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อังกฤษ 7 วัน
สโตนเฮนจ์ -บาธ-สแตรทฟอร์ ดอัพออน เอวอน-แมนเชสเตอร์ -ลิเวอร์ พูล
อ๊ อกซ์ ฟอร์ ด-ไนท์ สบริดจ์ -ลอนดอน-บูร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์
เวนิสแห่ งคอตส์ โวลด์ -บ้ านเชกสเปี ยร์ -ช้ อปปิ้ งสิ นค้ า Outlet-ช้ อปปิ้ งถนน Oxford
พิเศษ !!! ร้ านดังดั้งเดิม เป็ ดย่ าง โฟร์ ซีซั่น
โดยสายการบินไทย (TG)
กาหนดการเดินทาง

วันแรก
22.00 น.
01.10 น.
วันทีส่ อง

07.15 น.

พฤศจิกายน

03-09

กรุงเทพฯ-ลอนดอน
พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาน์ เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย พบกับเจ้า
หน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG- 910 (บริ การอาหารค่าและ
อาหารเช้าบนเครื่ อง)
ลอนดอน-อัมสเบอรี่ -สโตนเฮนจ์ --บาธ-สแตรทฟอร์ ด อัพออน เอวอน

เดินทางถึง สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ (เวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง ช่วงฤดู
ร้อนและ 7 ชัว่ โมง ฤดูหนาว) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้ าอัมสเบอรรี่ เพื่อนาท่านเข้าชมภายใน กองหิ นประหลาด สโตนเฮ้ นจ์ ซึ่งเป็ น 1 ใน 7
สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก กองหินประหลาดที่ยงั ไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างแน่นอนว่าใครเป็ นผูส้ ร้าง เพื่อวัตถุ
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กลางวัน
บ่ าย

คา่
วันทีส่ าม

เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คา่

ประสงค์ใดแน่นอน ประกอบไปด้วยก้อนหิ นทรงสู งขนาดใหญ่จานวน 112 ก้อนวางตั้งเรี ยงเป็ นวงกลมซ้อน
กันสามวงบ้างวางล้มนอน บ้างวางทับอยูบ่ นยอดไม่มีหลักฐานว่าใครเป็ นผูน้ ามาวางไว้และนามาวางเพื่อ
จุดประสงค์ใด สโตนเฮนจ์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1986
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (ระยะทาง 62 กม. / 1 ชม.) ริ มฝั่งแม่น้ าเอวอน ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์
การยูเนสโกปี ค.ศ. 1987 เป็ นเมืองมรดกโลก เป็ นเมืองอยูก่ ลางหุบเขาที่ต้ งั ถิ่นฐานของชาวโรมันตั้งแต่สมัย
ที่ยงั เรื องอานาจกว่า 2000 ปี เอกลักษณ์สาคัญของเมืองนี้คือการพบบ่อน้ าแร่ ร้อนธรรมชาติ จนทาให้เกิดการ
ก่อสร้างห้องอาบน้ าแบบโรมันขนาดใหญ่ และซากอาคารเก่าแก่ที่งดงาม ด้วยหิ นทรายสี น้ าผึ้งทัว่ ทั้งเมือง
เป็ นเมืองกลางหุบเขาที่ต้ งั ถิ่นฐานของชาวโรมันตั้งแต่สมัยที่ยงั เรื องอานาจกว่า 2000 ปี นาท่านถ่ายรู ปด้าน
นอกกับ พิพธิ ภัณฑ์ นา้ แร่ ร้อนโรมัน ที่ฝังอยูใ่ ต้ดินเป็ นระยะเวลานานแต่ภายหลังได้มีการบูรณะทาให้เห็น
ถึงความยิง่ ใหญ่ ของคุณค่าน้ าแร่ แห่งเมืองบาธ ปัจจุบนั เป็ นกลุ่มอาคารสาคัญของเมือง ประกอบไปด้วย 3
ส่ วน บริ เวณที่เปิ ดให้ชาวเมืองหรื อนักท่องเที่ยวได้ใช้บริ การ ได้แก่ สระว่ายน้ า บ่อน้ าแร่ เย็น-ร้อน ห้องอบ
ไอน้ า และห้องอาบน้ าสไตล์ตุรกี ให้เวลาท่านได้ดื่มด่าบรรยากาศ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองบริสตอล
(ระยะทาง 21 กม / 30 นาที )
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั MERCURE BRISTOL GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่ า
บริสตอล-บูร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ -สแตรทฟอร์ ด อัพออน เอวอน- เฮย์ ดอร์ ค

