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วนัที่1 กรุงเทพ (สุวรรณภมิู)-ลอนดอน 

15.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอรส์ายการบิน 

มาเลเซีย แอรไ์ลน ์พบเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

17.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายบิน มาเลเซีย แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี MH783/MH002 

(17.15-20.30/23.15-05.35(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17.15 ชัว่โมง บริการอาหาร 

เคร่ืองด่ืม และพกัผ่อนบนเคร่ือง แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซีย 

วนัที่2 ลอนดอน-สโตนเฮนจ(์ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก)-เมืองบาธ-โรมนับาธ-คารดิ์ฟฟ์ 

05.35 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานฮีทโทรว ์กรุงลอนดอน หลงัผ่านพธีิตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นําท่านเดินทางสู่เมืองอ

เมซเบอรร่ี์ นําท่านสัมผัสหน่ึงในส่ิงมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินสโตนเฮนจ  ์(Stonehenge) กลุ่มหินท่ีมี

ลกัษณะรปูทรงการจดัวางท่ีแปลกและไมท่ราบวตัถุประสงคท่ี์แน่ชดัในยุค 3,500-4,000 ปีมาแลว้ ท่านจะ

ท่ึงกบัความสามารถของมนุษยท่ี์ไดนํ้ากอ้นหินขนาดใหญ่น้ําหนักบางกอ้นถึง 45 ตัน  มาวางเรียงกนัเป็น

วงกลมไดอ้ยา่งน่ามหศัจรรย ์ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ฟิชแอนดชิ์พ)  

บา่ย  นําท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) ตั้งอยูใ่นหุบเขาของแม่น้ําเอวอนในบริเวณท่ีมีน้ําพุรอ้นธรรมชาติ

ท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของชาวโรมนัสมยัท่ียงัเรืองอาํนาจ และเป็นผูส้รา้งโรงอาบนํ้าโรมนั (Roman Bath) และยงั

ไดเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 นําท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑน์ํ้าแร่รอ้น



ENG0680 - ทวัรอ์งักฤษ PRO UK NEWYEAR       เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com        2 | P a g e  

โรมัน (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวติัการคน้พบท่ีน่าสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารสาํคญัของเมือง คือ 

บริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบ่อน้ําแร่รอ้นคิงส ์(The Sacred Spring)  ส่วนท่ีสอง คือ บริเวณวดั และส่วนท่ีสาม คือ 

บริเวณท่ีเปิดบริการใหนั้กท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใชบ้ริการน้ําแร่ซ่ึงมีทั้งสระว่ายน้ํา, บ่อน้ําแร่เย็น-รอ้น, 

หอ้งอบไอน้ํา และส่วนท่ีเป็น Turkish Bath เดินทางต่อสู่เมืองคารดิ์ฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส ์

(Wales) หน่ึงในเครือจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตั้งของปราสาทคารด๊ิ์ฟ (Cardiff Castle)  เดิมเป็นท่ีพาํนัก

ของขุนนางผูป้กครองเมือง ถกูลอ้มรอบไวด้ว้ยกาํแพงโบราณ จากน้ันผ่านชมศาลาวา่การเมืองและกลุ่มอาคาร

โบราณเกา่แกผ่่านชมเมอืง สวนสาธารณะคารด๊ิ์ฟ สนามกีฬามลิเลนเนียม อาคารท่ีทาํการของรฐั 

เย็น  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหาร 

 นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS CARDIFF BAY หรือระดบัใกลเ้คียง  

วนัที่3 คารดิ์ฟฟ์ - ไบบิวร ี- เมืองเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์- เชลเทินแฮล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 นําท่านสู่เขต Cotswold พ้ืนท่ีตอนกลางของประเทศองักฤษท่ีประกอบดว้ยหมูบ่า้นกวา่ 70 หมู่บา้นซ่ึงความ

สวยงามของ Cotswold น้ันถกูขนานนามวา่ Heart of England นําท่านชมไบบิวรี (Bibury)  หมูบ่า้นท่ีเป็น

สถานท่ีซ่ึงเต็มไปดว้ยกระท่อมโบราณ และโบสถ์อันเก่าแก่อย่างเช่น โบสถ์เซนต์แมร่ี อีกทั้งยงัมีถนนสวยๆ 

