
 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ          (ไทย)  

21.00น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T       

สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง  ดูไบ-กลาสโกว์-กลาสโกว์-มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์         (ยูเออี-สก็อตแลนด์) 



 

  
  
 

02.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 371 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

05.35 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง   

07.50 น. เดินทางสู่ เมืองกลาสโกว์  ประเทศสก็อตแลนด์  โดยสายการบิน เอมิ เรตส์  เที่ ยวบินที่  EK 27         

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

12.35 น. ถึงสนามบินเมืองกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ ผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว น าท่านผ่านชมสถานที่ส าคัญๆ 

ในเมืองกลาสโกว์ อาทิ มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ (Glasgow 

Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิค มหาวิหารแห่งนี้เป็นสุสานฝัง

ศพของนักบุญ Saint Mungo, ศาลาว่าการเมือง (City Chamber), 

มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (Glasgow University) เป็นมหาวิทยาลัยที่

ถูกสร้างโดยพระประสงค์ของพระเจ้าเจมส์ที่ 2 ในปี ค.ศ.1451 

ปัจจุบันถือเป็นมหาลัยที่ เก่าแก่ที่สุ ดเป็นอันดับ 4 ในสหราช

อาณาจักร , ศูนย์ประชุม Clyde Auditorium สถานที่ จั ดงาน

คอนเสิร์ต นิทรรศการและการประชุมต่างๆ โดยโครงสร้างของตัว

อาคารนั้นมีลักษณะคล้ายโอเปร่าเฮ้าส์จ าลอง 

ค่่า     บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Courtyard by Marriott Glasgow Airport Hotel  

               หรือ ระดับเดียวกัน 

วันทีส่าม เอดินเบอระ - ปราสาทเอดินเบอระ – วินเดอร์เมียร์ - เพรสตัน  (สก็อตแลนด์-อังกฤษ) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่เมืองเอดินเบอระ (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อต

แลนด์ (Scothland) ดินแดนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงาม น าท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าสู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสาย
ส าคัญที่เชื่อมสู่พระต าหนักโฮล่ีรู๊ด  (Palace of Holyroodhouse) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และ

เคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

น าท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle)อันสง่างามด้วยท าเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุม

เมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มี

ปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างใน

คริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อร าลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดง

เกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ สู่เขตเลคดิสทริค อุทยานแห่งชาติที่ได้รับ

การขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง น าท่านสัมผัสกับ

บรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบ น าท่านเดินทางต่อสู่ 

เมืองเพรสตัน เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ถึง1,000 ปี มีอาคารเก่าแก่ที่โดดเด่นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาคาร

ส าหรับการอนุรักษ์ถึง 770 แห่ง เป็นเมืองที่มีพื้นที่กว้างขวางตั้งแต่ทุ่งมัวร์ในหุบเขาเบคอนและพื้นที่ป่าทางธรรมชาติ

อันหลากหลาย  

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Samlesbury Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันทีส่ี่  ยอร์ค-มหาวิหารยอร์ค-แมนเชสเตอร์-สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด   (อังกฤษ) 



 

  
  
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองยอร์ค เมืองโรมันโบราณที่ยังมีก าแพงเมืองโบราณ

ล้อมรอบ ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ าอูสและแม่น้ าฟอสส์ เป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบ

ตลอด 2,000 ปี น าท่านถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารยอร์ค หรือ ยอร์ค มินสเตอร์ (YORK MINSTER) มหาวิหาร       

แห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ เมืองแห่งนี้มีบิช้อปประจ าเมืองในราวปี 314 ท าให้เป็นสถานที่ที่มีความส าคัญต่อ

คริสต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นโบถส์แบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเหนือ งดงามด้วยกระจกสี

ตกแต่งอยู่ภายในวิหาร และยังเป็นมหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นที่สองรองจากมหาวิหารโคโลญจน์ในประเทศ

เยอรมนี หน้าต่างใหญ่ชื่อ “GREAT EAST WINDOW” สร้างเสร็จเมื่อปี 1408 เป็นหน้าต่างประดับกระจกสีที่ใหญ่

ที่สุดในโลก  
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่

เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองหลวงทางภาคเหนือของอังกฤษ เป็น

เมืองแนวหน้าแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม  น าท่านถ่ายรูป
ด้ านหน้ าสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด  แห่ งที ม

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เจ้าของสมญานาม “ปิศาจแดง” สนาม

เริ่มก่อสร้างในปี 1909 และเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 1910 ปัจจุบันมี

ความจุ 76,212 คน ซึ่งเป็นเก้าอี้ที่นั่งล้วน เข้าชมภายใน

พิพิธภัณฑ์ของโอลด์แทรฟฟอร์ด สโมสรฟุตบอลชื่อก้องโลกที่มี

สมาชิกแฟนคลับมากที่สุดในโลก มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่

ระลึกนานาชนิด เช่น เสื้อ ผ้าพันคอ หมวก เป็นต้น 

ค่่า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Clayton Manchester Airport Hotel หรือ        

