
 

 
 
 
 
 

 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ          (ไทย)  

22.00น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T       

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง  ดไูบ-เอดินเบอระ-ปราสาทเอดินเบอระ                     (ยูเออี-สก็อตแลนด)์ 

01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. ถึงสนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

09.55 น. เดินทางสูเ่มืองเอดินเบอระ ประเทศสก็อตแลนด ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 23  (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)   



 

14.50 น. ถึงสนามบินเมืองเอดินเบอระ ประเทศสก็อตแลนด ์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดินทาง

ยา่นเมืองเกา่สูถ่นนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมสูพ่ระต าหนักโฮล่ีรู๊ด  (Palace of Holyroodhouse) ซ่ึงเป็น

ท่ีประทบัของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด ์และเคยเป็นท่ีประทบัของพระนางแมรีแหง่ สก็อต ฝั่งตรงขา้มเป็นรัฐสภา

แหง่ชาติสก็อตอนัน่าภาคภูมิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั น าทา่นเขา้ชมปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle)อนั

สงา่งามดว้ยท าเลท่ีตัง้บนเนินเขาสูง มองเห็นเดน่เป็นสงา่จากทุกมุมเมือง เคยเป็นท่ีประทบัของกษัตริยส์ก๊อต แบง่เป็นส่วน

ตา่งๆอยา่งน่าชม อาทิ สว่นของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญเ่รียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญใ่น

เวลา13.00 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปีท่ีผา่นมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 เพ่ือร าลึกถึงพระมารดา

ของกษัตริยเ์ดวิดท่ี 1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นท่ีเป็น The Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศแ์หง่สก็อต  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Golden Jubilee Conference Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม กลาสโกว-์มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว-์เมืองแมนเชสเตอร ์     (สก็อตแลนด-์องักฤษ) 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว ์(Glasgow Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิค มหา

วิหารแห่งน้ีเป็นสุสานฝังศพของนักบุญ Saint Mungo ผา่นชมศาลาวา่การเมือง (City Chamber), มหาวิทยาลยั

กลาสโกว ์(Glasgow University) เป็นมหาวิทยาลยัท่ีถูกสรา้งโดยพระประสงคข์องพระเจา้เจมสท่ี์ 2 ในปี ค.ศ.

1451 ปัจจุบนัถือเป็นมหาลยัท่ีเกา่แกท่ี่สุดเป็นอนัดบั 4 ในสหราชอาณาจกัร, ศูนยป์ระชุม Clyde Auditorium 

สถานที่ จดังานคอนเสิร์ต นิทรรศการและการประชุมตา่งๆ โดยโครงสรา้งของตวัอาคารนั้นมีลกัษณะคลา้ยโอเปร่า

เฮา้สจ์ าลอง 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร  ์เมืองใหญท่างภาคเหนือขององักฤษ เป็นเมืองแนวหนา้แห่งการปฏิวติั

อุตสาหกรรม ไดก้ารยอมรับจากหลายฝ่ายวา่ เป็นเมืองรองของสหราชอาณาจกัร นอกจากน้ี ยงัเป็นศูนยก์ลางส่ิง

ทอ ศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ ่และเป็นตน้ก าเนิดของวงดนตรีท่ีมีช่ือเสียงมากมาย ทัง้ระดบัทอ้งถ่ินและระดบั

นานาชาติในเมืองแมนเชสเตอร์ มีโรงละคร ศูนยแ์สดงงานศิลปะ และพิพิธภณัฑจ์ านวนมาก 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Holiday Inn Express Manchester Airport หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ี ยอรค์-มหาวิหารยอรค์-แมนเชสเตอร-์สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์  (องักฤษ) 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดินทางสูเ่มืองยอรค์ เมืองโรมนัโบราณท่ียงัมีก าแพงเมืองโบราณลอ้มรอบ ตัง้อยูบ่ริเวณแมน่ ้าอูสและแมน่ ้าฟอสส ์

เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้มหา

วิหารยอรค์ หรือ ยอร์ค มินสเตอร์ (YORK MINSTER) มหาวิหาร  แหง่หน่ึงท่ีย่ิงใหญท่ี่สุดในองักฤษ เมืองแหง่น้ีมี

