
 
 
 

 
 

บินตรงสายการบิน SCOOT (TR) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

TR 750 BKK(สวุรรณภมิู) – LGW(ลอนดอน) 14.30 – 20.05 



TR 751 LGW(ลอนดอน) – BKK(สวุรรณภมิู) 22.05 – 16.10 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 

** 
**รวมค่าวีซ่า+บริการวีซ่า 6,500 บาท และ ค่าวีซ่าด่วนเวลาพิจารณา 5 วนัท าการ ราคา 9,300 

บาท** 
**ในกรณีท่ีมีวีซ่าอยู่แล้วหรือย่ืนวีซ่า UK เอง ลดราคาไป 15,000 บาท** 

 

มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-19  
** หวัหน้าทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวคัซนีครบแลว้ก่อนรบักรุ๊ป 14 วนั 
** รบัจองเฉพาะลกูคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง 
** รบัแคก่รุ๊ปละ 25 ทา่นเทา่นัน้ เทีย่วสบายใจ 
** ใชร้ถบสัคนัใหญ่ 44 ทีน่ัง่ นัง่สบาย ปลอดภยัเบาะเวน้เบาะ และท าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคทุกวนั 
** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
** ตัง้แต่วนัที ่22 พฤศจกิายน เป็นตน้ไป ผูท้ีฉ่ีดวคัซนีต่อไปน้ีครบโดส สามารถเดนิทางเขา้องักฤษได ้โดย
ไมต่อ้งกกัตวั  ส าหรบัผูท้ี ่"ไดร้บัวคัซนีครบโดส" (FULLY VACCINATED) สามารถไขวไ้ด ้

✅ ASTRAZENECA 

✅ PFIZER BIONTECH 

✅ MODERNA 

✅ JANSSEN 

✅ SINOVAC  

✅ SINOPHARM BEIJING  



 
 
 
DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – สนามบินแกตวิก (ลอนดอน)        (อาหารเสิรฟ์บนเคร่ือง 1 
มือ้) 
11.30  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ROW R 

ประตู 7 สายการบิน SCOOT AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความ
สะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 ลกูค้าจ าเป็นแสดงเอกสารดงัน้ี 
 เอกสารทีไ่ดร้บัการอนุมตัเิดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ ผ่านเวบ็ไซต์ Passenger Locater Form เพื่อรบั 

QR CODE (ทางบรษิทักรอกให)้ 
 เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) 
คอืวคัซนีพาสปอรต์ (สามารถขอผ่านแอปหมอพรอ้มได้ ผู้ที่อยู่ต่างจงัหวดัสามารถขอได้ที่สาธารณสุข
จงัหวดั ลกูคา้จดัเตรยีมดว้ยตนเอง 

14.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบิน SCOOT 
AIRLINES เทีย่วบนิที ่TR750  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ 1 มือ้ ** 



 
20.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานแกตวิค กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ  หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอื
   เดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 
พกัท่ี  HOLIDAY INN HEATHROW HOTEL , LONDON หรือเทียบเท่า 
 

DAY 2 ลอนดอน – แคมบริดจ ์– ยอรค์              
(B/L/D) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หวัหน้าทวัรพ์าทุกท่านไปตรวจ ANTIGENT ณ คลินิค ท่ีรบัรองโดยรฐับาล (ค่าใช้จ่ายรวมในค่า
ทวัร ์)  

  น าท่านเดนิทางขึน้ไปทางตอนเหนือของประเทศองักฤษไปยงั เคมบริดจ ์ (CAMBRIDGE) (ระยะทาง
   ประมาณ95 กม.) เมอืงแห่งการศกึษาทีม่คีวามส าคญัตัง้แต่ยุคโรมนัจนศตวรรษที่ 13 คณะจาก
    มหาวทิยาลยัอ็อกซ์ฟอรด์ ไดม้าตัง้มหาวทิยาลยัที่นี่ ปัจจุบนัเป็นที่ตัง้มหาวทิยาลยัที่มี
ชื่อเสยีงของโลก เช่น    คงิสค์อลเลจ, เซน็ต์จอหน์คอลเลจ และควนีสค์อลเลจ เป็นต้น น าท่านชมทีต่ ัง้
ของอาคารมหาวทิยาลยัต่างๆ    ทีส่วยงามตัง้อยูร่มิฝัง่แมน่ ้าเคมทีส่วยงาม ชมสะพานต่างๆ ทีเ่ชื่อมสอง
ฝัง่แมน่ ้า เช่น สะพานบรจิด์ ออฟ   ซายน์ และคชิเช่นบรจิด์ เป็นตน้ ชมยา่นการคา้ทีส่วยงามของเมอืง  

