
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ          (ไทย)  

 

22.00น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 9 แถว T       

สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่อง ดไูบ – เอดนิเบอระ - ปราสาทเอดนิเบอระ                     (ยเูออ-ีสก็อตแลนด)์ 

 

01.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 



 

04.45 น. ถงึสนามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง   

09.55 น. เดนิทางสูเ่มอืงเอดนิเบอระ ประเทศสก็อตแลนด ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK 23 (บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ)   

14.50 น. ถงึสนามบนิเมอืงเอดนิเบอระ ประเทศสก็อตแลนด ์ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าท่าน

เดินทางย่านเมืองเก่าสู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายส าคัญที่เชื่อมสู่พระต าหนักโฮลี่รู๊ด  (Palace of 

Holyroodhouse) ซึง่เป็นทีป่ระทับของพระราชนิี เวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด ์และเคยเป็นทีป่ระทับของพระนางแมรแีหง่ 

สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแหง่ชาตสิก็อตอันน่าภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย น าทา่นเขา้ชมปราสาทเอดนิ

เบอระ (Edinburgh Castle) อันสงา่งามดว้ยท าเลทีต่ัง้บนเนนิเขาสงู มองเห็นเดน่เป็นสงา่จากทกุมมุเมอืง เคยเป็นที่

ประทับของกษัตรยิส์กอ๊ต แบง่เป็นสว่นตา่งๆอยา่งน่าชม อาท ิสว่นของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญ่

เรยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญใ่นเวลา 13.00  น. ของทกุวันตลอด 150 ปีทีผ่่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้ง

ในครสิตศ์ตวรรษที ่12 เพือ่ร าลกึถงึพระมารดาของกษัตรยิเ์ดวดิที ่1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นทีเ่ป็น The Palace 

จัดแสดงเกีย่วกบัเรือ่งราวของราชวงศแ์หง่สก็อต  

ค า่       บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ Courtyard by Marriott Glasgow Airport  

        Hotel หรอื ระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม กลาสโกว-์มหาวหิารแหง่เมอืงกลาสโกว-์วนิเดอรเ์มยีร ์- เพรสตนั  (สก็อตแลนด-์องักฤษ) 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวหิารแห่งเมอืงกลาสโกว  ์

(Glasgow Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ มหาวหิารแห่งนี้เป็นสสุานฝังศพของนักบญุ Saint Mungo 

ผา่นชมศาลาวา่การเมอืง (City Chamber), มหาวทิยาลัยกลาสโกว ์(Glasgow University) เป็นมหาวทิยาลัย

ที่ถูกสรา้งโดยพระประสงคข์องพระเจา้เจมสท์ี่ 2 ในปี ค.ศ.1451 ปัจจุบันถือเป็นมหาลัยทีเ่ก่าแก่ที่สุดเป็น

อันดับ 4 ในสหราชอาณาจักร, ศูนยป์ระชมุ Clyde Auditorium สถานทีจั่ดงานคอนเสริต์ นิทรรศการและการ

ประชมุตา่งๆ โดยโครงสรา้งของตัวอาคารนัน้มลีักษณะคลา้ยโอเปรา่เฮา้สจ์ าลอง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดนิทางสูเ่มอืงวนิเดอรเ์มยีร ์สูเ่ขตเลคดสิทรคิ อทุยานแหง่ชาตทิีไ่ดรั้บ

การขนานนามวา่ดแีละสวยทีส่ดุขององักฤษทีก่วา้งขวางและครอบคลมุทะเลสาบถงึ 16 แหง่ น าทา่นสมัผัสกบั

บรรยากาศของทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีรท์ีท่า่นจะไดช้ืน่ชมกับความเป็นธรรมชาตขิองทะเลสาบ น าทา่นเดนิทาง

ตอ่สู ่เมอืงเพรสตนั เมอืงประวัตศิาสตรเ์กา่แกถ่งึ 1,000 ปี มอีาคารเกา่แกท่ีโ่ดดเดน่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น

อาคารส าหรับการอนุรักษ์ถงึ 770 แหง่ เป็นเมอืงทีม่พีืน้ทีก่วา้งขวางตัง้แตทุ่ง่มัวรใ์นหบุเขาเบคอนและพืน้ทีป่่า

ทางธรรมชาตอินัหลากหลาย  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ Macdonald Tickled Trout Hotel หรอืระดับเดยีวกนั 