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ บูร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ หมู่บา้ นเล็กๆน่ารัก ที่บา้ นเกือบทุกหลังสร้างในสไตล์อิงลิชคอต
เตจ โดยใช้วสั ดุที่เป็ นหินสี เหลืองทองจากเทือกเขาคอตส์โวลด์ ประกอบกับมีแม่น้ าสายเล็กๆ ที่ชื่อ แม่ นา้
วินด์ รัช ไหลผ่าน บูร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ จึงถูกเรี ยกว่าเป็ น เวนิสแห่งคอตส์โวลด์ ล่าสุ ดเพิ่งได้รับการ
โหวตจากคนในประเทศ ให้เป็ น หมู่บ้านทีน่ ่ ารักสุ ด (Prettiest Villages) ของสหราชอาณาจักร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาจีน
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ ด อัพออน เอวอน เมืองสาคัญด้านวรรณกรรมของอังกฤษ เป็ นบ้าน
เกิดของวิลเลียมเชคสเปี ยร์ กวีเอกผูย้ งิ่ ใหญ่ของโลก ถ่ายรู ปกับ บ้ านเกิดของวิลเลียมเชคสเปี ยร์ สถานที่รวบ
รวมชีวประวัติและผลงานทั้งหมดของวิลเลียมเชคสเปี ยร์ ตัวบ้านยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะตัวของเมือง
ที่ยงั คงรักษาสภาพแวดล้อมชนบทของอังกฤษแท้ ๆ แบบสมัยของพระราชินีเอลิซาเบทที่ 1 เมื่อ 400 กว่าปี
ได้อย่างสมบูรณ์ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเฮย์ ดอร์ ค หมู่บา้ นเล็กๆ น่ารักตั้งอยูร่ ะหว่าง เมืองแมนเชสเตอร์ และ
ลิเวอร์ พูล (ระยะทาง 195 กม. / 2.30 ชม.)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองในโรงแรม
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั ณ MERCURE HAYDOCK HOTEL หรื อเทียบเท่ า
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วันทีส่ ี่