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 



หลงัอาหารน าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองยอรค์ (YORK) (ระยะทางประมาณ 220 กม.)  เขตแดนทีค่ร ัง้หนึ่ง
กองทพัโรมนัไดส้รา้งแนวก าแพงป้องกนัการบุกรกุของขา้ศกึซึง่กค็อืชาวสกอ็ตผูป่้าเถื่อน ระหว่างเสน้ทาง
ผ่านเขตยอร์คเชอร์เดลส์ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ จนเข้าสู่เขตเมอืงยอร์คซึ่งเป็น
ศูนยก์ลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจกัรมาตัง้แต่ ค.ศ.ที ่19  

 
ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 
พกัท่ี  HOLIDAY INN HOTEL , YORK หรือเทียบเท่า 
 

DAY 3  ยอรค์ – ยอรค์ มินสเตอร ์– นิวคาสเซิล – เอดินเบิรก์                      
(B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเทีย่วชม ยอรค์ (YORK) เมอืงการพาณิชยท์ีอ่ยู่ในยอรค์เชยีร ์แควน้ทีเ่ก่าแก่ทางประวตัศิาสตร์
ขององักฤษ น าชม ยอรค์มนิสเตอร ์โบสถโ์กธกิทีใ่หญ่ทีสุ่ดขององักฤษ อายุกว่า 800 ปี ชมเมอืงทีเ่ก่าแก่
สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณ  



 
สมควรแก่เวลาเดนิทางต่อไปยงั นิวคาสเซิล (NEWCASTLE) (ระยะทางประมาณ 130 กม.)  เมอืงทีต่ ัง้
อยู่รมิทะเล เป็นเมอืงท่าศูนยก์ลางการเดนิเรอื และการพาณิชยข์ององักฤษ และที่มคีวามส าคญัคอืเป็น
จดุเริม่ตน้ของก าแพงประวตัศิาสตรข์ององักฤษ คอืแฮเดรยีนวอลล ์  ผ่านชมสะพาน ปราสาทนิว
คาสเซลิ และสะพาน มลิเลนเนียม ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงท่าแห่งนี้ 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 
 ออกเดนิทางขา้มดนิแดนของสก๊อตแลนดท์ี ่เอดินเบิรก์ (EDINBURGH) (ระยะทางประมาณ 190 กม.) 

เมอืงหลวงของสกอ็ตแลนด ์ดนิแดนทีต่ ัง้อยู่ในพืน้ทีท่ี่สวยงามทีไ่ดร้บัสมญานามว่า "เอเธนสข์องซกีโลก
เหนือ" จะเหน็ไดจ้ากอารยธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ ทีย่งัคงไวใ้นรปูแบบดัง้เดมิใหทุ้กท่านไดช้ื่นชม
ถงึความอนุรกัษ์นิยมของชาวสกอ็ตแลนด ์น าท่านชมสถานทีส่ าคญัต่างๆ ทีเ่รยีงรายอยู่บนถนนสายหลกั 
คอื ถนนรอยลัไมล ์ทีเ่ชื่อมต่อระหว่าง ปราสาทเอดนิเบริก์ และ พระราชวงัโฮลีรู่ด้ พระราชวงัทีเ่ก่าแก่ 



 
ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
พกัท่ี  NOVOTEL HOTEL , EDINBURGH หรือเทียบเท่า 
 
