�ยงหรอืเงนิประจําจากครอบครัว       

                                     การลงทนุ       รายไดอ้ื&น 
      เป็นจํานวนเงนิ ................................................................................................... บาท/เดอืน 
      เงนิออม (ถา้ม)ี เป็นจํานวนเงนิ ................................ บาท/เดอืน 

2. ทา่นวางแผนจะใชจ้า่ยเงนิเทา่ไหรต่อนอยูส่หราชอาณาจักร ........................................................ บาท 
3. ทา่นใชจ้า่ยเงนิเทา่ไรตอ่เดอืน(รวมภาระคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด) ......................................................... บาท 
4. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มคัร 

ตวัผูส้มคัรเอง 
มผีูอ้ ื&นออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ....................................... ความสมัพันธ ์........................................ 

5. ทา่นมบีคุคลที&ตอ้งการใหท้า่นชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิหรอืไม ่
ไมม่ ี
ม ีออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ....................................................................................................... 

ความสมัพันธ ์......................................... 
6. ชื&อ-นามสกลุ บดิา .................................................................................................................... 

สญัชาต ิ................................................. วนั - เดอืน – ปีเกดิ ..................................................... 
ชื&อ-นามสกลุ มารดา ................................................................................................................ 
สญัชาต ิ................................................................................................................................. 
วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................................................................................................... 

7. วซีา่ (องักฤษ) ที&เคยไดรั้บในระยะเวลา 10 ปีที&ผา่นมา 
   ไมเ่คย 

เคยไดรั้บ    ใชไ้ดต้ั �งแตว่ันที& .............................. ถงึวนัที& .............................................. 
   ใชไ้ดต้ั �งแตว่ันที& .............................. ถงึวนัที& ........................................................................ 

ใชไ้ดต้ั �งแตว่ันที& .............................. ถงึวนัที& ........................................................................ 
วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) หรอืวซีา่ประเทศตา่งๆ ที&เคยไดรั้บในระยะเวลา 10 ปีที&ผา่นมา 

ไมเ่คย. 
   เคยไดรั้บ 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& ....................... ถงึวนัที& ......................... 



              

 

    

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& ....................... ถงึวนัที& ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& ....................... ถงึวนัที& ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& ....................... ถงึวนัที& ......................... 

8. ประเทศอื&น ๆ ที&เคยเดนิทางทอ่งเที&ยวในระยะเวลา 10 ปีที&ผา่นมา 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& ....................... ถงึวนัที& ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& ....................... ถงึวนัที& ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& ....................... ถงึวนัที& ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& ....................... ถงึวนัที& ......................... 

9. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย   เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) .................................................................. 

10. ชื&อบคุคลที&เดนิทางรว่มกบัทา่น .............................................. ความสมัพันธ.์.................................. 
      

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด และชดัเจนที�สดุเพื�อ 
ประโยชนข์องตวัทา่นเอง การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัHน ทางบรษิทัเป็น

เพยีงตวักลางในการอํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัHน ** 

 


