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วนัแรก  กรุงเทพฯ          (ไทย)  
22.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 ประตู 9แถว Tสายการ

บินเอมิเรตส ์(EK)เจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอาํนวยความสะดวก 

วนัที�สอง  ดูไบ-เอดินเบอระ-ปราสาทเอดินเบอระ      (ยูเออี-สก็อตแลนด)์ 

01.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที�ยวบินที�EK385(
บริการอาหารและเครื� องดื�มบนเครื� องบิน) 

05.00 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี�ยนเครื� อง  

สก็อตแลนด ์เวลส ์องักฤษ 9 วนั 
เอดินเบอระ กลาสโกว ์วินเดอรเ์มียร ์
ปราสาทคารดิ์ฟฟ์ บาธ สโตนเฮนจ ์

ลอนดอน บริติชมิวเซียม หา้งแฮรร์อดส ์
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08.45 น. เดินทางสูเ่มืองเอดินเบอระ ประเทศสก็อตแลนด ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที�ยวบินที� EK 23(บริการ

อาหารและเครื� องดื�มบนเครื� องบิน)  

13.00 น. ถึงสนามบินเมืองเอดินเบอระ ประเทศสก็อตแลนด ์ผา่นพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้นําทา่นเดินทางย่านเมืองเกา่สู่ถนนรอยลัไมล ์(Royal 

Mile) ถนนสายสาํคญัที� เชื� อมสูพ่ระตาํหนกัโฮลี� รู๊ด (Palace of Holyroodhouse) ซึ� งเป็น

ที�ประทบัของพระราชินี เวลาเสดจ็เยือนสกอตแลนด ์และเคยเป็นที�ประทบัของพระนางแม

รีแห่ง สกอ็ต ฝั�งตรงขา้มเป็นรัฐสภาแหง่ชาติสกอ็ตอนัน่าภาคภูมิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรม

ร่วมสมยันําท่านเขา้ชมปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle)อนัสงา่งามดว้ย

ทาํเลที�ตั�งบนเนินเขาสูง มองเหน็เดน่เป็นสงา่จากทุกมุมเมือง เคยเป็นที�ประทบัของกษัตริยส์กอ๊ต แบง่เป็นส่วนต่างๆอยา่งน่าชม 

อาทิ สว่นของป้อมปราการและกาํแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญเ่รียงราย รวมท ั�งประเพณกีารยิงปืนใหญใ่นเวลา13.00 น. ของทุก

วนัตลอด 150 ปีที�ผา่นมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในคริสตศ์ตวรรษที� 12 เพื� อรําลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเ์ดวิดที� 1 แลว้เขา้

สูพ่ระราชฐานช ั�นในสว่นที�เป็น The Palace จดัแสดงเกี�ยวกบัเรื� องราวของราชวงศแ์หง่สกอ็ต 

คํ �า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สู่ที�พกัณCourtyard by Marriott Glasgow Airport Hotel 

หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัที�สาม กลาสโกว-์มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว-์วินเดอรเ์มียร-์เพรสตนั  (สก็อตแลนด-์องักฤษ) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่านถ่ายรูป

ดา้นหน้ามหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว  ์ (Glasgow Cathedral) 

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค มหาวิหารแห่งนี� เป็นสุสานฝังศพของนักบุญ 

Saint Mungoผา่นชมศาลาวา่การเมือง (City Chamber), มหาวิทยาลยั

กลาสโกว ์(Glasgow University) เป็นมหาวิทยาลยัที� ถูกสรา้งโดยพระ

ประสงคข์องพระเจา้เจมสท์ี� 2 ในปี ค.ศ.1451 ปัจจุบนัถือเป็นมหาลยัที�

เกา่แกท่ี� สุดเป็นอนัดบั 4 ในสหราชอาณาจกัร, ศูนยป์ระชุม Clyde 

Auditorium สถานที�จดังานคอนเสิร์ต นิทรรศการและการประชุมตา่งๆ 

โดยโครงสรา้งของตวัอาคารนั�นมลีกัษณะคลา้ยโอเปร่าเฮา้สจ์าํลอง 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเดนิทางสูเ่มืองวินเดอรเ์มียร ์สูเ่ขตเลคดิสทริค อุทยานแห่งชาติที�ไดร้ับการ

ขนานนามวา่ดแีละสวยที�สุดขององักฤษ ที�กวา้งขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แหง่ นําทา่นสมัผสักบับรรยากาศ