รายลอ้มดว้ยดอกไมสี้สดใสริมสองขา้งทาง อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยายอนัสุดแสนโรแมนติคพรอ้ม

เก็บภาพความประทบัใจกบัหมูบ่า้นเล็กๆแหง่น้ี 

เท่ียง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัราคาร อาหารจนี 

 นําท่านเดินทางไปยงัเมืองเล็กแสนน่ารกั เมืองเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์(Bourton On The Water)  ซ่ึง

เป็นหมูบ่า้นท่ีไดร้บัการโหวตใหเ้ป็นหมูบ่า้นท่ีมคีวามสวยงามมากท่ีสุดในองักฤษ ดว้ยลกัษณะของตวัอาคารท่ี

มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลกูสรา้งตวัอาคารดว้ยหิน ซ่ึงเป็นหิน Cotswold stone เท่าน้ัน ภายในหมบูา้นจะมี

แมน้ํ่า Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหวัเขียวสวยงามเวยีนวา่ยเต็มแมน้ํ่า เป็นหมูบ่า้นท่ีมีธรรมชาติสุดแสนโรแมน

ติค หลงัจากน้ันไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองเชลเทินแฮม (Cheltenham) เมืองสปาใน

กลอสเตอรเ์ชียร์เคาน์ตี ทางตะวนัตก-ใตข้ององักฤษ บนฝัง่แม่น้ําเชลต์ มีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและพุ

น้ําแร่ 

เย็น             รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัราคาร 

 พกั HOLIDAY INN EXPRESS CHELTENHAM หรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่4 เชลเทินแฮม - วิลเล่ียมเช็คสเปียร ์- ออ๊กฟอรด์ - อาคารไครช้เชิรท์คอลเล็ท - Bicester Village Outlet - 

ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมืองท่ีตั้งอยูริ่มฝัง่แม่น้ําเอวอน อนัเป็นบา้น

เกิดของวิลเล่ียม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare) กวีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดขององักฤษ  ชมเมืองแสตรทฟอรด์ 

ซ่ึง ร่มร่ืนไปดว้ยสวนสาธารณะ นําท่านชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) ชมโบสถเ์กา่แก ่Holy Trinity แมน้ํ่าเอ

วอนอนัเงียบสงบ และสถานท่ีในประวติัศาสตรท่ี์เกี่ยวขอ้งกบักวเีอกผูน้ี้ อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกจาก

รา้นคา้มากมาย นําท่านเขา้สู่เมืองอ๊อกฟอรด์ (Oxford) เมืองแห่งการเรียนรู ้และเมืองสถานท่ีถ่ายทํา
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ภาพยนตรเ์ร่ือง Harry Potter ภาพยนตรท่ี์มีชื่อเสียงโด่งดงัในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองอ๊อกซฟอรด์ 

เป็นเมืองท่ีค่อนขา้งเล็กกะทดัรดั ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศองักฤษ ใกลก้บัแม่น้ําเทมส ์จากน้ัน

นําท่านชมอาคารไครช้เชิรท์คอลเล็ท (Christchurch College) จากทางดา้นนอก (ยงัไม่รวมค่าเขา้ชม) เป็น

สถานท่ีถ่ายทาํหน่ึงในฉากหอ้งอาหารของภาพยนตรแ์ฮร่ี พ็อตเตอร ์ 

เท่ียง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัราคาร อาหารจนี 

 นําท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ Bicester Village outlet อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงจุใจ มีหลากหลายแบรนดด์งัใหท่้าน

ใหเ้ลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai 

Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ  

เย็น             อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

 พกั IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่5 อิสระเท่ียวชมลอนดอนตามอธัยาศยั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 อิสระเต็มวนั โดยมีหวัหน้าทวัรใ์หข้อ้มลู หรือ คาํแนะนํา และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการส่ง ค่าใชจ้่ายทั้งหมด

เป็นความรบัผิดชอบของตวัท่านเองเช่น ชมพิพิธภณัฑบ์ริตชิ (British Museum) ซ่ึงเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์