ระดับเดียวกัน 

วันที่ห้า  สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน-บ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส-คาร์ดิฟฟ์ (อังกฤษ-เวลส์) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน  เมืองบ้าน

เกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส น าท่านชมเมืองสเตรทฟอร์ดที่คงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของอังกฤษแท้ ๆ ไว้

ได้อย่างสมบูรณ์ น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า บ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) 

กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลกมักเรียก

ขานเขาว่าเป็นกวีแห่งชาติของอังกฤษและ “กวีแห่งเอวอน” (BARD OF AVON) ชมบ้านที่เคยเป็นที่อาศัยของเชคส

เปียร์ เป็นบ้านหลังคามุงด้วยฟาง ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันได้ปรับเป็น

พิพิธภัณฑ์ไปแล้ว   
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟฟเ์มืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็นเมือง

ท่าส าคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรืองอ านาจ  น าท่านชมเมือง

คาร์ดิฟ อดีตเมืองที่ส่งออกถ่านหินมากที่สุดเมืองหนึ่ง ผ่านชมศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์ สนามกีฬามิเลนเนียม          

สเตเดี้ยม 

ค่่า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Clayton Cardiff Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หก  บาธ-โรงอาบน้่าแร่โรมัน-สโตนเฮนจ์-ลอนดอน      (อังกฤษ) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่เมืองบาธ ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่

บนเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว น าท่านเข้าชมโรงอาบน้่าแร่โรมัน ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบ



 

  
  
 

น้ าแร่โดยอาศัยน้ าจากบ่อน้ าแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ าไหลออกมาอย่างต่อเนื่องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และ

มีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส ที่เมืองบาธมี บ่อน้ าพุร้อนตามธรรมชาติ 3 แห่ง บ่อที่ใหญ่ที่สุดคือที่ ROMAN 

SACRED SPRING น้ าผุดจากใต้ดินลึก 3,000 เมตร มีแร่ธาตุถึงกว่า 43 ชนิด  
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ส

โตนเฮนจ์ วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษนับเป็น หนึ่งในเจ็ด

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ไม่เป็นที่

ทราบแน่ชัดว่า ท าไมสิ่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาแต่จากลักษณะ

ของการก่อสร้าง ท าให้ทราบว่าผู้ก่อสร้างต้องมีฐานอ านาจอยู่

ไม่น้อย เพราะมีการขนหินสีฟ้ามาจากเวลส์        ใช้ในการนี้ 

น าท่านเดินสู่กรุงลอนดอน เมืองใหญ่ที่ให้ความส าคัญพื้นที่สี

เ ขี ย ว  มี ส วนส าธ า รณะอยู่ ใ จ กล า ง เ มื อ งหลายแห่ ง 

สวนสาธารณะเหล่านี้มีต้นไม้นานาพันธุ์ตกแต่งด้วนน้ าพุ และรูปปั้นอย่างสวยงาม มีสระน้ าซึ่งมีนกเป็ดน้ า และหงส์ว่า

ยวน  

ค่่า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Hilton Gatwick Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่เจ็ด  ลอนดอน-พระราชวังบัคกิ้งแฮม-โบสถ์เซนต์ปอล-จัตุรัสพิคคาเดลล่ี-บริติชมิวเซียม-ห้างแฮร์รอดส์

            (อังกฤษ) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านชมกรุงลอนดอนอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์                                                                           

อันยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอ านาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบันและ

เป็นศูนย์รวม สถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก  เริ่มจากพระราชวังบัคกิ้งแฮมที่ประทับแห่งพระราชินี

อังกฤษ ชมการเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพูสีด าแต่จะเปล่ียนเป็นชุดสีเทา

ในช่วงฤดูหนาว  ก่อนน าท่านเก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบิ๊กเบน สัญลักษณ์ที่ส าคัญของลอนดอนที่ตั้งอยู่เคียงข้าง

อาคารรัฐสภาที่สวยงามริมฝ่ังแม่น้ าเทมส์ ผ่านชมสถานที่ส าคัญต่างๆ อาทิบ้านเลขที่ 10, ถนนดาวน์นิ่งท าเนียบ

นายกรัฐมนตรี, จัตุรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน , พิคคาเดลลี เซอร์คัส,  

ย่านโซโห ฯลฯ น าท่านถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ปอล ฝีมือการออกแบบของเซอร์คริสโตเฟอร์ เรน สถาปนิก       

ชื่อดังของอังกฤษ มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมและเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นมหาวิหารที่ใช้ใน

พระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจา้ฟ้าชายชาส์ลกับเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งเวลส์ ทั้งยังเป็นที่ฝังศพของคนส าคัญชาวอังกฤษ 

ผ่านชมจัตุรัสพิคคาเดลลี ่ย่านโซโห ผ่านชมกองบัญชาการของต ารวจสก็อตแลนด์ยาร์ด  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรือที่นิยมเรียกกันว่า 