บิชอ้ปประจ าเมืองในราวปี 314 ท าใหเ้ป็นสถานที่ ท่ีมีความส าคญัตอ่คริสตศ์าสนาแหง่แรก ๆ ขององักฤษ อีกทัง้ยงั

เป็นโบถสแ์บบกอธิคท่ีใหญท่ี่สุดในองักฤษเหนือ งดงามดว้ยกระจกสีตกแตง่อยูภ่ายในวิหาร และยงัเป็นมหาวิหาร

แบบกอธิคท่ีใหญเ่ป็นท่ีสองรองจากมหาวิหารโคโลญจน์ในประเทศเยอรมนี หนา้ตา่งใหญช่ื่อ “GREAT EAST 

WINDOW” สรา้งเสร็จเม่ือปี 1408 เป็นหนา้ตา่งประดบักระจกสีท่ีใหญท่ี่สุดในโลก  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์ แหง่ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรฟตุบอลช่ือกอ้ง

โลกที่ มีสมาชิกแฟนคลบัมากที่ สุดในโลก เจา้ของสมญานาม “ปิศาจแดง” สนามเร่ิมกอ่สรา้งในปี 1909 และเร่ิมใช ้



 

ตัง้แตปี่ 1910 ปัจจุบนัมีความจุ 76,212 คน มีเวลาใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกนานาชนิด ท่ี MEGA STORE 

เชน่ เส้ือ ผา้พนัคอ หมวก เป็นตน้ 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Holiday Inn Express Manchester Airport หรือ  ระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีหา้ สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน-บา้นเกิดของวิลเล่ียม เชคสเปียรส์-คารดิ์ฟฟ์    (องักฤษ-เวลส)์ 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู่เมืองสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน  เมืองบา้นเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส น าทา่นชม

เมืองสเตรทฟอร์ดท่ีคงรักษาสภาพแวดลอ้มแบบชนบทขององักฤษแท ้ๆ ไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ ์น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ 

บา้นเกิดของวิลเล่ียม เชคสเปียรส์ (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) กวีและนักเขียนบทละครชาวองักฤษท่ี

ไดร้ับการยกยอ่งทั่วไปวา่เป็นนักเขียนผูย่ิ้งใหญข่ององักฤษและของโลกมกัเรียกขานเขาวา่เป็นกวีแห่งชาติของ

องักฤษและ “กวีแหง่เอวอน” (BARD OF AVON) ชมบา้นท่ีเคยเป็นท่ีอาศยัของเชคสเปียร์ เป็นบา้นหลงัคามุงดว้ย

ฟาง ซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัไดป้รับเป็นพิพิธภณัฑไ์ปแลว้   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองคารดิ์ฟฟ์เมืองหลวงของประเทศเวลส ์และยงัเป็นเมืองทา่ส าคญัริมทะเลไอริช เมืองท่ีย่ิงใหญ่

และสวยงาม ถูกสรา้งข้ึนโดยฝีมือชาวโรมนัสมยัเรืองอ านาจ น าทา่นชมเมืองคาร์ดิฟ อดีตเมืองท่ีสง่ออกถา่นหิน

มากที่ สุดเมืองหน่ึง ผา่นชมศาลาวา่การเมือง พิพิธภณัฑ ์สนามกีฬามิเลนเนียมสเตเด้ียม 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Holiday Inn Cardiff City Center หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีหก บาธ-โรงอาบน ้าแร่โรมนั-สโตนเฮนจ-์ลอนดอน  (องักฤษ) 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู่เมืองบาธ ดินแดนแหง่อาณาจกัรโรมนัอนัย่ิงใหญบ่นเกาะองักฤษเม่ือกวา่ 2,000 ปีมาแลว้ น า

ทา่นเขา้ชมโรงอาบน ้าแร่โรมนั ท่ีชาวโรมนัมาสรา้งไวเ้ป็นสถานท่ีอาบน ้าแร่โดยอาศยัน ้าจากบอ่น ้าแร่ธรรมชาติท่ี