ดา้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยท่ีสําคัญท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในโลก มีการก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 

2296 (ค.ศ. 1753) ในเบ้ืองตน้วตัถุท่ีเก็บรวบรวมไวส่้วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans 

Sloane) ซ่ึงเป็นแพทยแ์ละนักวิทยาศาสตร ์พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเปิดใหบ้ริการแก่สาธารณะเป็นครั้งแรกในวนัท่ี

15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส ์เมืองบลมูสเ์บอรรี์ กรุงลอนดอน อนัเป็นสถานท่ีตั้ง

ของอาคารพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนั หรือ เลือกซ้ือส้ินคา้ในย่านไนซบ์ริดจ ์(Knights Bridge) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ

หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัอยา่ง ฮารว์ยี ์นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ท่ีท่านสามารถเลือก

ซ้ือสินคา้แฟชัน่ชั้นนําจากทัว่ทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮรร์อดสท่ี์นิยมกนัอย่างมาก รวมทั้งมีรา้นคา้แฟชัน่

มากมายตั้งอยูบ่ริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche 

Deign, Bally  และยงัมีถนนสโลน (Sloane Street) ท่ีเป็นท่ีตั้งของรา้น Super Brands อาทิ 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  

 พกั IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่6 ลอนดอน – พระราชวงั Westminster – หอนาฬิกาบ้ิกเบน – พระราชวงับคัก้ิงแฮม - ข้ึนลอนดอนอาย – 

จตรุสัทราฟัลกา้ร ์- ทาวเวอรบ์ริดจ ์- สนามบิน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 หลงัอาหารเชา้ นําท่านเท่ียวชมและถ่ายภาพเก็บความประทับใจกบัสถานท่ีท่ีท่านไม่ควรพลาดเมื่อมาเท่ียว

ลอนดอน น้ันก็คือ Westminster Abbey เป็นหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวหา้มพลาดของกรุงลอนดอน ตั้งอยู่ทาง

ตะวนัตกของพระราชวัง Westminster สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1245 ซ่ึงถือว่าเป็นโบสถท่ี์มีอายุเก่าแก่ท่ีสุดใน

ประเทศองักฤษ และท่ีสาํคญัยงัไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO อีกดว้ย และยงัเป็นสถาน

ท่ีตั้งหอนาฬิกา Big Ben หอนาฬิกาน้ีถูกสรา้งหลงัจากไฟไหมพ้ระราชวงัเวสต์มินสเตอรเ์ดิม เมื่อวนัท่ี 16 
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ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส ์แบรร่ี์ เป็นผูอ้อกแบบ หน่ึงในสญัลกัษณท่ี์รูจ้กัมากท่ีสุดของสหราชอาณาจกัร 

ประจาํพระราชวงัเวสต์มินสเตอร์ ซ่ึงในปัจจุบันใชเ้ป็น ตึกรัฐสภาเวสตมิ์นสเตอรเ์ตอร ์(Houses of 

Parliament หรือ Westminster Palace) ตั้งอยูทิ่ศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั  

 นําท่านข้ึนชมและถ่ายภาพกบั London Eye ท่ีเป็นชิงชา้สวรรคท่ี์สงูท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสงู 135 เมตร 

และกลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดร้ับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวไดอ้ย่างมากในสหราช

อาณาจกัร ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการชมวิวทิวทศัน์ของเมืองลอนดอนท่ีค่อยๆเล่ือนสงูขึ้ นไดแ้บบ 360 

องศา 

เท่ียง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัราคารจนี  

 จากน้ันนําท่านชมและถ่ายภาพดา้นหน้ากบั พระราชวงับคัก้ิงแฮม (Buckingham Palace) ท่ีประทบัของ

พระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน และผ่าน จตัรุสัทราฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) 

ท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคารท่ีน่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญ่เป็น

อนัดบั 2 ของโลก สถานท่ีใชจ้ดัพระราชพธีิอภิเษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลด้ีไดอาน่า สเปนเซอร ์

และนําท่านถ่ายภาพกบัสถานท่ีสาํคญัอีกแหง่ ทาวเวอรบ์ริดจ ์(Tower Bridge) คือ สะพานท่ีมีรปูแบบของ

สะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกนั ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ สรา้งขึ้ นในระหว่าง ค.ศ. 

