
  

1111  เม.ยเม.ย..6633  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯออกเดินทางจากกรุงเทพฯ  --  ลอนดอน (อังกฤษลอนดอน (อังกฤษ))  เสาร์เสาร์  
09.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์D 9-12 

สายการบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน 
 

12.50 น. ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 916   
หมายเหต ุ ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, 

จองที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่ เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่ วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร ์กรณีที่ เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน         
(ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท า
ให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดิ นทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได ้หัวหนา้ทวัร ์มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่าย
ต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมี
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็น
ส่ิงที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

  

19.10 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว ์นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ รถโคช้ปรบัอากาศ 
รอรบั ท่านเขา้ที่พกั 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น า ท่ า น เข้ า สู่ ที่ พั ก  RENAISSANCE LONDON HEATHROW HOTEL ห รื อ

เทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.marriott.com/London  

 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 
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1122  เม.ยเม.ย..6633  ลอนดอน ลอนดอน --  เบเบอร์อร์ตัน ตัน ออออน น เดอะวเดอะวอเตอร ์อเตอร ์  --  หมู่บ้านไบบิวรี หมู่บ้านไบบิวรี ––            
เมืองเมืองเชสเตอร ์เชสเตอร ์  

อาทติย์อาทติย์  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านสู่เขตคอตส์โวลส ์ภูมิภาคทางตะวันตกของอังกฤษ หมู่บา้นแสนสวยเงียบสงบ 

และเมืองเล็ก ๆ ท่ีมีรา้นคา้ตกแต่งแบบชนบท สลบักับทุ่งหญ้าสีเขียวขจีคอตส์โวลส ์เป็น
ศนูยก์ลางการคา้ขนแกะและเลีย้งแกะมาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 13-15  พาท่านเที่ยวชม
เมืองเบอรต์ัน ออน เดอะ วอเตอร ์เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตส์โวลส ์ดูเงียบสงบมีล าธาร
สายเล็ก ๆ (แม่น า้วินดร์ชั) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้มน า้เป็นช่วง ๆ กบั
ตน้วิลโลวท์ี่แกว่งกิ่งกา้นใบอยู่รมิน า้ เมืองนีม้ีรา้นอาหารและโรงแรม รวมทัง้รา้นคา้ใหเ้ดิน
เล่นเก็บบรรยากาศอนัรื่นรมย ์ จากนัน้ออกเดินทางสู่หมู่บา้นไบบิวรี่ เป็นหมู่บา้นที่ตัง้อยู่
ในมณฑลกลอสเทอรเ์ชอร ์ทางภาคตะวนัออกเฉียงใตข้ององักฤษ ภายในหมู่บา้นเต็มไป
ดว้ยอาคารบา้นเรือนที่เก่าแก่และมีเอกลกัษณง์ดงามราวกับว่าเป็นหมู่บา้นในเทพนิยาย 
จนไดช้ื่อว่าเป็น “หมู่บา้นท่ีสวยที่สดุในประเทศองักฤษ”  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชสเตอร  ์ เมืองนี ้ได้รับสถานะเป็นเมืองในปี ค.ศ. 1541          

มีอาคารในยุคกลางหลายแห่ง แต่มีบางอาคารบริเวณกลางเมืองที่ไดร้บับูรณะในสมัย
วิกตอเรีย เชสเตอรเ์ป็นหนึ่งในเมืองที่มีการรกัษาก าแพงเมืองที่ดีที่สดุในองักฤษ และเป็น
เมืองเล็กๆ ที่อัดแน่นไปดว้ยอาคารสวยสไตลอ์ังกฤษ และเต็มไปดว้ยวัฒนธรรมเก่าแก่        
ที่ยงัคงถกูเก็บรกัษาไว ้ 

(254 ก.ม.) 

