สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9 วัน
เอดินเบอระ กลาสโกว์ วินเดอร์เมียร์
ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ บาธ สโตนเฮนจ์
ลอนดอน บริ ติชมิวเซียม ห้างแฮร์รอดส์
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ราคา

กาหนดการเดินทาง
มีนาคม

58,900
75,900
65,900
65,900

15-23 มี.ค. 2562
8-16 / 13-21 เม.ย. 2562

เมษายน
26 เม.ย. – 4 พ.ค. 2562
พฤษภาคม
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

17-25 พ.ค. 2562
ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
12,000

บาท
บาท

วันแรก
กรุงเทพฯ
(ไทย)
22.00น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภู มิ อาคาร ผูโ้ ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
วันที่สอง
ดูไบ-เอดินเบอระ-ปราสาทเอดินเบอระ
(ยูเออี-สก็อตแลนด์)
01.15 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
04.45 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.55 น. เดินทางสู ่ เมืองเอดินเบอระ ประเทศสก็อตแลนด์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 23
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
14.50 น. ถึงสนามบิน เมืองเอดินเบอระ ประเทศสก็อตแลนด์ ผ่านพิธกี ารตรวจ
คนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางย่านเมืองเก่าสู ถ่ นนรอยัลไมล์ (Royal
Mile) ถนนสายสําคัญที่เชื่อมสู พ่ ระตําหนักโฮลี่ร(Palace
ู ๊ด
of Holyroodhouse
) ซึ่งเป็น
ที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแม
รีแห่ง สก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปั ตยกรรม
ร่วมสมัย นําท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle)อันสง่างามด้วย
ทําเลที่ตงั้ บนเนิ นเขาสู ง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริ ยส์ ก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่
าชมางน่
อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย
มทัง้ ประเพณี
รว การยิงปื นใหญ่ในเวลา
13.00 น. ของทุก
วันตลอด150 ปีท่ ผี า่ นมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างในคริ สต์ศตวรรษที
12 เพื่ ่ อรําลึกถึงพระมารดาของกษัตริ ยเ์ ดวิด1ทีแล้
่ วเข้า
สู พ่ ระราชฐานชัน้ ในส่วนที่เป็The
น Palaceจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่ องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Courtyard by Marriott Glasgow Airport Hotel
หรื อ ระดับเดียวกัน
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กลาสโกว์-มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์- วินเดอร์เมียร์ - เพรสตัน
(สก็อตแลนด์-อังกฤษ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้า
มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) สถาปั ตยกรรม
แบบโกธิค มหาวิหารแห่งนี้เป็นสุ สานฝังศพของนักบุญ Saint Mungo
ผ่านชมศาลาว่าการเมือง (City Chamber), มหาวิทยาลัยกลาสโกว์
(Glasgow University) เป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกสร้างโดยพระประสงค์ของ
พระเจ้าเจมส์ท่ ี 2 ในปี ค.ศ.1451 ปั จจุบนั ถือเป็นมหาลัยที่เก่าแก่ท่ สี ุ ดเป็น
อันดับ 4 ในสหราชอาณาจักร, ศูนย์ประชุม Clyde Auditorium สถานที่
จัดงานคอนเสิร์ต นิ ทรรศการและการประชุมต่างๆ โดยโครงสร้างของตัว
อาคารนั้นมีลกั ษณะคล้ายโอเปร่าเฮ้าส์จาํ ลอง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู ่ เมืองวินเดอร์เมียร์ สู ่
เขตเลคดิสทริค อุทยานแห่งชาติท่ ไี ด้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุม
ทะเลสาบถึง 16 แห่ง นําท่านสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ที่ทา่ นจะได้ช่ ืนชมกับความเป็น
ธรรมชาติของทะเลสาบ นําท่านเดินทางต่อสู ่ เมืองเพรสตัน เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ถึง 1,000 ปี มีอาคารเก่าแก่ท่ ี
โดดเด่นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาคารสําหรับการอนุ รักษ์ถึง 770 แห่ง เป็นเมืองที่มพี ้ ืนที่กว้างขวางตัง้ แต่ทุง่ มัวร์ใน
หุ บเขาเบคอนและพื้นที่ป่าทางธรรมชาติอนั หลากหลาย
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Macdonald Tickled Trout Hotel หรื อระดับเดียวกัน
ยอร์ค-มหาวิหารยอร์ค-แมนเชสเตอร์-สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด
(อังกฤษ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู ่ เมืองยอร์ค เมืองโรมันโบราณที่ยงั มีกาํ แพงเมืองโบราณ
ล้อมรอบ ตัง้ อยูบ่ ริ เวณแม่นํ้าอูสและแม่นํ้าฟอสส์ เป็นเมืองที่มคี วามสําคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบ
ตลอด 2,000 ปี นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้า มหาวิหารยอร์ค หรื อ ยอร์ค มินสเตอร์ (YORK MINSTER ) มหาวิหาร
แห่งหนึ่ งที่ย่ งิ ใหญ่ท่ สี ุ ดในอังกฤษ เมืองแห่งนี้มบี ิชอ้ ปประจําเมืองในราวปี 314 ทําให้เป็นสถานที่ท่ มี คี วามสําคัญต่อ
คริ สต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทัง้ ยังเป็นโบถส์แบบกอธิคที่ใหญ่ท่ สี ุ ดในอังกฤษเหนื อ งดงามด้วยกระจกสี
ตกแต่งอยูภ่ ายในวิหาร และยังเป็นมหาวิหารแบบกอธิ คที่ใหญ่เป็นที่สองรองจากมหาวิหารโคโลญจน์ในประเทศ
เยอรมนี หน้าต่างใหญ่ช่ ือ “GREAT EAST WINDOW” สร้างเสร็จเมื่อปี 1408 เป็นหน้าต่างประดับกระจกสีท่ ใี หญ่
ที่สุดในโลก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู ่ เมืองแมนเชสเตอร์
เมืองหลวงทางภาคเหนื อขอ งอังกฤษ เป็นเมืองแนวหน้าแห่งการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้าสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด แห่งทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชื่อก้องโลกที่มสี มาชิกแฟนคลับมากที่สุด
ในโลก เจ้าของสมญานาม “ปิ ศาจแดง ” สนามเริ่ มก่อสร้างในปี 1909 และเริ่ มใช้ตงั้ แต่ปี 1910 ปั จจุบนั มีความจุ
76,212 คน มีเวลาให้ทา่ นเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกนานาชนิ ด ที่ MEGA STORE เช่น เสื้อ ผ้าพันคอ หมวก เป็นต้น
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่าน เข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Clayton Manchester Airport Hotel หรื อ
ระดับเดียวกัน
สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน-บ้านเกิดของวิลเลี่ ยม เชคสเปี ยร์ส-คาร์ดิฟฟ์
(อังกฤษ-เวลส์)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู เ่ มืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน เมืองบ้าน
เกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส นําท่านชมเมืองสเตรทฟอร์ดที่คงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของอังกฤษแท้ ๆ ไว้
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ได้อย่างสมบูรณ์ นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้า บ้านเกิดของวิลเลี่ ยม เชคสเปี ยร์ส (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE )
กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องทั่ วไปว่าเป็นนักเขียนผูย้ ่ ิ งใหญ่ของอังกฤษและของโลก มักเรียก
ขานเขาว่าเป็นกวีแห่งชาติของอังกฤษและ “กวีแห่งเอวอน” (BARD OF AVON) ชมบ้านที่เคยเป็นที่อาศัยของเชคส
เปียร์ เป็นบ้านหลังคามุงด้วยฟาง ซึ่งเป็นรู ปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 16 ปั จจุบนั ได้ปรั บเป็น