เฮย์ ดอร์ ค-ลิเวอร์ พูล-แมนเชสเตอร์ -ลอนดอน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์ พูล เมืองมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็ นเมืองท่าที่
สาคัญของโลก เป็ นต้นกาเนิดของวงดนตรี สี่เต่าทองหรื อเดอะบีทเทิลที่มีชื่อเสี ยงก้องโลก นาท่านชมและ
ถ่ายรู ป ด้ านหน้ าสนามกีฬาแอนฟิ ลด์ สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พลู เริ่ มแรกเป็ นสนามเหย้าของ
สโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตนั หลังจากก่อตั้งสโมสรลิเวอร์พลู ในปี ค.ศ. 1892สนามกีฬาแห่งนี้จึงกลายเป็ น
สนามเหย้าของสโมสรลิเวอร์พลู นับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา แอนฟิ ลด์ได้รับการรับรองจากยูฟ่าให้เป็ นสนาม
ระดับ 4 ดาว อิสระเดินชม และ เลือกซื้อของทีร่ ะลึก จาก LIVERPOOL FC STORE จากนั้นนาท่านเดิน
ทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็ นศูนย์กลางสิ่ งทอ ศิลปะ สื่ อ และธุรกิจ
ขนาดใหญ่ เป็ นต้นกาเนิดของวงดนตรี ที่มีชื่อเสี ยงมากมาย นาท่านชมและถ่ายรู ป ด้ านหน้ าสนามกีฬาโอลด์
แทรฟฟอร์ ด สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยไู นเต็ด ได้รับการขนานนามว่า โรงละครแห่ ง
ความฝัน จากเซอร์บอ็ บบี้ ชาร์ลตัน ตานานนักเตะของสโมสรสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1909 เปิ ดประตูตอ้ นรับแฟน
บอลเป็ นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1910โอลด์แทรฟฟอร์ดได้รับการรับรองจากยูฟ่าให้เป็ นสนาม
ระดับ 5 ดาว อิสระเดินชม และ เลือกซื้อของทีร่ ะลึก จาก OLD TRAFFORD MEGASTORE
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และยังเป็ นศูนย์กลางของธุรกิจที่สาคัญที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก นาท่าน ผ่านชม สถานทีส่ าคัญๆ โดยรอบๆ กรุงลอนดอน อาทิ เช่น พิคคาดิลลี่เซอร์คสั วง
เวียนแห่งความรักกลางกรุ งลอนดอน จุดบรรจบของถนน 6 สาย มีน้ าพุและรู ปปั้นอีรอส, จัตุรัสทราฟัลการ์
อนุสรณ์สถานเพื่อราลึกถึงลอร์ดเนลสันที่ทายุทธนาวีชนะกองทัพเรื อจักรพรรดินโปเลียนนอกแหลมทราฟั ล
การ์ หรื อสงครามวอเตอร์ลูระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1805 กลางจัตุรัสมีอนุสาวรี ยล์ อร์ดเนลสัน
วีรบุรุษคนสาคัญของอังกฤษ

กลางวัน
บ่ าย

คา่

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั DORSETT SHEOHERDS BUSH HOTEL หรื อเทียบเท่ า
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วันทีห่ ้ า

ลอนดอน -BICESTER VILLAGE OUTLET-ลอนดอน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ BICESTER OUTLET VILLAGE ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์
เนมมากมาย เช่น BALLY, BOSS, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CELINE, CLARKS, COACH,
DIESEL, DIOR, FOSSIL, GUCCI, LACOSTE, LEVI’S, MULBERRY, NEW BALANCE, PANDORA,
PAUL SMITH, POLO RALPH LAUREN, PRADA, RADO, SAINT LAURENT, SAMSONITE,
SUPERDRY, SWAROVSKI, SWATCH, TIMBERLAND, TISSOT ฯลฯ ได้เวลาสมควร จากนั้นนาท่าน
เดินทางกลับสู่ ลอนดอน
รับประทานอาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย เพื่อได้ มีเวลาช้ อปปิ้ งมากขึน้
นาท่านเดินทางสู่ ถนน OXFORD STREET ย่านช้อปปิ้ งใจกลางกรุ งลอนดอนที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุด
แห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งรู ปแบบตัวอาคารจะแปลกแตกต่างกันออกไปในสไตล์คลาสสิ กแบบอังกฤษ จุดเด่น
ของถนนสายนี้คือ มีร้านค้าและร้านอาหารมากมายกว่า 300 ร้าน บนความยาวประมาณ 2.4 กม. ยังเป็ นที่ต้ งั
ของห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาที่มีชื่อเสี ยงที่สุด คือ SELFRIDGES รวมไปถึงห้างสรรพสิ นค้าและช้อปปิ้ งเซ็น
เตอร์ต่าง ๆ มากมาย เช่น MARK & SPENCER-PRIMARK-NEXT-ZARA ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั DORSETT SHEOHERDS BUSH HOTEL หรื อเทียบเท่ า