  

วนัทีส่ ี ่ ยอรค์-มหาวหิารยอรค์-แมนเชสเตอร-์สนามฟตุบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์  (องักฤษ) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดนิทางสู่เมอืงยอรค์ เมืองโรมันโบราณที่ยังมกี าแพงเมอืง

โบราณลอ้มรอบ ตัง้อยู่บรเิวณแม่น ้าอูสและแม่น ้าฟอสส ์เป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัตศิาสตร์และมี

บทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้มหาวหิารยอรค์ หรือ ยอร์ค มนิสเตอร์ (YORK 

MINSTER) มหาวหิารแหง่หนึง่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในอังกฤษ เมอืงแหง่นี้มบีชิอ้ปประจ าเมอืงในราวปี 314 ท าให ้

เป็นสถานทีท่ีม่คีวามส าคัญตอ่ครสิตศ์าสนาแหง่แรก ๆ ของอังกฤษ อกีทัง้ยังเป็นโบถสแ์บบกอธคิทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในอังกฤษเหนืองดงามดว้ยกระจกสตีกแตง่อยูภ่ายในวหิาร และยังเป็นมหาวหิารแบบกอธคิทีใ่หญเ่ป็นทีส่อง

รองจากมหาวหิารโคโลญจนใ์นประเทศเยอรมน ีหนา้ตา่งใหญช่ือ่ “GREAT EAST WINDOW” สรา้งเสร็จเมือ่ปี 

1408 เป็นหนา้ตา่งประดับกระจกสทีีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  



 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแมนเชสเตอร ์เมืองหลวงทางภาคเหนือของ

อังกฤษ เป็นเมอืงแนวหนา้แห่งการปฏวิัตอิตุสาหกรรม น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟ

ฟอรด์ แห่งทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชื่อกอ้งโลกที่มีสมาชกิแฟนคลับมากที่สุดในโลก 

เจา้ของสมญานาม “ปิศาจแดง” สนามเริม่ก่อสรา้งในปี 1909 และเริม่ใชต้ัง้แต่ปี 1910 ปัจจุบันมีความจุ 

76,212 คน มเีวลาใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึนานาชนดิ ที ่MEGA STORE เชน่ เสือ้ ผา้พันคอ หมวก เป็น

ตน้ 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พัก ณ Clayton Manchester Airport Hotel หรือระดับ

เดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้ สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน-บา้นเกดิของวลิเลีย่ม เชคสเปียรส์-คารด์ฟิฟ์    (องักฤษ-เวลส)์ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน  เมอืง

บา้นเกดิของยอดกวเีอกเชคสเปียรส์ น าท่านชมเมอืงสเตรทฟอรด์ทีค่งรักษาสภาพแวดลอ้มแบบชนบทของ

อังกฤษแท ้ๆ ไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์ น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ บ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียรส์ 

(SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ไดรั้บการยกย่องทั่วไปว่าเป็น

นักเขยีนผูย้ ิง่ใหญข่ององักฤษและของโลกมักเรยีกขานเขาวา่เป็นกวแีหง่ชาตขิององักฤษและ “กวแีหง่เอวอน” 

(BARD OF AVON) ชมบา้นทีเ่คยเป็นทีอ่าศัยของเชคสเปียร ์เป็นบา้นหลังคามงุดว้ยฟาง ซึง่เป็นรปูแบบเฉพาะ

ของเมอืงสแตรทฟอรด์ ตัง้แตศ่ตวรรษที ่16 ปัจจบุนัไดป้รับเป็นพพิธิภัณฑไ์ปแลว้   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคารด์ฟิฟ์เมอืงหลวงของประเทศเวลส ์และยังเป็น

เมอืงท่าส าคัญรมิทะเลไอรชิ เมอืงทีย่ ิง่ใหญแ่ละสวยงาม ถูกสรา้งขึน้โดยฝีมอืชาวโรมันสมัยเรอืงอ านาจ น า

ทา่นชมเมอืงคารด์ฟิ อดตีเมอืงทีส่ง่ออกถา่นหนิมากทีส่ดุเมอืงหนึง่ ผา่นชมศาลาวา่การเมอืง พพิธิภัณฑ ์สนาม