1886-1894 เพ่ือเป็นสะพานขา้มแม่น้ําเทมส ์สะพานแห่งน้ีตั้งอยู่ใกลก้บัหอคอยแห่งลอนดอน ซ่ึงเป็นท่ีมา

ของชื่อสะพานวา่ "ทาวเวอรบ์ริดจ"์ หรือ "สะพานหอคอย" และกลายเป็นสญัลกัษณแ์หง่หน่ึงของกรุงลอนดอน 

 นําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮีทโทรว ์กรุงลอนดอน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ

เตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

21.25 น. ออกเดินทางจากกรุงลอนดอนกลบักรุงเทพฯ โดยสายบิน มาเลเซีย แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี MH001/MH796 

(21.25-17.50(+1)/22.15-23.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 19.45 ชัว่โมง บริการอาหาร 

เคร่ืองด่ืม และพกัผ่อนบนเคร่ือง แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองกวัลาลมัเปอร ์

วนัทึ7 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 

23.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกไ์ทยและมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน  

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่เกิน 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่

 (มีเตยีง) 

เด็กไม่เกิน 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่ 

(ไม่มี

เตียง) 

พกัเด่ียว 

วีซ่า 

เพิ่มทา่น

ละ 

28 ธนัวาคม 2562 -03 มกราคม 2563 55,900  55,900  54,900 9,900 6,000 

29 ธนัวาคม 2562 -04มกราคม 2563 55,900  55,900  54,900 9,900 6,000 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

2. (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgrade ท่ีนัง่เป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่าน้ันไมส่ามารถ

เล่ือนวนัได)้ 

3. คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

5. เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

6. คา่น้ําหนักกระเป๋า สมัภาระท่ีสายการบิน 30 กิโลกรมั (ไมเ่กิน2ชิ้ น) ถือข้ึนเคร่ืองได ้7กิโลกรมั 

7. คา่ประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง 1,000,000 บาท 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

7. คา่วซ่ีาประเทศองักฤษและคา่บริการ ทา่นละ  6,000 บาท   

8. ค่าวีซ่าด่วน กรณีท่านส่งเอกสารยื่นไม่ทนัวีซ่าปกติ เพ่ิมประมาณ 10,000 บาท  (สาํหรบัค่าบริการวีซ่าด่วน กรุณา

ตรวจสอบกบัเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปล่ียนแปลง) 

9. ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 50 ปอนด(์GBP) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็ก

อายุไมถึ่ง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ท่าน 

เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่ 

 การเดินทางครั้งน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 20 ทา่นข้ึนไป กรณีไม่ถึงจาํนวนดงักลา่ว 

 -   โดยทางบรษัิทจะทาํการแจง้ใหท่้านทราบลว่งหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

 - หรือขอสงวนสิทธิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) 

โดยทางบริษัทจะทาํการแจง้ใหท่้านทราบกอ่นล่วงหน้า 

 ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษทัจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 การชาํระค่าบริการ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 20,000 บาท พรอ้มค่าวีซ่า องักฤษ 6,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนั

เดินทางอยา่งน้อย 40 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  
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เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบัและ

จาํนวนหนา้หนงัสือเดินทางตอ้งเหลือว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ตํา่กว่า 3 หนา้) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบบัก่อนสง่

ใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ** 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัรช์าํระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืน

เงิน ไดทุ้กกรณี และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ

ท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไป

กบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้ง

ค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาทาํการอนุมตัวีิซ่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15-20 วนัทาํการ 

*** ยืน่วีซ่าแสดงตนที่ VFS Global (เทรนด้ี ชั้น 28) *** 

 เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และสาํเนา 1 

ชุด ในวนัยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางตอ้งนาํสง่เขา้สถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมตัวีิซ่า ไม่สามารถดึงหนงัสอื

เดินทางออกมาได ้

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึติดกบัการยืน่ขอวีซ่าในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร่ือย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือสาํหรบัประทบัวีซ่าอยา่งน้อย 2 