ของทะเลสาบวินเดอร์เมยีร์ ที�ทา่นจะไดชื้� นชมกบัความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบ จากนั�นนําทา่นเดินทางสู่เมือง

แมนเชสเตอรเ์มืองหลวงทางภาคเหนือขององักฤษ เป็นเมืองแนวหนา้แหง่การปฏิวตัิอุตสาหกรรม  

คํ �า บริการอาหารคํ� า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สู่ที�พกั ณ Holiday Inn Express Manchester Airport หรือ

ระดบัเดยีวกนั  
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วนัที�สี� ยอรค์-มหาวิหารยอรค์-แมนเชสเตอร-์สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์   (องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมเดินทางสูเ่มือง

ยอรค์ เมืองโรมนัโบราณที�ยงัมกีาํแพงเมืองโบราณลอ้มรอบ ตั�งอยู ่

บริเวณแม่นํ�าอูสและแมน่ํ�าฟอสส ์เป็นเมืองที� มคีวามสําคญัทาง

ประวตัิศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี นําท่าน

ถา่ยรูปดา้นหนา้มหาวิหารยอรค์ หรือ ยอรค์ มินสเตอร์ (YORK 

MINSTER) มหาวิหารแหง่หนึ� งที�ยิ� งใหญท่ี�สุดในองักฤษ เมืองแห่งนี�

มบิีชอ้ปประจาํเมืองในราวปี 314 ทาํใหเ้ป็นสถานที�ท ี�มคีวามสําคญั

ตอ่คริสตศ์าสนาแหง่แรก ๆ ขององักฤษ อกีทั�งยงัเป็นโบถสแ์บบกอธิคที� ใหญท่ี�สุดในองักฤษเหนือ งดงามดว้ยกระจกสี

ตกแต่งอยูภ่ายในวิหาร และยงัเป็นมหาวิหารแบบกอธิคที� ใหญ่เป็นที� สองรองจากมหาวิหารโคโลญจน์ในประเทศ

เยอรมนี หนา้ตา่งใหญชื่� อ “GREAT EAST WINDOW” สรา้งเสร็จเมื� อปี 1408 เป็นหนา้ตา่งประดบักระจกสีที� ใหญ่

ที� สุดในโลก  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารนําทา่นเดินทางกลบัสู่

เมืองแมนเชสเตอรนํ์าทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้สนามฟุตบอล

โอลดแ์ทรฟฟอรด์ แห่งทมีแมนเชสเตอร์ ยูไนเต ็ด สโมสร

ฟุตบอลชื� อกอ้งโลกที�มสีมาชิกแฟนคลบัมากที� สุดในโลก เจา้ของ

สมญานาม “ปิศาจแดง” สนามเริ� มกอ่สรา้งในปี 1909 และเริ� ม

ใชต้ ั�งแต่ปี 1910 ปัจจุบนัมคีวามจุ 76,212 คน มเีวลาใหท้า่น

เลือกซื� อสินคา้ที� ระลึกนานาชนิด ที�  MEGA STOREเช่น เสื� อ 

ผา้พนัคอ หมวก เป็นตน้ 

คํ �า  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สู่ที�พักณHoliday Inn Express Manchester Airport หรือระดบั

เดยีวกนั 

วนัที�หา้ สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน-บา้นเกิดของวิลเลี�ยม เชคสเปียรส์-คารดิ์ฟฟ์  (องักฤษ-เวลส)์ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมนําทา่นเดนิทางสูเ่มืองสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน  เมืองบา้น

เกิดของยอดกวเีอกเชคสเปียร์ส นําทา่นชมเมืองสเตรทฟอร์ดที�คงรักษาสภาพแวดลอ้มแบบชนบทขององักฤษแท ้ๆ ไว ้

ไดอ้ยา่งสมบูรณ ์นําทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้บา้นเกิดของวิลเลี�ยม เชคสเปียรส์ (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) 

กวแีละนักเขยีนบทละครชาวองักฤษที�ไดร้ับการยกยอ่งท ั�วไปวา่เป็นนกัเขยีนผูย้ิ� งใหญข่ององักฤษและของโลกมกัเรียก

ขานเขาวา่เป็นกวแีหง่ชาติขององักฤษและ “กวแีหง่เอวอน” (BARD OF AVON) ชมบา้นที� เคยเป็นที�อาศยัของเชคส

เปียร์ เป็นบา้นหลงัคามุงดว้ยฟาง ซึ� งเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอรด์ ต ั�งแตศ่ตวรรษที� 16 ปัจจุบนัไดป้รับเป็น