กฬีามเิลนเนียมสเตเดีย้ม 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ Clayton Cardiff Hotel หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีห่ก บาธ-โรงอาบน า้แรโ่รมนั-สโตนเฮนจ-์ลอนดอน     (องักฤษ) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดนิทางสู่เมอืงบาธ ดนิแดนแห่งอาณาจักรโรมันอัน

ยิง่ใหญบ่นเกาะองักฤษเมือ่กวา่ 2,000 ปีมาแลว้ น าทา่นเขา้ชมโรงอาบน า้แรโ่รมนั ทีช่าวโรมันมาสรา้งไวเ้ป็น

สถานที่อาบน ้าแร่โดยอาศัยน ้าจากบ่อน ้าแร่ธรรมชาตทิีจ่ะมีน ้าไหลออกมาอย่างต่อเนื่องถงึวันละประมาณ 

1,250,000 ลติร และมคีวามรอ้นถงึ 46 องศาเซลเซยีส ทีเ่มอืงบาธม ีบอ่น ้าพรุอ้นตามธรรมชาต ิ3 แหง่ บอ่ที่

ใหญท่ีส่ดุคอืที ่ROMAN SACRED SPRING น ้าผดุจากใตด้นิลกึ 3,000 เมตร มแีรธ่าตถุงึกวา่ 43 ชนดิ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าทา่นเดนิทางสูส่โตนเฮนจ ์วงหนิปรศินาแหง่เกาะอังกฤษนับเป็น หนึ่ง

ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุเกา่ สรา้งขึน้ราว 2,000 ปี ไมเ่ป็นทีท่ราบแน่ชดัวา่ ท าไมสิง่นี้จงึถกูสรา้งขึน้มา

แต่จากลักษณะของการก่อสรา้ง ท าใหท้ราบว่าผูก้่อสรา้งตอ้งมีฐานอ านาจอยู่ไม่นอ้ย น าท่านเดนิสู่กรุง

ลอนดอน เมอืงใหญท่ีใ่หค้วามส าคัญพืน้ทีส่เีขยีว มสีวนสาธารณะอยูใ่จกลางเมอืงหลายแหง่ สวนสาธารณะ

เหลา่นี้มตีน้ไมน้านาพันธุต์กแตง่ดว้นน ้าพ ุและรปูปัน้อยา่งสวยงาม  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ Hilton Gatwick Hotel หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีเ่จ็ด ลอนดอน-หอนาฬกิาบิก๊เบน-บรติชิมวิเซยีม-หา้งแฮรร์อดส-์ลอ่งเรอืแมน่ า้เทมส ์ (องักฤษ) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชมกรงุลอนดอนอันยิง่ใหญท่ีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตร ์                                                                          

อนัยาวนานเป็นเมอืงหลวงแหง่เครอืจักรภพ และศนูยร์วมอ านาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจบุนั



 

และเป็นศนูยร์วม สถาปัตยกรรมทีส่วยงามแหง่หนึง่ของโลก  ผ่านชม  พระราชวงับคักิง้แฮม ทีป่ระทับแหง่

พระราชนิีอังกฤษ กอ่นน าทา่นเก็บภาพสวยๆที ่หอนาฬกิาบิก๊เบน สัญลักษณ์ทีส่ าคัญของลอนดอนทีต่ัง้อยู่

เคยีงขา้งอาคารรัฐสภาทีส่วยงามรมิฝ่ังแมน่ ้าเทมส ์ผ่านชมสถานทีส่ าคัญตา่งๆ อาทบิา้นเลขที ่10, ถนนดาวน์

นิ่งท าเนียบนายกรัฐมนตรี, จัตุรัสทราฟัลการ,์ อนุสรณ์แหง่สงครามทราฟัลการข์องทา่นลอรด์เนลสัน, พคิคา

เดลล ีเซอรค์ัส,  ยา่นโซโห ฯลฯ น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้เทมส ์ชมทวิทัศนง์ดงามของสองฟากฝ่ังแมน่ ้าเทมส ์

ซึง่ไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน ลอ่งเรอืผ่านสถานทีส่ าคัญตา่งๆ เชน่ จัตรัุสรัฐสภา,พระราชวังเวสทม์นิสเ์ตอร์

ที่ตั ้งของรัฐสภาอังกฤษ,หอนาฬิกาบิ๊ กเบนชมความงดงามสองฝ่ังของแม่น ้ าเทมส์ผ่านจัตุรัสรัฐสภา,