 
 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก CROWNE PLAZA CHESTER หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.crowneplaza.com/  
1133  เม.ยเม.ย..6633  เมืองเชสเตอร์ เมืองเชสเตอร์ ––  เมืองลิเวอร์พูล เมืองลิเวอร์พูล ––  เข้าเข้าชมชมสนามฟุตบอลแอนฟิลด์สนามฟุตบอลแอนฟิลด์                

--  แมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์  MMEEGGAA  SSTTOORREE  
จันทร์จันทร์  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองลิเวอรพ์ูล ถิ่นก าเนิดของวงดนตรีส่ีเต่าทองหรือเดอะบีทเทิลที่โด่ง และ

เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 เชิญเที่ยวชม ย่านท่าเรือลิเวอรพ์ูล ที่เป็นเขต
มรดกโลก ถ่ายรูปกบั The Three Graces หรือ ตกึอลงัการสามหลงั ท่ีประกอบไปดว้ยตึก
บริษัทเรือ Cunard ตึกการท่าแห่งลิเวอรพ์ูล และตึก Royal Liver ที่เป็นสัญลักษณ์แห่ง
เมืองและสนามแอนฟิลด ์สนามเหยา้ของทีมสโมสรลิเวอรพ์ลู ยอดทีมแห่งถิ่นเมอรซ์ี่ไซด ์

(40.2 ก.ม.) 

 
 น าท่านเขา้ชมสนามแอนฟิลด ์สนามเหยา้ของทีมสโมสรลิเวอรพ์ูล ยอดทีมแห่งถิ่นเมอรซ์ี่

ไซด ์ตัง้อยู่ห่างจากใจกลางเมือง Liverpool ติดๆ กับแสตนล่ีย ์พารค์ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1884 ปัจจปัุนมีความจุ 45,362 คน ในขณะเดียวกันสนามใหม่ก าลงัถูกวางแผนก่อสรา้ง
ในชื่อ สนามสแตนลีย์พารก์ ความจุประมาณ 60,000 ที่นั่ง (หมายเหตุ การเข้าชม
สนามฟุตบอลและ    มิวเซียมจะงดให้บริการในวันท าการแข่งขัน) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย หลงัจากนัน้ออกเดินทางสู่แมนเชสเตอร ์เมืองอตุสาหกรรมที่มีชื่อเสียง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่

มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนยู หรือ ปีศาจแดง  น าคณะ 
อิสระใหท้่านเลือกซือ้ของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในรา้น MEGA STORE ที่มากมาย
ไปดว้ยของที่ระลกึหลากหลายชนิดส าหรบัแฟนบอล 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก HILTON MANCHESTER DEANSGATE  หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.hilton.com  

http://www.crowneplaza.com/
http://www.hilton.com/
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1144  เม.ยเม.ย..6633  แมนเชสเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน  - ช้อปป้ิง Outlet - 
ลอนดอน  

อังคารอังคาร  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. แลว้เดินทางต่อสู่เมืองสแตรทฟอรด์ เพียง 42 ก.ม. เมืองที่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้เอวอนอนัเป็น

บา้นเกิดของวิลเลียม เช็คสเปียร ์กวีที่มีชื่อเสียงที่สดุของอังกฤษ  อิสระเดินเล่นชมเมือง 
หาซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัวิลเลียม เชคสเปียร ์กวีเอกที่โด่งดงัของโลก 

 
(144.6 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ภายในเอ๊าทเ์ล็ทกว่า 

130 รา้นคา้แบรนดเ์นมใหท้่านเลือกซือ้อย่างจใุจ อาทิ Gucci , Prada , Dior , Burberry , 
Chloe , Coach , Superdry และอีกมากมาย สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่มหานคร
ลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของสหภาพยโุรป 
มีประชากรกว่า 7.5 ลา้นคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางส าคัญทางธุรกิจการเมือง 
และวฒันธรรมของโลก การส่ือสารการบันเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็นที่ยอมรบัว่ามี
อิทธิพลไปทั่วโลก 

(62.3 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่ าน เข้ าสู่ ที่ พั ก  MILLENNIUM HOTEL LONDON KNIGHTSBRIDGE ห รือ

เทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.millenniumhotels.co.uk  

1155  เมเม.ย.ย..6633  เทีย่วชมมหานครลอนดอน เทีย่วชมมหานครลอนดอน --  ขึน้ชมวิวบนลอนดอนอาย ขึน้ชมวิวบนลอนดอนอาย ––  ช้อปป้ิงบนช้อปป้ิงบน
ถนนอ็อกฟอรด์ถนนอ็อกฟอรด์  

พุธพุธ  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและน าชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ผ่านจัตุรสัทรา