พิพิธภณัฑไ์ปแลว้  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารนําทา่นเดินทางสู่เมืองคารดิ์ฟฟ์เมืองหลวงของประเทศเวลส ์และยงัเป็นเมือง

ทา่สําคญัริมทะเลไอริช เมืองที�ยิ� งใหญแ่ละสวยงาม ถูกสรา้งขึ� นโดยฝีมือชาวโรมนัสมยัเรืองอาํนาจนําทา่นชมเมือง

คาร์ดิฟ อดตีเมืองที�สง่ออกถา่นหินมากที� สุดเมืองหนึ� ง ผา่นชมศาลาวา่การเมือง พิพิธภณัฑ ์สนามกฬีามิเลนเนียมสเต

เดี�ยม 
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คํ �า  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สู่ที�พกัณHoliday Inn Cardiff City Centerหรือระดบัเดยีวกนั 

วนัที�หก บาธ-โรงอาบนํ�าแร่โรมนั-สโตนเฮนจ-์ลอนดอน      (องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่าน

เดินทางสูเ่มืองบาธ ดินแดนแหง่อาณาจกัรโรมนัอนัยิ� งใหญบ่น

เกาะองักฤษเมื� อกวา่ 2,000 ปีมาแลว้ นําทา่นเขา้ชมโรงอาบ

นํ�าแร่โรมนั ที�ชาวโรมนัมาสรา้งไวเ้ป็นสถานที�อาบนํ�าแร่โดย

อาศยันํ�าจากบ่อนํ�าแร่ธรรมชาติที�จะม ีนํ�าไหลออกมาอย่าง

ตอ่เนื� องถึงวนัละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความรอ้น

ถึง 46 องศาเซลเซยีส ที� เมืองบาธมบีอ่นํ�าพุรอ้นตามธรรมชาติ 

3 แหง่ บอ่ที�ใหญท่ ี�สุดคือที�  ROMAN SACRED SPRING นํ�า

ผุดจากใตดิ้นลึก 3,000 เมตร มแีร่ธาตุถึงกวา่ 43 ชนิด  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารนําทา่นเดินทางสู่สโตนเฮนจ ์วงหินปริศนาแหง่เกาะองักฤษนับเป็น หนึ� งใน

เจด็สิ� งมหศัจรรยข์องโลกยุคเกา่ สรา้งขึ�นราว 2,000 ปี ไม่เป็นที�ทราบแน่ชดัวา่ ทาํไมสิ� งนี� จึงถูกสรา้งขึ� นมาแต่จาก

ลกัษณะของการกอ่สรา้ง ทาํใหท้ราบวา่ผูก้อ่สรา้งตอ้งมฐีานอาํนาจอยูไ่มน่อ้ย นําทา่นเดนิสู่กรุงลอนดอน เมืองใหญ่

ที� ใหค้วามสําคญัพื� นที�สีเขยีว มสีวนสาธารณะอยูใ่จกลางเมืองหลายแห่ง สวนสาธารณะเหลา่นี� มีตน้ไมน้านาพนัธุ์

ตกแตง่ดว้นนํ�าพุ และรูปปั�นอยา่งสวยงาม  

คํ �า  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สู่ที�พกัณHilton Gatwick Hotelหรือระดบัเดยีวกนั 

วนัที�เจ็ด ลอนดอน-หอนาฬิกาบิ�กเบน-บริติชมิวเซียม-หา้งแฮรร์อดส-์ล่องเรือแม่นํ�าเทมส ์  (องักฤษ) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมนําทา่นชมกรุงลอนดอนอนัยิ� งใหญท่ี� เต็มไปดว้ยประวตัิศาสตร์อนั

ยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่งเครือจกัรภพ และศูนยร์วมอาํนาจการปกครองของสหราชอาณาจกัรในปัจจุบนัและเป็น

ศูนยร์วม สถาปัตยกรรมที�สวยงามแห่งหนึ� งของโลก ผา่นชม  พระราชวงับคักิ�งแฮมที�ประทบัแห่งพระราชินีองักฤษ 

กอ่นนําทา่นเกบ็ภาพสวยๆที�  หอนาฬิกาบิ�กเบนสญัลกัษณ์ที�สําคญัของลอนดอนที�ต ั�งอยูเ่คยีงขา้งอาคารรัฐสภาที�

สวยงามริมฝั�งแมนํ่�าเทมส์ ผา่นชมสถานที�สําคญัตา่งๆ อาทิบา้นเลขที�  10, ถนนดาวน์นิ� งทาํเนียบนายกรัฐมนตรี, 
จตุัรัสทราฟลัการ์, อนุสรณแ์หง่สงครามทราฟลัการ์ของทา่นลอร์ดเนลสนั, พิคคาเดลล ีเซอร์คสั, ยา่นโซโห ฯลฯ นํา