กลางวัน
บ่ าย

คา่

วันทีห่ ก

ลอนดอน-ซิตที้ ัวร์ - กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมและเก็บภาพสวยๆ กับ พระราชวังบัคกิง้ แฮม ที่ประทับแห่งพระราชินีองั กฤษ ชมการเปลี่ยนยาม
ของทหารรักษาพระองค์ในชุดเครื่ องแบบเต็มยศ สวมหมวกพูสีดาแต่จะเปลี่ยนเป็ นชุดสี เทาในช่วงฤดูหนาว
ก่อนนาท่านเก็บภาพสวยของ หอนาฬิ กาบิก๊ เบน สัญลักษณ์ที่สาคัญของลอนดอนที่ต้ งั อยูเ่ คียงข้างอาคาร
รัฐสภาที่สวยงามริ มฝั่ง แม่ นา้ เทมส์ จากนั้นนาท่าน นั่งรถชมสถานทีส่ าคัญต่ างๆ ในกรุงลอนดอน อาทิ บ้าน
เลขที่ 10, ถนนดาวน์นิ่งทาเนียบนายกรัฐมนตรี , มหาวิหารเซนต์พอล ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน ร้ านดังดั้งเดิม เมนู เป็ ดย่ าง โฟร์ ซี่ซั่น
นาท่านสู่ ย่ านไนท์ สบริดจ์ ย่านธุรกิจการค้าใหญ่ของลอนดอน เป็ นที่พกั อาศัยของผูม้ ีชื่อเสี ยง ศิลปิ น นัก
แสดง และมหาเศรษฐีระดับโลกมากมาย เป็ นสถานที่ต้ งั ของ ห้ างสรรพสิ นค้ าแฮร์ รอด ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของ
อังกฤษ ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ ก่อนเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

กลางวัน
บ่ าย

รหัสทัวร์ : THM3-TG-UK-3-9NOV17H
16.30 น.
21.25 น.
วันทีเ่ จ็ด
15.00 น.

เดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ เพื่อผ่านขั้นตอนการขอคืนภาษี เช็คบัตรโดยสาร และตรวจหนังสื อ
เดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-917 (บริ การอาหารค่าและอาหารเช้าบนเครื่ อง)
กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*********************************************************

อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

55,500
9,000

บาท
บาท

*** บัตรโดยสารของการบินไทยทีเ่ สนอเป็ นราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก ***
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าภาษีนา้ มัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ ***
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตา่ กว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม ***
*** สาหรับจานวนผู้เดินทางขั้นต่า 30 ท่ าน***
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุ ณาวางเงินมัดจา ท่ านละ 30,000 บาท (3 วัน) หลังจากทาการสารองที่นงั่ โดยโอนเข้าบัญชี และที่นงั่ จะยืนยันเมื่อ
ได้รับค่ามัดจาแล้วเท่านั้น
2. หากมีการยกเลิกการจอง หลังจากที่ชาระค่ามัดจาเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจาเนื่องจาก
เป็ นทัวร์ราคาพิเศษ บริ ษทั ฯ ได้ชาระค่าตัว๋ เครื่ องบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ ามัน) ให้กบั
สายการบินไทยเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
3. หลังจากชาระค่ามัดจาแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนที่บริ ษทั ฯ จะทาการยืน่ วีซ่า ซึ่งจะทาการยืน่ วีซ่า ล่วง
หน้า 1 เดือนครึ่ ง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง เนื่องจากช่วงที่เดินทางใกล้วนั คริ สมาร์ตและปี ใหม่ อาจทาให้คิวของ
การยืน่ ล่าช้า และวีซ่าออกไม่ทนั กาหนดการเดินทาง หากยืน่ วีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชาระค่าเปลี่ยนชื่อ
และค่าภาษีน้ ามันที่ปรับเปลี่ยน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยืน่ วีซ่าเดี่ยวในกรณี ที่สถานทูตมีคิวให้ยนื่
และต้องชาระค่าวีซ่าใหม่ ตามจริ ง
4. การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องชาระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทาการ
5. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ท้ งั หมด กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริ ษทั ฯ ต้องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณี เจ็บป่ วย บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่ามัดจาทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2. และหากมียกเลิกหลังจากออก
บัตรโดยสารและทาการยืน่ วีซ่าแล้ว บริ ษทั ฯ จะทาการคืนเงินได้หรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั สายการบิน, วีซ่า ตลอดจน ค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง
7. กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานฑูต บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่ามัดจา และค่าทัวร์
8. กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรื อ หลังออกบัตรโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจา และค่าทัวร์
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อัตรานีร้ วม
* ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด
* ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
* ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการ
* ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
* ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
* ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ท่านที่อายุระหว่าง เกิน 1 ปี -ไม่เกิน 75 ปี )
* ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรี ยกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรี ยกเก็บ ณ วันที่
15 พ.ค.60 และท่านต้องชาระเพิ่ม หากมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
อัตรานีไ้ ม่ รวม
* ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
* ค่าธรรมเนียมการทาหนังสื อเดินทาง
* ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่นค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดฯลฯ
* ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
* ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
* สาหรับราคานี้บริ ษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
* ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
* ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไกด์ ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ท่ านละ 1,500 บาท (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ )
* ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอังกฤษ ท่ านละ 4,800 บาท (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ )
การชาระเงิน
* ทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000 บาท (3 วัน) ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่านสาหรับการจองทัวร์
* ทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้ อย 15 วันทาการ (ยกเว้ นช่ วง HIGH
SEASON ต้ องชาระล่วงหน้ า 21 วันทาการ) มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
การยกเลิกการจองทัวร์
* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 25 วันทาการ คืนเงินมัดจาทั้งหมด (ยกเว้ นช่ วง HIGH SEASON ต้ องยกเลิกก่อนออก
เดินทาง 40 วันทาการ)
* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-24 วันทาการ หักมัดจา 15,000 บาท (ยกเว้ นช่ วง HIGH SEASON ต้ องยกเลิกก่อน
ออกเดินทาง 30 วันทาการ)
* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันทาการ หัก 50% ของราคาทัวร์ (ยกเว้ นช่ วง HIGH SEASON ต้ องยกเลิก
ก่อนออกเดินทาง 20 วันทาการ หัก 50%ของราคาทัวร์ )
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* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 06-วันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด (ยกเว้ นช่ วง HIGH
SEASON ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10 วันทาการ)
* หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจาที่นงั่ 3,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่
สถานทูตเรี ยกเก็บ (ยกเว้ นช่ วง HIGH SEASON ต้ องชาระค่ ามัดจาที่นั่ง 5,000 บาท และค่ าวีซ่าตามทีส่ ถานทูตเรียก
เก็บ)
* บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ากว่ า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 14 วันทาการ และทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับผิด
ชอบจากกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั ดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการ จลาจล
อุบตั ิเหตุฯลฯ และบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่
ส่ อไปในทางผิดกฎหมายหรื อหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้ว
หมายเหตุ
* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่าง
ประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริ ษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
* กรณี ที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผเู ้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น
และมีเหตุทาให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะ
ได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรื อหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริ ษทั ทัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
* บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งของห้ามนา
เข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมดหรื อบางส่ วน
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
* เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่
อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
* โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
* กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพัก ในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
* โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่ มี
อ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอวีซ่าสถานทูตอังกฤษ) ใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 15-20 วันทาการ หรื อผูท้ ี่มีคุณสมบัติในการยืน่ เร่ ง
ด่วนต้องการยืน่ ด่วนสามารถขอคาร้องในการยืน่ ด่วนได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามที่ศูนย์วีซ่าเรี ยกเก็บโดยท่านผูเ้ ดินทางสามารถ