จะมีน ้าไหลออกมาอยา่งตอ่เน่ืองถึงวนัละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความรอ้นถึง 46 องศาเซลเซียส ท่ี

เมืองบาธมี บอ่น ้าพุรอ้นตามธรรมชาติ 3 แหง่ บอ่ท่ีใหญท่ี่สุดคือท่ี ROMAN SACRED SPRING น ้าผุดจากใตดิ้น

ลึก 3,000 เมตร มีแร่ธาตุถึงกวา่ 43 ชนิด  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดินทางสูส่โตนเฮนจ ์วงหินปริศนาแหง่เกาะองักฤษนับเป็น หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคเกา่ สรา้ง

ข้ึนราว 2,000 ปี ไมเ่ป็นท่ีทราบแน่ชดัวา่ ท าไมส่ิงน้ีจึงถูกสรา้งข้ึนมาแตจ่ากลกัษณะของการกอ่สรา้ง ท าใหท้ราบ

วา่ผูก้อ่สรา้งตอ้งมีฐานอ านาจอยูไ่มน่อ้ย น าทา่นเดินสู่กรุงลอนดอน เมืองใหญท่ี่ใหค้วามส าคญัพ้ืนท่ีสีเขียว มี

สวนสาธารณะอยูใ่จกลางเมืองหลายแห่ง สวนสาธารณะเหลา่น้ีมีตน้ไมน้านาพนัธุต์กแตง่ดว้นน ้าพุ และรูปปั้น

อยา่งสวยงาม  

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

   น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Mercure London Heathrow Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด ลอนดอน-หอนาฬิกาบ๊ิกเบน-บริติชมิวเซียม-หา้งแฮรร์อดส-์ล่องเรือแม่น ้าเทมส ์  (องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชมกรุงลอนดอนอนัย่ิงใหญท่ี่เต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนานเป็นเมืองหลวงแหง่เครือจกัรภพ และ

ศูนยร์วมอ านาจการปกครองของสหราชอาณาจกัรในปัจจุบนัและเป็นศูนยร์วม สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแหง่หน่ึง

ของโลก  ผา่นชม  พระราชวงับคัก้ิงแฮม ท่ีประทบัแห่งพระราชินีองักฤษ กอ่นน าทา่นเก็บภาพสวยๆท่ี หอ



 

นาฬิกาบ๊ิกเบน สญัลกัษณท่ี์ส าคญัของลอนดอนท่ีตัง้อยูเ่คียงขา้งอาคารรัฐสภาท่ีสวยงามริมฝั่งแมน่ ้าเทมส ์ผา่น

ชมสถานท่ีส าคญัตา่งๆ อาทิบา้นเลขท่ี 10, ถนนดาวน์น่ิงท าเนียบนายกรัฐมนตรี, จตุัรัสทราฟลัการ์, อนุสรณแ์หง่

สงครามทราฟลัการ์ของทา่นลอร์ดเนลสนั, พิคคาเดลลี เซอร์คสั,  ยา่นโซโห ฯลฯ น าทา่น ล่องเรือแม่น ้าเทมส ์

ชมทิวทศัน์งดงามของสองฝากฝั่งแมน่ ้าเทมส ์ซ่ึงไหลผา่นกลางกรุงลอนดอน ลอ่งเรือผา่นสถานท่ีส าคญัตา่งๆ เชน่ 

จตุัรัสรัฐสภา,พระราชวงัเวสทมิ์นสเ์ตอร์ท่ีต ัง้ของรัฐสภาองักฤษ,หอนาฬิกาบ๊ิกเบนชมความงดงามสองฝั่งของแมน่ ้า

เทมสผ์า่นจตุัรัสรัฐสภา,พระราชวงัเวสทมิ์นสเ์ตอร์,มหาวิหารเซนตป์อล,ลอนดอนบริดจ ์เป็นการทอ่งเท่ียวลอนดอน

ท่ีดีท่ีสุดอีกวิธีหน่ึง จุดสวยงามท่ีสุด เม่ือมองจากจุดกลางแมน่ ้าคืออาคารรัฐสภา บ๊ิกเบนและหอคอยลอนดอน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ พิพิธภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอน สหราช