ทา่นล่องเรือแม่นํ�าเทมส ์ชมทิวทศัน์งดงามของสองฝากฝั�งแมนํ่�าเทมส ์ซึ� งไหลผา่นกลางกรุงลอนดอน ลอ่งเรือผา่น

สถานที�สําคญัตา่งๆ เชน่ จตุัรัสรัฐสภา,พระราชวงัเวสทมิ์นสเ์ตอร์ที�ต ั�งของรฐัสภาองักฤษ,หอนาฬิกาบิ�กเบนชมความ

งดงามสองฝั�งของแมน่ํ�าเทมสผ์า่นจตุัรัสรัฐสภา,พระราชวงัเวสทมิ์นสเ์ตอร์,มหาวิหารเซนตป์อล,ลอนดอนบริดจ ์เป็น

การทอ่งเที�ยวลอนดอนที�ดทีี�สุดอกีวิธหีนึ� ง จุดสวยงามที�สุด เมื� อมองจากจุดกลางแมนํ่�าคือ อาคารรัฐสภา บิ�กเบนและ

หอคอยลอนดอน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารนําทา่นชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรือที� นิยมเรียกกนัว่า 

พิพิธภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร เป็นหนึ� งในพิพิธภัณฑด์า้นประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของ

มนุษยที�สําคญัที� สุดและใหญท่ี�สุดในโลก มกีารกอ่ต ั�งขึ� นในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบื� องตน้วตัถุที� เกบ็รวบรวมไว ้

สว่นใหญเ่ป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส ์สโลนซึ� งเป็นแพทยแ์ละนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภณัฑแ์ห่งนี� เปิดใหบ้ริการแก่

สาธารณะเป็นครั�งแรกในวนัที�  15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส ์เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน 
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อนัเป็นสถานที�ต ั�งของอาคารพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนับริติชมิวเซยีม

เป็นแหลง่รวบรวมวตัถุตา่งๆ จากทุกทวปี จาํนวนกวา่ 7 ลา้นชิ�น 

ซึ� งลว้นมชีื� อเสยีง และมกีารบนัทึกเรื� องราวของวฒันธรรมมนุษน์

จากจุดเริ� มตน้จนถึงปัจจุบนัอิสระทา่นชอ้ปปิ� งที�หา้งแฮรร์อดส ์

ห ้า งห รูห ร าอ ัน โด่ง ด ัง ย่า น  KNIGHTSBR IDGE  เ ป็ น

หา้งสรรพสินคา้ที�มชีื� อเสียงที� สุดในลอนดอน ถือเป็นสญัลกัษณ์

อยา่งหนึ� งของกรุงลอนดอน เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวและเป็นหา้งหรูใน

เวลาเดยีวกนั ประกอบดว้ยรา้นคา้กวา่ 300 รา้น 

คํ �า  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สู่ที�พกัณHilton Gatwick Hotelหรือระดบัเดยีวกนั 

วนัที�แปด  บิซสเ์ตอรเ์อา้ทเ์ล็ต วลิเลจ-ถนนอ็อกซฟ์อรด์-สนามบิน     (องักฤษ) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมนาํทา่นเดนิทางสู ่ถนนอ็อกซฟ์อรด์ ยา่นชอ้ปปิ� งใหญข่องลอนดอน

ที�ทา่นจะไดเ้ลือกซื�อสินคา้คุณภาพเยี�ยมจาก มาร์ค แอนด ์สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ ์และหา้งอื� นๆ อกีมากมาย นําทา่น

เดินทางตอ่ไปยงั   บิซสเ์ตอรเ์อา้ทเ์ล็ต วลิเลจ (Bicester Outlet Village)นําทา่นชมสินคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ ท ั�งของ

องักฤษเชน่ 

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

egildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo, Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling, L'Occitane, Levi's, Max Mara, 

Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith  เป็นตน้                     

อิสระอาหารกลางวนัเพื�อความสะดวกในการเลือกซื�อสินคา้สําหรบัท่านสมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางกลบัสู่

ลอนดอนอสิระทา่นเดินเลน่ชอ้ปปิ� งบนอกีมากมายสมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางสู่สนามบิน  

20.15 น. ออกเดนิทางสูดู่ไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสโ์ดยสายการบินเอมิเรตส ์เที�ยวบินที�EK10 