พิพิธภัณฑ์อังกฤษในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ

มนุษยที่ส าคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบื้องต้นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้

ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้ บริการแก่

สาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน 

อันเป็นสถานที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันบริติชมิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุต่างๆ จากทุกทวีป จ านวนกว่า 

7 ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมีชื่อเสียง และมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษน์จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันอิสระท่าน       

ช้อปปิ้งที่ห้างแฮร์รอดส์ ห้างหรูหราอันโด่งดังย่าน KNIGHTSBRIDGE เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดใน



 

  
  
 

ลอนดอน ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นห้า งหรูในเวลาเดียวกัน 

ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 300 ร้าน 

ค่่า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Hilton Gatwick Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่แปด  บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ-ล่องเรือแม่น้่าเทมส์-ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด   (อังกฤษ) 

เช้า บริการอาหาร เช้ า  ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม  น าท่ าน เดินทางสู่  บิซส์ เตอร์ เอ้ าท์ เล็ต  วิล เลจ                

(Bicester Outlet Vil lage )น าท่านชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้ งของอังกฤษและในยุโรป เช่น Anne , 

Fonta ine , Armani , Bal ly , Bodum , Bose , Burberry , Calv inKle in , D&G , DKNY , Diese l , Dior , 

Dunhi l l  E rmeneg i ldo Zegna , Fend i , Gucc i , Guess , Hugo , Bos s , J aege r , J i g saw , Kip l ing , 

L'Occitane, Levi's, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith  เป็นต้น                    อิสระ

อาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าส่าหรับท่าน  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่

ลอนดอน น าท่านล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของสองฝากฝ่ังแม่น้ าเทมส์ ซึ่งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน ล่องเรือผ่าน

สถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น จัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ที่ตั้ง ของรัฐสภาอังกฤษ,หอนาฬิกาบิ๊กเบน             

ชมความงดงามสองฝ่ังของแม่น้ าเทมส์ ผ่านจัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์,มหาวิหารเซนต์ปอล,             

ลอนดอนบริดจ์ เป็นการท่องเที่ยวลอนดอนที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง จุดสวยงามที่สุด เมื่อมองจากจุดกลางแม่น้ าคือ            

อาคารรัฐสภา บิ๊กเบนและหอคอยลอนดอน อิสระท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้งใหญ่        

ของลอนดอนที่ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้างอื่นๆ          

อีกมากมาย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK 10         

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่เก้า  ดูไบ-กรุงเทพฯ         (ยูเออี-ไทย) 

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 

11.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 370  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

21.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  
 

 

อัตราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต่่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มท่านละ 12,000 บาท 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมริเรตส ์

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวซี่าUNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 รถโค้ชปรับอากาศทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง  

 โรงแรม ที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)  

 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

  ค่าน้ าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ปอนด์ / วัน / คน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 7 วัน) 

 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 

1. ส าหรับการจอง กรุณาช่าระเงินมัดจ่า (หลังจองภายใน 2 วัน) พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน  

ก่าหนดการเดนิทาง ราคา 

เมษายน 2561 

3-11 เม.ย. 2561 66,900 

27 เม.ย. – 5 พ.ค. 2561 62,900 

พฤษภาคม 2561 26 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61 62,900 

มิถุนายน 2561 13-21 มิ.ย. 61 62,900 



 

  
  
 

3. หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจ าทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

  
 

 

 

 

 หมายเหตุ 

1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 30 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนออก

เดินทาง 2 สัปดาห์ 

2) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากกรณีที่เกิด เหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, 

การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, การจราจรติดขัด ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษา

ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด 

3) เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี

ที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี 

4) บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ อัน

เนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันท่าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ 

ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถาม

กับเจ้าหน้าที่) 

1. พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน  กลุ่ม

เชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบัตรข้าราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเปน็ภาษาอังกฤษ 

(ถ้ามี) 

4. ใบรับรองการท่างานจากบริษัทที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่งและอัตราเงินเดือนในปัจจุบัน

,วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษทันี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบ
ก าหนด 

5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน  พร้อมวัตถุประสงค์หรอืใบเสียภาษี
และหลักฐานการเงินของบริษทัฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 



 

  
  
 

6. STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงนิสม่ าเสมอและมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 

หลัก เพื่อแสดงให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่

เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิล าเนาสถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ยในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ มาท างานของท่าน โดยระบรุายชื่อ

ผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น 

9. กรณีที่เด็กอายุต่่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรอืมารดาท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอมเป็นภาษาอังกฤษ 

โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการ

อ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอยา่ง

ถูกต้อง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน

จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนยีมใหม่

ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครข่อรบกวนทา่นจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต

ฯ เรื่องวซี่าของท่าน เนือ่งจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษทัฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด 

13. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้ 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบรษิัทไมม่ีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านต้องการใหท้างเราด่าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 