ฟัลกา้ร ์ผ่านจตรุสัรฐัสภา, หอนาฬิกาบิก๊เบน ท่ีมีความสงู 320 ฟตุ เป็นนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัด
ใหญ่ที่สุดในโลก (อยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแซม), มหาวิหารเวสตม์ินสเตอร ,์ มหา
วิหารเซนตป์อล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของโลก, ผ่านชมลอนดอนบริดจ ์สะพาน
ขา้มแม่น า้เทมสแ์ห่งแรก จากนั้นเดินทางสู่ทาวเวอรบ์ริดจ ์สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของ
เมือง  ขึน้ชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิรด์อายวิวบนลอนดอนอาย กระเชา้ไฟฟ้าที่สูง
ที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ได้รบัความนิยม จากนั้นรถโค้ช  น าท่านผ่านไปชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน 
ศนูยก์ลางการปกครองส่วนทอ้งถิ่นมากว่า 800 ปี, เสาอนุสรณไ์ฟไหมค้รัง้ใหญ่ แลว้เขา้สู่
ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารที่ท  าการของรฐัในปัจจุบัน, บา้นเลขที่ 10 ถนนดาวนน์ิ่ง บา้นพัก
ของนายกรฐัมนตรีอังกฤษ จตัุรสัพิคคาดิลล่ี เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มี
น า้พุ และรูปป้ันอีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรกักัน เดินทางต่อสู่
พระราชวงับัค้กิง้แฮม ท่ีประทบัของพระเจา้อลิซาเบธท่ี 2 และพระสวามี 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Burger Lobster 
บ่าย อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยัย่านถนน อ๊อกฟอรด์  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่ าน เข้ าสู่ ที่ พั ก  MILLENNIUM HOTEL LONDON KNIGHTSBRIDGE ห รือ

เทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.millenniumhotels.co.uk  

1616  เม.ยเม.ย..6363  แแฮร่ี พอตฮร่ี พอตเตอร์เตอร์  สตูดิโอสตูดิโอ  --  อิอิสระชอสระชอปป้ิง ปป้ิง --  ลอนดอนลอนดอน  พฤพฤหัหัสบดีสบดี  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 

http://www.millenniumhotels.co.uk/
http://www.millenniumhotels.co.uk/
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08.00 น. น าท่านเปิดโลกแห่งเวทมนตท์ี่เป็นปรากฏการณ์ทั่วโลก กับโลกแห่งพ่อมดน้อย แฮร์รี่
พอรต์เตอร ์ณ The Making of Harry Potter, Warner Bros Studio Tour ใหท้่านไดห้ลุด
เขา้มายงัโลกของพ่อมด ท่านจะไดช้มภาพยนตรส์ัน้ๆ เก่ียวกบัการสรา้งภาพยนตรเ์รื่องดงั
แรงบันดาลใจจากนักเขียน มีนักแสดง Daniel Redcliff, Emma Watson, Rupert Glint 
เล่าถึงเบือ้งหลงัการถ่ายท าที่มีสถานที่ตกแต่งอย่างอลงัการ ชุดเครื่องแต่งกายมากมาย 
และอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆอีก  อีกทั้งยังมีห้องอาหารของ ฮว็อกวอรท์ (Hogwart)        
ที่ ตกแต่งอย่างงดงาม  

 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
บ่าย อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   
19.00 น. รับประทานอาหารค ่าเมนูแบบดีลกัซ ์ณ ภัตตาคารโฟรซ์ีซ่ัน - ต้นต ารับเป็ดอันโด่ง

ดัง / หอยเชลล ์/ กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย 
Chinese 

 น าท่ าน เข้ าสู่ ที่ พั ก  MILLENNIUM HOTEL LONDON KNIGHTSBRIDGE ห รือ
เทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

www.millenniumhotels.co.uk  

1177  เม.ยเม.ย..6363 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเต็มวัน (Free Day) ศุกร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 

• อิสระโปรแกรมให้ท่านไดเ้ลือกพักผ่อนหรือทอ่งเทีย่วตามอธัยาศัย 1 วันเต็ม  
➢ ไม่มีบรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค ่า 

  จนไดเ้วลาน าทา่นเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว ์   เพื่อเตรียมตวัเดนิทางกลบัมเีวลาใหท้า่น
ไดท้ า Tax Refund พรอ้มชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ  

 

21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG917   
1188  เม.ยเม.ย..6363  เดินทางกลับถึเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯงกรุงเทพฯ  เสาร์เสาร์  
16.00 น. สายการบินไทย น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะส่งใหท้า่น 7 วนักอ่นการเดินทางเท่านัน้) 

http://www.millenniumhotels.co.uk/
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PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