(บริการอาหารและเครื� องดื� มบนเครื� องบิน) 

วนัที�เกา้  ดูไบ-กรุงเทพฯ         (ยูเออี-ไทย) 

07.20 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล ี�ยนเครื� อง 

09.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที�ยวบินที� EK372 

(บริการอาหารและเครื� องดื� มบนเครื� องบิน) 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

*************************** 
รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที� ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 
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อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุตํ �ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเดี�ยว     เพิ�มท่านละ 12,000 บาท 
 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื�อท่านทาํการซื� อโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆของบริษทั 
 

อตัราค่าบริการนี� รวม 

 คา่ตั�วเครื� องบินชั�นประหยดั (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) 

 คา่ที�พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที�ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ� ในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที� ไมส่ามารถเขา้

 พกัที�เมืองนั�นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ 

 คา่ธรรมเนียมในการขอยื�นวซีา่UNITED KINGDOM (UK)ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 คา่รถปรบัอากาศ และบริการนําเที�ยวตามที�ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที�  และคา่ธรรมเนียมตามที�ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที�ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื� อนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณนํ์าเที�ยวคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่าทิป) 

 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

 29 พ.ย.– 7 ธ.ค. 2562  57,900 

ธนัวาคม 

4-12 ธ.ค. 2562 57,900 
27 ธ.ค.2562-4 ม.ค. 2563 

30 ธ.ค.2562-7 ม.ค. 2563 
69,900 

มกราคม 21-29 ม.ค. 2563 57,900 
กมุภาพนัธ ์ 19-27 ก.พ. 2563 57,900 
มีนาคม 4-12 / 18-26 มี.ค. 2563 57,900 
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อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

 คา่นํ�าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบินกาํหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หนึ� งคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เครื� องดื� มในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ�น (2 ปอนดx์ 7 วนั = 14 ปอนด)์ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 บาท 
เงื�อนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรุณาชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาทพรอ้มสาํเนาหนงัสือเดนิทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นที�เหลือทั�งหมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพื� อมายื� นวซีา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

 เจา้หนา้ที� กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั�ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที�ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ไม ่ 

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที� เกดิขึ�น 

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัขึ�นไป คืนมดัจาํท ั�งหมด (ในกรณทีี�ยื� นวซีา่แลว้ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที�เกิดขึ�นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบื�องตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เกบ็เงินมดัจาํท ั�งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ั�งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดนิทาง ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ั�งหมด 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� เรียกเกบ็

คา่ใชจ้า่ยตามที� เกดิขึ�นจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน)ทางบริษัทจะทาํการเกบ็คา่ใชจ้่ายตามที�เกิดขึ� นจริง เช่น คา่วซี่าและ

คา่บริการยื�นวซีา่ คา่มดัจาํต ั�วเครื� องบินหรือคา่ตั�วเครื� องบิน เป็นตน้   
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หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที�ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยนิดคืีนเงินโดยหกั 
 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื� อเกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยั และไมรั่บผดิชอบใดๆ  

 ในกรณทีี� สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจบ็ที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

 เป็นตน้ 

3. เนื� องจากรายการทวัร์นี� เป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่

 กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไมคื่นเงนิในทุกกรณี 

4. เมื� อทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั�งหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัท  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงื� อนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั�งหมด 

5. สาํหรับที�นั�ง LONG LEG หรือที�นั�งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที�มคุีณสมบตัิตามที�สายการบินกําหนด 

 เชน่ ตอ้งสามารถสื� อสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอื้� นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉินและอาํนาจในการใหท้ ี�นั�ง LONG LEG ขึ�นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที�สายการบินตอนเวลาที�เชค็อินเทา่นั�น 

6. โรงแรมที�พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่เีครื� องปรับอากาศเนื� องจากเป็นภูมิประเทศที�มอีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

 ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BEDซึ� งขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 

เอกสารเบื�องตน้ในการขอยื�นวีซ่าระยะเวลาในการยื�น 30 วนัทําการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายนิ� วมอื ณ สถานทูต ตาม
วนัและเวลาที�นดัหมาย (เอกสารและขั�นตอนการยื�นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงได ้

โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ที�อีกครั�งเพื�อความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพื�อยื�นวีซ่า) 
1. พาสปอรต์ ที�ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่ํ�ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ใน 

กลุม่เชงเกน้หรือไมก่ต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพื� อเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวซีา่ 