พระราชวังเวสทม์นิสเ์ตอร,์มหาวหิารเซนตป์อล,ลอนดอนบรดิจ ์เป็นการทอ่งเทีย่วลอนดอนทีด่ทีีส่ดุอกีวธิหีนึง่ 

จดุสวยงามทีส่ดุ เมือ่มองจากจดุกลางแมน่ ้าคอื อาคารรัฐสภา บิ๊กเบนและหอคอยลอนดอน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชมบรติชิมวิเซยีม (British Museum) หรือทีน่ิยมเรียกกันว่า 

พพิธิภัณฑอ์ังกฤษในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นหนึง่ในพพิธิภัณฑด์า้นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม

ของมนุษยท์ีส่ าคัญทีส่ดุและใหญท่ีส่ดุในโลก มกีารกอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้งตน้วัตถุที่

เก็บรวบรวมไวส้ว่นใหญ่เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลนซึง่เป็นแพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร ์พพิธิภัณฑ์

แหง่นี้เปิดใหบ้รกิารแกส่าธารณะเป็นครัง้แรกในวันที ่15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากเูฮาส ์เมอื

งบลมูสเ์บอรร์ ีกรงุลอนดอน อนัเป็นสถานทีตั่ง้ของอาคารพพิธิภัณฑใ์นปัจจบุนับรติชิมวิเซยีมเป็นแหลง่รวบรวม

วัตถตุา่งๆ จากทกุทวปี จ านวนกวา่ 7 ลา้นชิน้ ซึง่ลว้นมชีือ่เสยีง และมกีารบันทกึเรือ่งราวของวัฒนธรรมมนุษย์

จากจุดเริม่ตน้จนถงึปัจจุบันอสิระทา่นชอ้ปป้ิงทีห่า้งแฮรร์อดส ์หา้งหรูหราอันโดง่ดังยา่น KNIGHTSBRIDGE 

เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในลอนดอน ถอืเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน เป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วและเป็นหา้งหรใูนเวลาเดยีวกนั ประกอบดว้ยรา้นคา้กวา่ 300 รา้น 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ Hilton Gatwick Hotel หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีแ่ปด บซิสเ์ตอรเ์อา้ทเ์ล็ต วลิเลจ-ถนนอ็อกซฟ์อรด์-สนามบนิ    (องักฤษ) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดนิทางสู่ ถนนอ็อกซฟ์อรด์ ย่านชอ้ปป้ิงใหญ่ของ

ลอนดอนทีท่า่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้คณุภาพเยีย่มจาก มารค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์และหา้งอืน่ๆ อกี

มากมาย น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังบซิสเ์ตอรเ์อา้ทเ์ล็ต วลิเลจ (Bicester Outlet Village) น าทา่นชมสนิคา้

ต่างๆ Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, CalvinKlein, D&G, DKNY, Diesel, Dior, 

Dunhill Ermenegildo Zegna , Fendi, Gucci, Guess, Hugo, Boss, Jaeger , Jigsaw, Kipling, 

L'Occitane , Levi 's , Max Mara , Missoni , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith   เ ป็นตน้                    

อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรบัทา่น สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทาง

กลับสูล่อนดอน อสิระทา่นเดนิเลน่ชอ้ปป้ิง สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.45 น. ออกเดนิทางสูดู่ไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 10 (บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัทีเ่กา้ ดไูบ-กรงุเทพฯ               (ยเูออ-ีไทย) 

 

07.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

18.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ  

** หมายเหต ุโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ** 



 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
  เด็ก (อายตุ า่กวา่ 12 ปี ไมม่เีตยีง) ลดทา่นละ   2,000 บาท 
  พกัเดีย่ว     เพิม่ทา่นละ 12,000 บาท 

 

กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดตา่งๆของโปรแกรม 
โดยละเอยีดเมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบรษิทัถอืวา่ทา่น 

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทั 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

 ค่าทีพั่ก 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบใุนรายการ (ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยเมอืงเขา้พัก ในกรณีทีไ่ม่

 สามารถเขา้พักทีเ่มอืงนัน้ๆได ้เชน่ ตดิงานนทิรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชมุ เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ฯลฯ 

 คา่ธรรมเนียมในการขอยืน่วซีา่ UNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่ธรรมเนยีมทกุกรณี 