หน้า อายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบั และหนังสือเดินทางจะตอ้งไม่ชาํรุด (หนังสือ

เดินทางเล่มเกา่ กรุณานํามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  

 ***ในกรณีที่ถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แตพ่าํนกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ หรือนกัเรียน นักศึกษา

ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีของทางบริษัทใหท้ราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ 

ขอ้กาํหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได ้

ขอ้กาํหนดน้ีรวมไปถึงผูเ้ดินทางท่ีถือพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย***  

2. หลกัฐานการเงิน  

2.1 กรณีผูเ้ดินทาง ออกค่าใชจ้า่ยเอง สาํเนาสมุดเงินฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป ส่วนตวัของผูเ้ดินทาง 

ถ่ายสาํเนา ยอ้นหลงั 6 เดือน รบกวนลกูคา้ทาํรายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้คอ่ยปรบัยอดเงิน

ในบญัชี อพัเดทไม่เกิน 15 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่า และบญัชีตอ้งมีครบทุกเดือน ในกรณีท่ีมีไม่ครบ 6 เดือน ใหข้อเป็น 

STATEMENT พรอ้มทาํจดหมายช้ีแจง  

2.2 กรณีเปล่ียนบญัชีเป็นเลม่ใหม่ ใหท่้านถ่ายสาํเนาสมุดบญัชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเกา่ –เล่มใหม)่ 
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 ***ควรเคล่ือนไหวบญัชีสมํา่เสมอ ไม่ควรแต่งบญัชีโดยการนําเงินกอ้นใหญ่เขา้บญัชีก่อนยื่นวีซ่า จะทาํใหย้อดเงิน

กระโดด ซ่ึงอาจเป็นเหตุใหท่้านถกูปฏิเสธวซ่ีาได ้  

2.3 กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

2.3.1  สาํเนาสมุดเงินฝากออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดือน ของผูอ้อกค่าใชจ้า่ยให ้อพัเดทไม่เกิน 15 วนั ก่อนวนัยื่นวี

ซ่า และบญัชีตอ้งมีครบทุกเดือน ในกรณีท่ีมีไมค่รบ 6 เดือน ใหข้อเป็นSTATEMENT พรอ้มทาํจดหมายชี้ แจง 

2.3.2.  ตอ้งทาํหนังสือรบัรองคา่ใชจ้า่ยท่ีมีการช้ีแจงความสมัพนัธอี์กหน่ึงฉบบั (Sponsor Letter) 

 ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวันบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย ์

พนัธบตัร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

3. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกิจการ หนังสือรบัรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน 

หรือ สาํเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทาํงาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถ่ายรา้น สญัญาเชา่ท่ี โฉนดท่ีดิน เป็น

ตน้ 

- เป็นพนกังาน หนังสือรบัรองการทาํงาน จากบริษัทฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมทาํงาน  

 (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์ ใชค้าํว่า “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูท่ียืน่) 

- นกัเรียนหรือนกัศึกษา ใชห้นังสือรบัรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่

 (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์ ใชค้าํว่า “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูท่ียืน่) 

4. เอกสารสว่นตวั 

- สาํเนาทะเบียนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สติูบตัร (กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร (ถา้มี) 

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน)  

5. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสือ

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอม

ระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหน้า

พาสปอรต์บิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ีอาํนาจ

ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
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***กรณีเด็กอายุต ํา่กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า พรอ้มเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรท่ี

สถานทตูดว้ย ทั้งสองท่าน 

6. ท่านไมจ่าํเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ใหท่้านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวีซ่าเทา่นั้น 

7. ในกรณีท่ีมีเอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรือศนูยแ์ปล พรอ้ม

ประทบัตราจากรา้นหรือศนูยแ์ปลเท่าน้ัน ไมส่ามารถใชต้วัท่ีแปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดินทางเป็นผูร้บัผิดชอบเอง) 

กรณีวีซ่าไม่ไดร้บัการอนุมัติจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทัวรม์าแลว้ ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะ

ค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึน เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจาํตัว๋เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋แลว้) ***เฉพาะท่านท่ีไม่

ผ่านวีซ่าเท่านั้น*** 
 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

********************************************* 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  
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