DAY 4 เอดินเบิรก์ – ปราสาทเอดินเบิรก์ – วินเดอรเ์มียร ์– แมนเชสเตอร ์          

(B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเทีย่วชม เมืองเอดินเบิรก์ เขา้ชมปราสาทเอดินเบิรก์ อนัสง่างามดว้ยท าเลทีต่ ัง้บนเนินเขาสูง 
มองเหน็เด่นเป็นสงา่จากทุกมมุเมอืง เคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิส์ก๊อต เคยถูกท าลายลงหลายครัง้ แต่
ทุกครัง้กไ็ดร้บัการบรูณะ และสรา้งใหมใ่หก้ลบัคนืสู่ความสงา่งามโดยเฉพาะครัง้สุดทา้ย ในศตวรรษที ่19 
โดยเซอร์วอลเตอร์ สก็อต นักปราชญ์ชาวสก็อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆ อย่างน่าชม อาท ิส่วนของป้อม
ปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญ่เรยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น.
ของทุกวนัตลอด 150 ปีที่ผ่านมา โบสถ์เซนต์มากาเรต็ สรา้งในครสิต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อร าลกึถึงพระ
มารดาของกษตัรยิเ์ดวดิที่ 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชัน้ในส่วนทีเ่ป็น THE PALACE จดัแสดงเกี่ยวกบั
เรื่องราวของราชวงศ์แห่งสกอ็ตหอ้งประทบั และหอ้งมหามงกุฎ และ GREAT HALL เคยเป็นทัง้หอ้งจดั
เลีย้ง, การประชุมสภา, โรงเรอืนทหารและโรงพยาบาลมาแลว้ในแต่ละยุคสมยั ปัจจุบนัจดัแสดงเกี่ยวกบั
อาวุธยทุโธปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสงคราม บนัทกึภาพสวยตามอธัยาศยั 



 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

จากนัน้ออกเดนิทางสู่ เมืองวินเดอรเ์มียร ์(WINDERMERE) (ระยะทางประมาณ 241 กม)  สู่เขต 
เลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) อุทยานแห่งชาตทิีไ่ดร้บัการขนานนามว่าดแีละสวยทีสุ่ดขององักฤษที่
กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง น าท่านสมัผสักับบรรยากาศของ ด้วยการ ล่องเรือ
เลคดิสทริค ทีท่่านจะไดช้ื่นชมกบัความเป็นธรรมชาตใินทะเลสาบจากแอมเบลิไซดส์ู่เมอืงเบาวเ์นสท่าม
กลางทศันียภาพอนังดงามยิง่เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
เดนิทางต่อสู่ เมืองสเตรทฟอรด์ (STRATFORD UPON AVON) (ระยะทางประมาณ 215 กม.)  เมอืง
ทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าเอวอน เป็นบา้นเกดิของ วลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์(WILLIAM SHAKESPEARE) กวทีีม่ ี
ชื่อเสยีงทีสุ่ดขององักฤษ  น าท่านเทีย่วชมเมอืงสเตรทฟอรด์ ซึง่ รม่รืน่ไปดว้ยสวนสาธารณะ  น าชมบา้น
เชค็สเปียร ์(ดา้นนอก) และชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี ชมโบสถ์เก่าแก่ HOLY TRINITY แม่น ้า
เอวอนอนัเงยีบสงบ และสถานทีใ่นประวตัศิาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกบักวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ที่

ระลกึจากรา้นคา้มากมาย   
จากนัน้เดนิทางต่อสู่ เมืองคารดิ์ฟฟ์ (CARDIFF) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (ระยะทางประมาณ 160 
กม.) หนึ่งในเครอืจกัรภพ กลางใจเมอืงเป็นที่ตัง้ของปราสาทคาร์ดฟิฟ์ เดิมเป็นที่พ านักของขุนนาง
ผู้ปกครองเมอืง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยก าแพงโบราณ จากนัน้ผ่านชมศาลาว่าการเมอืงและกลุ่มอาคาร
โบราณเก่าแก่ผ่านชมเมอืง สวนสาธารณะคารด์ฟิฟ์, สนามกฬีามลิเลนเนียม, อาคารทีท่ าการของรฐัและ
แวะถ่ายรปูดา้นนอกปราสาทคารด์ฟิฟ์ 

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 



พกัท่ี  HOLIDAY INN HOTEL, CARDIFF หรือเทียบเท่า 
 

DAY 6 คารดิ์ฟฟ์ – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน                
(B/L/D) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ออกเดนิทางต่อสู่ เมืองบาธ (BATH) (ระยะทางประมาณ 95 กม.) ตัง้อยูใ่นหุบเขา ของแม่น ้ าเอวอนใน
บรเิวณทีม่นี ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นที่ตัง้ถิน่ฐานของชาวโรมนัสมยัที่ย ังเรอืงอ านาจ และเป็นผู้สรา้ง โรง
อาบน ้าโรมนั (ROMAN BATH) และยงัไดเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก้ (UNESCO) ในปี 
ค.ศ. 1987  
น าท่านถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภณัฑ์น ้าแร่ร้อนโรมนั (ROMAN BATH MUSEUM) ซึง่มปีระวตักิาร
ค้นพบที่น่าสนใจปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมอืง คอื บรเิวณที่เป็นที่ตัง้ของบ่อน ้าแร่ร้อนคงิส ์