2. รูปถา่ยสขีนาด 2 นิ� ว จาํนวน 2 ใบ (**ตอ้งมฉีากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั�น และมอีายุไมเ่กนิ 6 เดือน และเหมือนกนัท ั�ง 2 รูป) 

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี 

4. ใบรบัรองการทํางานจากบริษทัที�ทา่นทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั�น โดยระบุตาํแหน่งและอตัราเงนิเดือนใน

ปัจจุบนั,วนัเดือนปีที�เริ� มทาํงานกบับริษัทนี�และชว่งเวลาที�ขอลางาน เพื� อเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั�นจะกลบัมาทาํงาน

ตามปกติหลงัครบกาํหนด 

5. กรณีที�เป็นเจา้ของกจิการขอใบทะเบยีนการคา้และหนงัสือรบัรองที�คดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบ

เสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นบัจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที�มกีารเขา้ออกของเงินสมํ�าเสมอและมจีาํนวนไมต่ํ�า

กวา่ 6 หลกั เพื� อแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ที�จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางและสามารถที�จะใชจ้า่ย

ไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมื� อกลบัสูภู่มิลาํเนา ทา่นตอ้งปรบัสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัช ี ตอ้งมยีอด

อพัเดตไมเ่กนิ 15 กอ่นวนันัดหมายยื� นวซีา่ และหนงัสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมอีายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนั

ยื� น สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 
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7. กรณีที�บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั�งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 

ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ� งฉบบัเพื�อแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาทาํงานของทา่น โดย

ระบุรายชื� อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลที�จดัการเดินทางนี� ในจดหมายดว้ย 

8. กรณีที�เป็นนกัเรียน นกัศกึษา จะตอ้งม ีหนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั�น 

9. กรณีที�เด็กอายุตํ �ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหนึ� ง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอมเป็น

ภาษาองักฤษ โดยที�บิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยื�นเรื� องแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกี ทา่น

หนึ� งได ้ณ ที�วา่การอาํเภอ หรือสาํนกังานเขต โดยมนีายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือชื� อและประทบัตรารับรอง

จากทาง ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื� นคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั�ง หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทั�งนี�บริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ�มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการแจง้สถานทูตเพื� อใหอ้ยู่ในดุลพินิจของ

สถานฑูตฯ เรื� องวซีา่ของทา่น เนื� องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เมื� อทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือท ั�งหมดไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทาง

บริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรับในเงื� อนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ที�ไดร้ะบุโดยทั�งหมด 

13. การยื�นวซีา่นั�น ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั�น ถึงสามารถดาํเนินการข ั�นตอนการยื� นวี

ซา่ได ้

** เอกสารประกอบการยื�นวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านั�น และทางบริษทัไมมี่นโยบายรบัแปลเอกสาร  
หากท่านตอ้งการใหท้างเราดําเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิ�มเติม (สาํคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี� ใชเ้พื�อนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้
กรุณาระบุรายละเอียดทั�งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 คําถามเป็นภาษาไทย เพื�อใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบคําถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั�น *** 
 
 

ชื�อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ชื�อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
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วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานที�เกดิ (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ที�อยู่ปัจจุบนัที�สามารถติดต่อได ้ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื�อตวั นามสกุล ที�อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้อีํานาจปกครอง/ 
ดูแลผูเ้ยาว ์ 

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

สถานที�ทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 

วนัที�เริ�มทํางาน(โปรดระบุ)............................................................................................................................. 
 

ที�อยู่ที�ทํางานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
ตําแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ี�ทํางาน..........................................โทรสารที�ทํางาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดอืน......................................บาท  รายไดอื้�น.....................................จํานวน................................. 
 

แหล่งที�มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  

 แต่งงาน วนัที�จดทะเบียนสมรส(โปรดระบุ).......................................................................................... 

 หย่า          วนัที�จดทะเบยีนหย่า(โปรดระบุ)........................................................................................... 
 

ชื �อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ชื�อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชื �อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วนัเกดิ คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จังหวดัที�เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 
วีซ่าเชงเกน้ที�เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที�ผ่านมา 

 ไม่เคย 
 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั�งแต่วนัที�..........................................ถงึวนัที�................................................................ 
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เคยถูกพิมพล์ายนิ� วมือเพื�อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี�  
ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที� หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
ไม่เคย 

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

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้�นออกให ้  
                                                                 โปรดระบุ ชื�อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ที�อยู่………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินจิของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งใดๆ 

ทั�งสิ� นทั�งนี� บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั�น  
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