พิพิธภัณฑ์ไปแล้ว
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู เ่ มืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็นเมือง
ท่าสําคัญริ มทะเลไอริ ช เมืองที่ย่ งิ ใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรื องอํานาจ นําท่านชมเมือง
คาร์ดิฟ อดีตเมืองที่สง่ ออกถ่านหินมากที่สุดเมืองหนึ่ ง ผ่านชมศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์ สนามกีฬามิเลนเนียม
สเตเดี้ยม
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Clayton Cardiff Hotel หรื อระดับเดียวกัน
บาธ-โรงอาบน้าแร่โรมัน-สโตนเฮนจ์-ลอนดอน
(อังกฤษ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู ่
เมืองบาธ ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษเมื่อ
กว่า 2,000 ปีมาแล้ว นําท่านเข้าชมโรงอาบน้าแร่โรมัน ที่ชาวโรมัน
มาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบนํ้าแร่โดยอาศัยนํ้าจากบ่อนํ้าแร่ธรรมชาติท่ ี
จะมีนํ้าไหลออกมาอย่างต่อเนื่ องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร
และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส ที่เมืองบาธมี บ่อนํ้าพุรอ้ นตาม
ธรรมชาติ 3 แห่ง บ่อที่ใหญ่ท่ สี ุ ดคือที่ ROMAN SACRED SPRING
นํ้าผุดจากใต้ดินลึก 3,000 เมตร มีแร่ธาตุถึงกว่า 43 ชนิ ด
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู ส่ โตนเฮนจ์ วงหินปริ ศนาแห่งเกาะอังกฤษนับเป็น หนึ่ งใน
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ไม่เป็นที่ทราบแน่ชดั ว่า ทําไมสิ่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาแต่จาก
ลักษณะของการก่อสร้าง ทําให้ทราบว่าผูก้ อ่ สร้างต้องมีฐานอํานาจอยูไ่ ม่นอ้ ย นําท่านเดินสู ่ กรุงลอนดอน เมืองใหญ่
ที่ให้ความสําคัญพื้นที่สเี ขียว มีสวนสาธารณะอยูใ่ จกลางเมืองหลายแห่ง สวนสาธารณะเหล่านี้มตี น้ ไม้ นานาพันธุ ์
ตกแต่งด้วนนํ้าพุ และรู ปปั้ นอย่างสวยงาม
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Hilton Gatwick Hotel หรื อระดับเดียวกัน
ลอนดอน-หอนาฬิ กาบิ๊กเบน-บริติชมิวเซียม-ห้างแฮร์รอดส์-ล่องเรือแม่น้าเทมส์
(อังกฤษ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านชม กรุงลอนดอน อันยิ่งใหญ่ท่ เี ต็มไปด้วย ประวัติศาสตร์
อันยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่งเครื อจักรภพ และศูนย์รวมอํานาจการป กครองของสหราชอาณาจักรในปั จจุบนั และ
เป็นศูนย์รวม สถาปั ตยกรร มที่สวยงามแห่งหนึ่ งของโลก ผ่านชม พระราชวังบัคกิ้งแฮม ที่ประทับแห่งพระราชินี
อังกฤษ ก่อนนําท่านเก็บภาพสวย ๆที่ หอนาฬิ กาบิ๊กเบน สัญลักษณ์ท่ สี าํ คัญของลอนดอนที่ตงั้ อยูเ่ คียงข้างอาคาร
รัฐสภาที่สวยงามริ มฝั่งแม่นํ้าเทมส์ ผ่านชมสถานที่สาํ คัญต่างๆ อาทิบา้ นเลขที่
10, ถนนดาวน์น่ ิ งทําเนียบ
นายกรัฐมนตรี , จัตุรัสทราฟัลการ์ , อนุ สรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน , พิคคาเดลลี เซอร์คสั ,
ย่านโซโ ห ฯลฯ นําท่าน ล่องเรือ แม่น้าเทมส์ ชมทิวทัศน์งดงามของสองฝากฝั่งแม่นํ้าเทมส์ ซึ่งไหลผ่านกลางกรุ ง
ลอนดอน ล่องเรื อผ่านสถานที่สาํ คัญต่างๆ เช่น จัตุรัสรัฐสภา ,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ท่ ตี งั้ ของรัฐสภาอังกฤษ ,หอ
นาฬิกาบิ๊กเบนชมความงดงามสองฝั่งของแม่นํ้าเทมส์ผา่ นจัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์,มหาวิหารเซนต์ปอล
,ลอนดอนบริ ดจ์ เป็นการท่องเที่ยวลอนดอนที่ดที ่ สี ุ ดอีกวิธหี นึ่ ง จุดสวยงามที่สุด เมื่อมองจากจุดกล
างแม่นํ้าคือ
อาคารรัฐสภา บิ๊กเบนและหอคอยลอนดอน
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กลางวัน