(THESACRED SPRING)  ส่วนที่สอง คอื บรเิวณวดั และส่วนที่สาม คอื บรเิวณที่เปิดบรกิารให้
นกัท่องเทีย่วหรอืชาวเมอืงใช้บรกิารน ้าแร่ซึง่มทีัง้สระว่ายน ้า, บ่อน ้าแร่เยน็-รอ้น,หอ้งอบไอน ้าและส่วนที่
เป็น TURKISH BATH   

เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
  น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองซาลิสบัวร่ี (SALISBURY) น าท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ ์
(STONEHENGE)    (ระยะทาง 64 กม. ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์อง
โลกในยคุก่อนประวตัศิาสตร ์ม ี   อายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกว้าง
ใหญ่ ซึง่ไมม่ใีครทราบวตัถุประสงคใ์น   การสรา้งอยา่งชดัเจน  



 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ มหานครลอนดอน (LONDON) (ระยะทางประมาณ 141 กม.) เมอืงทีเ่ป็น
ศูนย์กลางส าคญัทางธุรกิจ การเมือง วฒันธรรม และประวตัิศาสตร์ของโลก  เป็นผู้น าด้านการเงิน 
การเมอืง การสื่อสาร การบนัเทงิ แฟชัน่ ศลิปะและเป็นทีย่อมรบัว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก และยงัเป็นเมอืง
ท่องเทีย่วทีใ่หญ่และส าคญัของยโุรปอกีดว้ย 

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนู FISH&CHIPS 
พกัท่ี  HOLIDAY INN HEATHROW HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า 
 
 

DAY 7 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั ณ กรงุลอนดอน         (B/–/–) 
 เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ** หลงัอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารผลตรวจเพ่ือใช้ เชค็อินกลบัประเทศ
   ไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาประมาณ 100 GBP) ** 
 

อิสระท่องเท่ียวและช้อปป้ิงตามอธัยาศยั  
(ไม่มีรถบสัและอาหารเท่ียงและค า่บริการ ไกดส์ามารถให้ข้อมูลการเดินทางและท่องเท่ียวให้แก่
สมาชิก) 

เท่ียง/ค า่ อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี  HOLIDAY INN HEATHROW HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า 
 

DAY 8 ซิต้ีทวัรล์อนดอน – BIG BEN – พระราชวงับัค๊ก้ิงแฮม – ช๊อปป้ิง KNIGHTS BRIDGE – 
สนามบินแกตวิก (ลอนดอน)                                              (B/L/–) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
น าท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่าน พคิคาดลิลีเ่ซอรค์สั (PICCADILLY CIRCUS) เดมิเป็นวง
เวยีนทีบ่รรจบของถนน 6 สาย มนี ้าพุ และรปูปัน้อรีอสตรงกลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจนี
กลางมหานครลอนดอน ผ่าน จตุัรสัทราฟัลก้าร ์(TRAFALGAR SQUARE) ทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารที่
น่าสนใจ ผ่าน มหาวหิารเซนตป์อล (ST.PAUL’S CATHEDRAL) ทีม่ยีอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก 
สถานที่ใช้จดัพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร ์แล้วเขา้สู่
จตุัรสัรฐัสภา ถ่ายรปูบรเิวณดา้นนอกของ มหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์(WESTMINSTER ABBEY) ทีต่ัง้
ของรฐัสภาองักฤษมาตัง้แต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยงัเป็นที่ตัง้ของหอนาฬิกาที่รู้จกักนัดใีนนาม หอ
นาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) ทีม่คีวามสงู 320 ฟุต ตบีอกเวลาทุกหนึ่งชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีน้าปัดใหญ่
ที่สุดในโลกและฝัง่ตรงขา้มที่มแีม่น ้าเทมส์กัน้อยู่เป็นที่ตัง้ของ ชงิช้าสวรรค์ลอนดอนอาย (LONDON 
EYE) ชงิช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรปจากนัน้น าท่านถ่ายรูปบรเิวณด้านนอกของพระราชวงับัค้กิ้งแฮม 
(BUCKINGHAM PALACE) ทีป่ระทบัของพระราชนิีอลซิาเบธที ่2 ใจกลางกรงุลอนดอน     