อาณาจกัร เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑด์า้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของมนุษยท่ีส าคญัท่ีสุดและใหญท่ี่สุดในโลก มี

การกอ่ตัง้ข้ึนในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบ้ืองตน้วตัถุท่ีเก็บรวบรวมไวส้ว่นใหญเ่ป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส ์

สโลนซ่ึงเป็นแพทยแ์ละนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเปิดให ้บริการแกส่าธารณะเป็นครั้งแรกในวนัท่ี 15 

มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส ์เมืองบลูมสเ์บอร์รี กรุงลอนดอน อนัเป็นสถานท่ีตัง้ของอาคาร

พิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนับริติชมิวเซียมเป็นแหลง่รวบรวมวตัถุตา่งๆ จากทุกทวีป จ านวนกวา่ 7 ลา้นช้ิน ซ่ึงลว้นมี

ช่ือเสียง และมีการบนัทึกเร่ืองราวของวฒันธรรมมนุษน์จากจุดเร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนัอิสระทา่น ชอ้ปป้ิงท่ีหา้งแฮร์

รอดส ์หา้งหรูหราอนัโดง่ดงัยา่น KNIGHTSBRIDGE เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในลอนดอน ถือเป็น

สญัลกัษณอ์ยา่งหน่ึงของกรุงลอนดอน เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวและเป็นหา้งหรูในเวลาเดียวกนั ประกอบดว้ยรา้นคา้กวา่ 

300 รา้น 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Hilton Gatwick Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีแปด บิซสเ์ตอรเ์อา้ทเ์ล็ต วิลเลจ-ถนนอ็อกซฟ์อรด์-สนามบิน     (องักฤษ) 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดินทางสู่ ถนนอ็อกซฟ์อรด์ ยา่นชอ้ปป้ิงใหญข่องลอนดอนท่ีทา่นจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้คุณภาพเย่ียมจาก 

มาร์ค แอนด ์สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ ์และหา้งอ่ืนๆ อีกมากมาย น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงั   บิซสเ์ตอรเ์อา้ทเ์ล็ต 

วิล เลจ ( B i c e s t e r  Ou t l e t  V i l l a g e )  น า ท่านชม สินค ้า แบรนด์เ นมต่า ง ๆ  ทั้ง ขอ งอัง กฤษ เช่น 

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  เป็นตน้  อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ส าหรบั

ท่าน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางกลบัสู่ลอนดอน อิสระทา่นเดินเลน่ชอ้ปป้ิงบน อีกมากมาย สมควรแกเ่วลาน า

ทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 10  (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเกา้  ดไูบ-กรุงเทพฯ        (ยูเออี-ไทย) 

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

**รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมทัง้น้ีข้ึนอยูก่บั

สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้** 



 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 12,000 บาท 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรม

ทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

✓ คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้

พกัที่ เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ 

✓ คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่UNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน (2 ปอนด ์x 7 วนั = 14 ปอนด)์ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 1 วนั)  

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 25 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั)  เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

 เจา้หนา้ที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบ

 คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

กนัยายน 20-28 / 27 ก.ย.-5 ต.ค. 2562 59,900 

ตุลาคม 
4-12 / 12-20 ต.ค. 2562 59,900 

18-26 ต.ค. 2562 62,900 



 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่

กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด 

เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมที่ พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าระยะเวลาในการย่ืน 30 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทตู 

ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมีการ

เปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. พาสปอร์ต ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน 

กลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป   หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างาน

ตามปกติหลงัครบก าหนด 



 

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสีย

ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่า

กวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจ้า่ยได ้

อยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมียอดอพัเดตไม่

เกิน 15 กอ่นวนันัดหมายย่ืนวีซา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนัย่ืน  สถานฑูต

ไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 แลว้ 

ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท างานของทา่น โดย

ระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น 

9. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมเป็น

ภาษาองักฤษ โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก ทา่น

หน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจาก

ทาง ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13. การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่

ได ้

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