คา่
วันที่แปด
เช้า

21.45 น.
วันที่เก้า
07.35 น.
09.40 น.
18.55 น.

บริ การอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านชม บริติชมิวเซียม (British Museum ) หรื อที่นิยมเรียกกันว่า
พิพิธภัณฑ์องั กฤษในกรุ งลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นหนึ่ งในพิพิธภัณฑ์ดา้ นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
มนุ ษยที่สาํ คัญที่สุดและใหญ่ท่ สี ุ ดในโลก มีการก่อตัง้ ขึ้นในปี พ .ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบื้องต้นวัตถุท่ เี ก็บรวบร วมไว้
ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิ ดให้บริ การแก่
สาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุ งลอนดอน
อันเป็นสถานที่ตงั้ ของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั บริ ติชมิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุตา่ งๆ จากทุกทวีป จํานวนกว่า
7 ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมีช่ ือเสียง และมีการบันทึกเรื่ องราวของวัฒนธรรมมนุ ษน์จากจุดเริ่ มต้นจนถึงปั จจุบนั อิสระท่าน
ช้อปปิ้ งที่ ห้างแฮร์รอดส์ ห้างหรู หราอันโด่งดังย่าน KNIGHTSBRIDGE เป็นห้างสรรพสินค้า ที่มชี ่ ือเสียงที่สุดใน
ลอนดอน ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ งของกรุ งลอนดอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นห้างหรู ในเวลาเดียวกัน
ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 300 ร้าน
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Hilton Gatwick Hotel หรื อระดับเดียวกัน
บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ-ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด-สนามบิน
(อังกฤษ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู ่ ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้ งใหญ่ของลอนดอน
ที่ทา่ นจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริ ดจจ์ และห้างอื่นๆ อีกมากมาย นําท่าน
เดินทางต่อไปยัง บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ (Bicester Outlet Village ) นําท่านชมสินค้าแบรนด์เ นมต่างๆ ทัง้
ของอังกฤษเช่น 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 , Mulberr y, Paul Smith เป็นต้น
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลื อกซื้อสิ นค้าสาหรับท่าน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู ่
ลอนดอน อิสระท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งบน อีกมากมาย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
ออกเดินทางสู ่ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โดย สายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 10
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
สาหรับผูท้ ี่เดินทางวันที่ 8-16 เมษายน 2562 จะมีตารางการบินขาไปและขากลับแตกต่างจากวันเดินทางอื่นๆ
(โปรแกรมการเดินทางเป็ นไปตามเดิม)
ขาไป EK371 กรุงเทพฯ-ดูไบ / EK27 ดูไบ-กลาสโกว์ ขากลับ EK004 ฮีทโธรว์-ดูไบ / EK418 ดูไบ-กรุงเทพ

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
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โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ ไี ม่สามารถเข้า
พักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ
 ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซา่ UNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่ น (2 ปอนด์ x 7 วัน = 14 ปอนด์)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชําระยอดส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า20 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษจัทะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด ) เพื่อมายื่นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่
ทราบ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทําการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่นวีซา่ ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็นต้น
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หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถ30
ึง ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง
เป็นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5.
สําหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็นผูโ้ ดยสารที่มคี ุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ่ ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอํานาจในการให้ท่ นี ่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6.
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็นภู มิประเทศที่มอี ากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่ นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ ณ
สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการ
เปลี่ ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่ อีกครัง้ เพื่ อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่ นวีซ่า )
1. พาสปอร์ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ใน กลุม่
เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
2. รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จํานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รู ป)
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
(ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทํางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาํ แหน่งและอัตราเงินเดือนในปั จจุบนั
,วันเดือนปีท่ เี ริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนด
5. กรณีท่ เี ป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสีย
ภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
6. STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจาํ นวนไม่ต่ าํ กว่า 6
หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงิน เพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อกลับสู ภ่ ูมิลาํ เนาสถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
7. กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อ
ผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีท่ เี ป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านั้น
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9. กรณีท่ เี ด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทําจดหมายยินยอมเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อําเภอ หรื อสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่าง
ถูกต้อง
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว แล ะหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถา นทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถานฑูต
ฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
12. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
13. การยื่นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดําเนิ นการขัน้ ตอนการยื่นวีซา่ ได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ...........................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
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โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่ (หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งทีม่ า........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่..........................................ถึงวันที่................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………..
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********************************* **********************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินจิ ของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น
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