 คา่รถปรับอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนียมตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกนัภัยในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 หัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หนึง่คน  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก พนักงานยกกระเป๋า 

 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ (2 ปอนด ์x 7 วนั = 14 ปอนด)์ 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 บาท 

 

เง ือ่นไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทาง (หลังจองภายใน 1 

 วัน)  

2. ช าระยอดสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจังหวัด) เพือ่มายืน่วซีา่หรอืวันเดนิทาง ให ้

 ทา่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีท่ราบทางบรษัิทขอ

 สงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 

กนัยายน 20-28 / 27 ก.ย.-5 ต.ค. 2562 65,900 

ตลุาคม 4-12 / 12-20 / 18-26 ต.ค. 2562 65,900 



 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 65 วันขึน้ไป คนืมัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 50 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วัน เก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 

5. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

7. กรณีวซี่าถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซี่าไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วี

 ซา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิหรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ เป็นตน้   

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีทีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ทา่น และทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิโดยหัก 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั และไมรั่บผดิชอบใดๆ  

 ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์เชน่ภัยธรรมชาต ิปัญหา

 การเมอืง เป็นตน้ 

3. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรือถูกปฏเิสธการเขา้

 ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

4. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท  

 จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรือทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบัตติามทีส่ายการบนิ

 ก าหนด  เชน่ ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วใน

 กรณีเกดิเหตฉุุกเฉินและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ช็คอนิ

 เทา่นัน้ 

6. โรงแรมทีพั่กในยโุรปสว่นใหญไ่มม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากเป็นภมูปิระเทศทีม่อีากาศเย็น และหอ้งพัก 3 ทา่น  

 (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมกีารจัดเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

 

เอกสารเบือ้งตน้ในการขอยืน่วซีา่ระยะเวลาในการยืน่ 30 วนัท าการ ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู 

ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย (เอกสารและข ัน้ตอนการยืน่วซี่าแต่ละสถานทูตมคีวามต่างกนัและอาจจะมกีาร

เปลีย่นแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้เพือ่ความถกูตอ้งในการเตรยีมตวัเพือ่ย ืน่วซีา่) 

1. พาสปอรต์ ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ใน 

กลุม่เชงเกน้หรอืไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ 

2. รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมฉีากหลังเป็นสขีาวเทา่นัน้ และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกันทัง้ 2 

รปู) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / หรือส าเนาบัตรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี 

4. ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ โดยระบตุ าแหน่งและอัตราเงนิเดอืน

ในปัจจุบัน,วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางาน เพือ่เดนิทางไปยุโรป  หลังจากนัน้จะกลับมา

ท างานตามปกตหิลังครบก าหนด 



 

5. กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการขอใบทะเบยีนการคา้และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน  พรอ้มวัตถปุระสงคห์รอืใบ

เสยีภาษีและหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯยอ้นหลัง 6 เดอืน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจบุัน) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอและมจี านวนไม่

ต ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ที่จะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางและสามารถทีจ่ะ

ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ทา่นตอ้งปรับสมดุถงึเดอืนปัจจบุนั โดยการปรับยอดสมดุในบญัช ีตอ้งมี

ยอดอัพเดตไมเ่กนิ 15 กอ่นวันนัดหมายยืน่วซีา่ และหนังสอืรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 15 วัน นับจากวัน

ยืน่  สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั 

7. กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 

แลว้ ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลับ มาท างานของ

ทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

8. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา จะตอ้งม ีหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษาภาษาองักฤษ (ตัวจรงิ) เทา่นัน้ 

9. กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบดิาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมเป็น

ภาษาองักฤษ โดยทีบ่ดิา, มารดา และบตุรจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกี 

ทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอ หรอืส านักงานเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตรา

รับรองจากทาง ราชการอยา่งถกูตอ้ง 

10. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิ

ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่ในดลุพนิจิ

ของสถานฑตูฯ เรือ่งวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

12. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบโุดยทัง้หมด 

13. การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมัดจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถด าเนนิการขัน้ตอนการยืน่วี

ซา่ได ้

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร  
หากทา่นตอ้งการใหท้างเราด าเนนิการแปลเอกสารให ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิฉบบัละ 500 บาท ** 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 

**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 



 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  