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน  

จากนัน้พาท่านเลอืกซือ้สิน้คา้ใน  (KNIGHTS BRIDGE)  ซึง่เป็นที่ตัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงัอย่าง 
ฮารว์ยี ์นิโคล(HARVEY NICOLE) และ แฮรร์อดส ์(HARRODS) ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้
น าจากทัว่ทุกมุมโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ีน่ิยมกนัอย่างมาก รวมทัง้มรีา้นค้าแฟชัน่มากมายตัง้อยู่
บรเิวณHIGH STREET เช่น ACCESSORIZE, H&M, ZARA, KIPLING, GANT, HUGO BOSS, 
PORSCHE DEIGN, BALLY  และยงัมถีนนสโลน(SLOANE STREET) ทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของรา้น SUPER 
BRANDS อาท ิเช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, HERMES,GUCCI, VALENTINO, SALVATORE 
FERRAGAMO, MCM, ERMENEGILDO ZEGNA, ALBERTA  FERRETTI, SHANGHAI 



TANG,DIOR, GIORGIO ARMANI, DOLCE & GABRANA, BOTTEGA VENETA, BVLGARI FENDI 
ฯลฯ 

 

  
ค า่  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานแกตวิก กรุงลอนดอน  ประเทศองักฤษ เพื่อให้ท่านเตรยีมการ
เชค็อนิ   เดนิทางกลบั 
22.05  ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน SCOOT 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่TR751  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ 1 มือ้ ** 
 

DAY 9  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                 (อาหารเสิรฟ์บนเคร่ือง 1 มือ้) 
16.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 



 
** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) 

กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ 
หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบใน
วนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิ์น 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ท่านละ 

07 – 15 เมษายน 65 TR750BKK-LGW 14.30-20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-16.10 79,999 79,999 79,999 14,000 

10 – 18 เมษายน 65 TR750BKK-LGW 14.30-20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-16.10 79,999 79,999 79,999 14,000 

12 – 20 เมษายน 65 TR750BKK-LGW 14.30-20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-16.10 79,999 79,999 79,999 14,000 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 60,000 บาท 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 60 ปอนด ์(GBP) 
ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ี
ท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 



 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บน
เคร่ืองบิน) 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่า

เที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋

เครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ สายการบนิ SCOOT AIRLINES อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่

เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงื่อนไขของสาย

การบนิ)  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนั

กี ฬ า  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั 

ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยืน่วซี่าUK (กรณใีหย้ืน่วซี่าให ้ค่าธรรมเนียม+ประกนั+บรกิาร 6,500บาท) 

- ค่าวซี่าควิด่วนพจิารณา 5 วนัท าการ (ราคา 9,300 บาท ) 

- ค่าตรวจ ANTIGENT ณ คลนิิค ทีร่บัรองโดยรฐับาล  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

- ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 60 GBP  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้



มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็

ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเชค็อนิตอนกลบัประเทศไทย ประมาณ 100GBP 

- ค่าโรงแรม Test&Go ในคนืที ่1 และ คนืที ่5 ตอนมาถงึประเทศไทย 

- ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดนิทาง 72 ชัว่โมง เพื่อใชใ้นการเชค็อนิขาไป (ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลง) 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 20,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้  กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางใน

พเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ป

ตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณลีกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ

ในกรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋

เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่า

ทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบาย

หา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 



- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อน

ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ

แต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี่

จะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน

จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อ

จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิที่เกิด

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิ

กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 



- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั ้น หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้อง

ช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่มืดแล้ว สถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่

ท่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ที่

สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา

ได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทาง

บรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บั

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึ้นตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด 

กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ 

และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้

ส่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่

หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้



จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน 

(TRIPLE) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบรษิัทผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั

จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ี

แล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าองักฤษ 

 

**ใชเ้วลาในการขอวซี่าประมาณ 15-30 วนัท าการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์** 

สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเล่มพาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันัน้ถา้ท่านรูว้่าตอ้งใชเ้ล่มกรณุาแจง้บรษิทัทวัรฯ์ 

เพื่อขอยืน่วซี่าล่วงหน้าก่อนกรุป๊ และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในช่วงทีท่่านจะเดนิทางมาดว้ย 

 

การเตรยีมเอกสาร 

**กรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ และกรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ในสมยัก่อน** 

1. หนงัสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 แผ่น 

2. รปูถ่ายสหีน้าตรง ขนาด 3.5X4.5 ซม. 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สขีาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้น
เป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแว่นสายตา (รปูถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถานฑตูมกีารเทยีบรปูกบั
 หน้าวซี่าทีเ่คยได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถ่ายหน้าแรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณผีูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหน้าเป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณผีูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหน้าเป็น ....นาง...ตอ้งแน มา) 

7. ส าเนาใบมรณะบตัร  

8. ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ เปลีย่นนามสกุล (ถา้หากมกีารเปลีย่น) 

9. สตูบิตัร(กรณเีดก็ต ่ากว่า 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา) 

10. กรณเีดก็อายตุ ่ากว่า 20 ปีบรบิรูณ์ (หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พ่อและแม)่ ตอ้งยืน่เอกส เพิม่เตมิ ดงันี้  

• เดก็เดนิทางกบับุคคลอื่น บดิาและมารดาตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการ เขต
หรอือ าเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า ยนิยอมให้เด็กเดนิทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มคีวามสมัพนัธ์อย่างไรกบั
ครอบครวั 

• เดก็เดนิทางกบับดิา มารดาต้องท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรอือ าเภอ
เท่านัน้และใหร้ะบุว่า มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา (ระบุชื่อบดิา)  

 • เดก็เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอื 
 อ าเภอเท่านัน้และใหร้ะบุว่า บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

11. หลกัฐานการท างาน**(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรยีน) ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัยืน่  



 ท าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ สะกดชื่อ-นามสกุลใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์** 

 จดหมายรบัรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑตูและ
 ประเทศ)จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุวนัออกจดหมาย, วนัเขา้ท างาน, และเงนิเดอืน 

 • กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้: ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชีื่อผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

 • กรณีพนักงานบรษิทั: ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง / 
เงนิเดอืน  

 • กรณทีีเ่ป็นขา้ราชการ: ใชห้นงัสอืรบัรองจากหน่วยงาน  

 • กรณเีกษยีณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

• กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา: ต้องมหีนังสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา นัน้ว่าก าลงัศกึษาอยู่ระบุชัน้  ปีที่
ศกึษา  

 12. หลกัฐานการเงนิ(กรุณาเตรยีมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ BANK GUARANTEE และ STATMENT เล่ม
 เดยีวกนั) 

 • หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (BANK GUARANTEE) ของบญัชอีอมทรพัย์ (SAVING 
 ACCOUNT) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจา้ของบญัชใีหค้รบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กต้องตามหน้า
 พาสปอรต์) มอีายไุมเ่กนิ 20 วนั นบัจากวนัทีย่ ืน่วซี่า 

• STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดอืน นบัขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยื่นวซี่า มยีอดเงนิไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อ
การรบัรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชตี้องไม่ก้าวขา้มเดอืน (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กต้องตามหน้า
พาสปอรต์)มอีายไุมเ่กนิ 20 วนันบัจากวนัทีย่ ืน่วซี่า 

 • สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยอ์พัเดทให้เป็นปัจจุบนัและน าสมุดไปแสดงให้เจา้หน้าที่สถานทูตในวนั
 สมัภาษณ์ 

 ** ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรพัยเ์ล่มเดยีวกนัเท่านัน้ ** 

 หมายเหตุหากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่่อเนื่อง) เช่นจาก เ ดื อ น  1 
ขา้มไป เป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไม่ม)ี ท่านต้องไปขอ BANK STATEMENT จากทางธนาคารแทนการ
ถ่าย ส าเนาสมดุบญัช ี

• บญัชฝีากประจ า (FIXED) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบญัชอีอมทรพัย ์(SAVING)มา
ดว้ย 

 หากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดงันี้ 

 O หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (BANK GUARANTEE)ของบญัชฝีากประจ า (FIXED  ACCOUNT)      
 ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วนันบัจากวนัทีจ่ะยืน่วซี่า 

 O ส าเนาสมดุบญัชฝีากประจ า มยีอดเงนิไมต่ ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน  

 หมายเหตุหากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี้ 

 • หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (BANK GUARANTEE) ต้องระบุชื่อเจา้ของบญัช ีรบัรองค่าใชจ้่ายใหใ้คร 
 (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรบัรองในจดหมายด้วย) (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กต้องตามหน้าพาสปอรต์)อายุไม่เกนิ 
20  วนันบัจากวนัทีจ่ะยืน่วซี่า 