11 – 18 เมษายน 2563 9999,,000000..--  9900,,000000..--  8800,,000000..--  2200,,000000..--  1188,,000000..--  
--3333,,000000..--  
--2266,,000000..--  

ค่าทวัรร์วม :  
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่1 มกราคม 2563 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าเขา้ชมสนามกีฬาสนามแอนฟิลด ์(ในกรณีไม่ได้เข้าชมทางบริษัทฯ คืนเงินท่านละ 10 ปอนด์) / ค่าเขา้ Harry 

Potter / ค่าขึน้ลอนดอนอาย  
✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทีท่านมี

ข้อจ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่ความเหมาะสม 
✓ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ย่ืนวีซ่าเร่งด่วน ช าระเพ่ิมท่านละ

ประมาณ 10,120 บาท **ราคาขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น** 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชีวติ/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุัตเิหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 
✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 

7 กิโลกรมั 
ค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าทวัรไ์ม่รวม ::  
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดืม่ในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทาน
ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์การจองทวัร ์((HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))    
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรูจ้กัและ

เชื่อถือได ้ซึ่งจะดแูลทา่นดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์
และช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหนึ่งทา่น ภายใน 3 วันนับจากวนัทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจ าดงักล่าวจะ
เป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วน
ที่เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไข 

ทางบรษิัทฯทางบรษิัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการไขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร์ม่รบัจองทวัร์ ( (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยยวต่าวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุงๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดงัต่คคลดงัต่อไปนี้อไปนี้  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทิเช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหวา่งทวัร ์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด 
ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบั
ผูร้ว่มคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(การยกเลิกการจองทวัร ์(CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้า่ยจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชน้บัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครื่องตั๋วเครื่องบิน (บิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษิัทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้ง
รอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากทา่นไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ 
เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

กการสะสมไมลข์อารสะสมไมลข์องสายการบิน (งสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียนแอรไ์ลน ์

100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมลข์องสาย
การบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

ค่าธรรค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (มเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วันที ่1 มกราคม 2563 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั   ถือ

เป็นค่าทวัรส่์วนเพิม่ที่ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (โรงแรมและหอ้งพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรอืเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส  าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบัพกั 1 

ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
แตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ
ใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ ใน
การปรบัเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 
หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้



 

7 

EUR14B_Grand England 8 Days (11 - 18 April ‘20)_Updated 22.01.2020  

สถานท่ีเขา้ชม (สถานท่ีเขา้ชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกับวนัท่ีสถานที่เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้
ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ แต่หากมกีารล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่
สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบรษิัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ ((PPoorrtteerr))  
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้  ท่าน
สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในน า้หนกัสว่นท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสญู
หายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูการสบูบหุร่ี บหุร่ี ((SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจนใน

เรื่องการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (การเดินทางเป็นครอบครวั (FFaammiillyy))  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เดก็ 

, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศอังกเอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศอังกฤฤษษ  
ใช้เวลาย่ืนประมาใช้เวลาย่ืนประมาณ ณ 1155--3300  วันท าวันท าการไม่นับวันเสาร ์การไม่นับวันเสาร ์--  อาทติยแ์ละวันหยุดอาทติยแ์ละวันหยุด  

(การขอวีซ่าประเทศองักฤษผูเ้ดินทางทกุท่านตอ้งมา สแกนลาสแกนลายนิว้มืยนิว้มืออ ดว้ยตนเอง ณ  
ศนูยร์บัค ารอ้งขอวีซ่าประเทศองักฤษ ตัง้อยู่ที่อาคารเดอะเทรนดี ้ชัน้ 28 สขุมุวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. ) 
 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอายุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า 
 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / ส าเนาสตูิบตัร ใน

กรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง,อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนั

เดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดนิทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   
 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 1  เดือน พรอ้มวตัถปุระสงค ์

หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่

ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่ เดือดรอ้นเมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา ในกรณีที่
เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองค่าใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย ***สถานทูตไม่รบั
บญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้ับผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 – 6แลว้ ทางบริษัท
จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผูเ้ดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอ้งไปยื่น

เรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได ้ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการ
เขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรดแต่งกาย
สภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเตมิ ทางบรษิัทฯ 
ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 
 ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงือ่นไข ทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ  

 