ชาระได้ ณ วันนัดหมายและแสดงตัว ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 3-5 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางจะต้องมาแสดงตัวทีสถานทูตอังกฤษทุกท่าน เนื่องจากต้องทาการสแกนนิ้วมือ ตามวันที่และเวลาที่สถานทูต
กาหนด ซึ่งท่านสามารถเตรี ยมเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างเพื่อใช้ประกอบใบคาร้องขอยืน่ วีซ่า ท่านสามารถกรอกข้อมูล
ตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้านล่างนี้ โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกข้อ เนื่องจากเป็ นข้อมูลที่ตอ้ งกรอกผ่านระบบออนไลน์ พร้อม
กับการทาการนัดหมายยืน่ วีซ่าในระบบด้วย ในวันที่มาแสดงตัวให้นาสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริ งถือมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์
ยืน่ ด้วย
* หนังสื อเดินทาง โดยนับวันเริ่ มเดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสื อเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับ
แล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืน่ คาร้องขอทาหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสื อเดินทาง หน้าหนังสื อ
เดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า หากท่านเปลี่ยนหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ กรุ ณา
เตรี ยมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่า ท่านที่มี
ปกหนังสื อเดินทางกรุ ณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริ ษทั ทัวร์ หากมีการสู ญหาย บริ ษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสื อเดินทางนั้นๆ
* รูปถ่ าย สี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป เน้ นหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ ากับในหนังสื อเดินทาง)
ฉากหลังสี ขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรู ปลงบนวีซ่ารู ปถ่ายหน้าตรง
ห้ามใส่ แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรื อเครื่ องประดับบดบัง หน้าตา
* สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
* กรณี เป็ นเด็ก อายุต่ากว่า 15 ปี ใช้สาเนาสู ติบตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยูถ่ ึงแม้มีบตั รประชาชนแล้ว สดส
ั ว
่ นใบหน้า 90%
ทางสถานทูตขอสาเนาสู ติบตั รด้วยและกรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
* หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ท้งั เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
* สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
* สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
* สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
* สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว
* หนังสื อรับรองการทางาน หรื อเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดินทาง
- กรณีลูกจ้ าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริ ษทั ที่ทางานอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริ ง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสื อรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริ ง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับหน่วยงาน หรื อ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด
- กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรื อ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรื อ สาเนาหนังสื อรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณีท่านทีเ่ ป็ นแม่ บ้านหรื ออาชีพอิสระ หากไม่มีอาชีพหรื อเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี
พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
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- หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสู ติบตั รบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกันควรคัดหนังสื อชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพ
ตัวเอง เช่น ถ่ายภาพหรื อช่างภาพ, สัญญาเช่า, ใบเสร็ จแสดงการซื้อขาย, เอกสารการเสี ยภาษี
- กรณีท่านทีว่ ่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู ้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผูร้ ับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสื อหรื อจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู ้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรื อญาติใกล้ชิด (กรณี น้ ีหากความสัม
พันธ์ไม่สามารถสื บได้ หรื อไม่เป็ นความจริ ง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ คาร้องขอวีซ่านี้)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรี ยนและนักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรี ยน หรื อ นักศึกษา จาก
โรงเรี ยนหรื อจากสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริ ง) หรื อ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรี ยนหรื อสาเนาบัตร
นักเรี ยน กรณี เป็ นเด็กเล็ก
* หลักฐานการเงิน
- ใช้ สาเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสาเนา ทุกหน้า และปรับ
สมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบนั ที่สุดเท่าที่จะทาได้หรื อไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยืน่ วีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชี
หน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีกากับ
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุ ณาสาเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปัจจุบนั
- กรณี มีเงินฝากในบัญชีนอ้ ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุ ณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณี ที่เดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่ งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคล
ในครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่ วนตัวประกอบด้วย
แม้วา่ จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีนอ้ ย ฝ่ ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทาจดหมายรับรอง
การเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ช้ ีแจงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
* สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ ภูมิลาเนา
* กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดินทางกับบิดาหรื อมารดา หรื อ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทั้งบิดาและมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริ งจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริ งจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษา
อังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
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- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริ ง
จากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพือ่ รับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ ูแล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
* การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
* หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
* กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
* เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
* กรณี มีการขอใช้หนังสื อเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริ ษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่
หากกรณี ท่านที่ตอ้ งใช้หนังสื อเดินทางก่อนกาหนดวันยืน่ วีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสื อเดินทางมาแสดงได้ทนั
ท่านนั้นจะต้องมายืน่ เดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน
* ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตาม
ที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่า
ท่องเที่ยวทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินโดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออก
เดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
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