


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	ถนนรอแยลไมลส	-	ปราสาทแหงเอดินเบอระ	-	เมือ
งกลาสโกว	-	สนามบินเมืองกลาสโกว	-	เมืองเอดินเบิรก

Courtyard	by
Marriott	Glasgow
Airport	Hotel	หรือ
ระดับเดียวกัน

3 มหาวิหารแหงกลาสโกว	-	เลคดิสทริค	-	เมืองเพรสตัน	-	เมืองวินเด
อรเมียร

Samlesbury	Hotel
หรือระดับเดียวกัน

4 เมืองยอรค	-	วิหารยอรค	มินสเตอร	-	เมืองแมนเชสเตอร	-	สนาม
ฟุตบอล	โอลดทราฟฟอรด

Clayton
Manchester
Airport	Hotel	หรือ
ระดับเดียวกัน

5 สแตรทฟอรด	อัพพอน	เอวอน	-	บานเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร	-
ศาลาวาการเมือง	-	สนามกีฬามิลเลนเนียม	-	เมืองคารดิฟฟ

Clayton	Cardiff
Hotel	หรือระดับ
เดียวกัน

6 เมืองบาธ	-	พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน	-	มหานครลอนดอน	-	สโตน
เฮนจ

Hilton	Gatwick
Hotel	หรือระดับ
เดียวกัน

7 พระราชวังบัคกิ้งแฮม	-	จัตุรัสพิคคาดิลลี่	-	พิพิธภัณฑอังกฤษ	-	หาง
แฮรอดส	-	หอนาฬิกาบิก๊เบ็น	-	ถนนดาวนนิง	-	จัตุรัสทราฟัลการ	-
มหาวิหารเซนตปอล

Hilton	Gatwick
Hotel	หรือระดับ
เดียวกัน

8 บิซสเตอร	เอาทเลท	วิลเลจ	-	สนามบินฮีทโธรว	-	แมน้ําเทมส	-	ถนน
อ็อซฟอรด	ลอนดอน

9 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

30	ธ.ค.	60	-	7	ม.ค.	61 ฿69,900 ฿69,900 ฿67,900 ฿12,000

9	ก.พ.	61	-	17	ก.พ.	61 ฿59,900 ฿59,900 ฿57,900 ฿12,000

23	ก.พ.	61	-	3	มี.ค.	61 ฿59,900 ฿59,900 ฿57,900 ฿12,000



ชวงดึก
21.00น.	พรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชั้น	4	ประตู	9	แถว	T	สายการบินเอมิ

เรตส	เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา	
02.05	น.	ออกเดินทางสูเมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดยสายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่

EK371	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
05.35	น.	ถึงสนามบินเมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	แวะเปลี่ยนเครื่อง
07.50	น.	เดินทางสูเมืองกลาสโกว	ประเทศสก็อตแลนด	โดยสายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK	27

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
12.35	น.	ถึงสนามบินเมืองกลาสโกว	ประเทศสก็อตแลนด	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองเอดินเบอระ	(Edinburgh)	เมืองหลวงของสก็อตแลนด	(Scothland)	ดินแดนที่ตั้งอยู

ในพื้นที่ที่สวยงาม
นําทานเดินทาง	สูยานเมืองเกา	สูถนนรอยัลไมล	(Royal	Mile)	ถนนสายสําคัญที่เชื่อม	สูพระตําหนักโฮลี่

รูด	(Palace	of	Holyroodhouse)	ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี	เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด	และเคยเป็นที่
ประทับของพระนางแมรีแหง	สก็อต	ฝ่ังตรงขามเป็นรัฐสภาแหงชาติสก็อตอันนาภาคภูมิใจ	ดวยสถาปัตยกรรม
รวมสมัย
นําทานเขา	ชมปราสาทเอดินเบอระ	(Edinburgh	Castle	)	อันสงางามดวยทําเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง	มอง

เห็นเดนเป็นสงาจากทุกมุมเมือง	เคยเป็นที่ประทับของกษตัริยสกอต	แบงเป็นสวนตางๆอยางนาชม	อาทิ	สวน
ของปอมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ	มีปืนใหญเรียงราย	รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญในเวลา	13.00
น.	ของทุกวันตลอด	150	ปีที่ผานมา,	โบสถเซนต	มากาเร็ต	สรางในคริสตศตวรรษที่	12

นําทานเดินทางกลับ	สูเมืองกลาสโกว

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	ณ	Courtyard	by	Marriott	Glasgow	Airport	Hotel	หรือระดับเดียวกัน



สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ทาอากาศยานนานาชาติกลาสโกว	(Glasgow	International	Airport)	ตั้งอยูใกล
กับเมืองเพรสลีย	และเรนฟริว	ในเรนฟริวไชร	รองรับการจราจรทางอากาศ
ของเมืองกลาสโกว	โดยอยูหางจากตัวเมืองไปทางตะวันตกประมาณ	13
กิโลเมตร	(8	ไมล)	เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสก็อตแลนด	และเป็นทา
อากาศยานหลักของโลแกนแอร

เมืองเอดินเบิรก	คือเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด	เป็นเมืองที่จัดไดวา
สวยอันดับตน	ๆ	ของสหราชอาณาจักร	และเป็นเมืองที่มีนักทองเที่ยวมาเยือน
เป็นจํานวนมาก

ถนนสายสําคัญที่เชื่อมสูพระตําหนักโฮลี่รูด(Palace	of	Holyrood	House)	ซึ่ง
เป็นที่ประทับของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนดและเคยเป็นที่ประทับ
ของพระนางแมรีแหงสก็อต

เคยเป็นที่ประทับของกษตัริยสก็อต	และเป็นที่เก็บรักษามงกุฎแหงราชวงศ
หากขึน้ไปบนจุดชมวิวของปราสาทจะสามารถมองเห็นเมือง	เอดินเบอระ	ไดทั่ว
ทั้งเมืองเลยทีเดียว	ที่น่ีสรางจากหินภูเขาไฟเกาแกที่มีอายุกวา	300	ลานปีกอน
คริสตกาล	และเคยเป็นศูนยกลางทางการทหารที่สําคัญมากในอดีต

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Courtyard	by	Marriott	Glasgow	Airport	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

เมืองกลาสโกว	(Glasgow)	แมวาจะไมใชเมืองหลวงของประเทศ	แตเมืองใหญ
แหงน้ีก็เป็นเมืองที่มีประชากรมาที่สุดในประเทศน้ีเสียแลว	ซึ่งแนนอนวาเมือง
มากเสนหที่ตั้งอยูบนแมน้ําไคลดแหงน้ี	ดูจะมีความสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
นักลงทุน	และความเจริญตางๆเขามาในกลาสโกวเป็นจํานวนมาก	นอกจากน้ี
แลวเมืองใหญแหงน้ียังถือวาเป็น	เมืองทาใหญของมหาสมุทรแอตแลนติก	จน
เป็นเหตุที่ทําใหเมืองน้ีกลายเป็นศูนยกลางการคา	ขายปลีก	วิศวกรรม	และ
อุตสาหกรรมตอเรือ	ของสก็อตแลนดไปโดยปริยายคะ	สําหรับนักทองเที่ยว
กระเปาหนัก	ถาแวะมาเที่ยวกลาสโกว	คงไมตองเดาเลยวามาเพื่ออะไร	เพราะ
ที่น่ีถือวาเป็นแหลงช็อบป้ิงที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศเลยก็วาได



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานผาน	ชมสถานทีส่ําคัญๆ	ในเมืองกลาสโกว	อาทิ	มหาวิหารแหงเมืองกลาสโกว	(Glasgow

Cathedral)	สถาปัตยกรรมแบบโกธิค	มหาวิหารแหงน้ีเป็นสุสานฝังศพของนักบุญ	Saint	Mungo,	ศาลาวาการ
เมือง	(City	Chamber),	มหาวิทยาลัยกลาสโกว	(Glasgow	University)	เป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกสรางโดยพระ
ประสงคของพระเจาเจมสที่	2	ในปี	ค.ศ.1451	ปัจจุบันถือเป็นมหาลัยที่เกาแกที่สุดเป็นอันดับ	4	ในสหราช
อาณาจักร,	ศูนยประชุม	Clyde	Auditorium	สถานที่จัดงานคอนเสิรต	นิทรรศการและการประชุมตางๆ	โดย
โครงสรางของตัวอาคารน้ันมีลักษณะคลายโอเปราเฮาสจําลอง

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
เดินทางสู	เมืองวินเดอรเมียร	สูเขตเลคดิสทริค	อุทยานแหงชาติที่ไดรับการขนานนามวาดีและสวยที่สุด

ของอังกฤษ	ที่กวางขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง	16	แหง	นําทานสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร
เมียร	ที่ทานจะไดชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบ
นําทานเดินทางตอสู	เมืองเพรสตัน	เมืองประวัติศาสตรเกาแกถึง1,000	ปี	มีอาคารเกาแกที่โดดเดนไดรับ

การขึน้ทะเบียนเป็นอาคารสําหรับการอนุรักษถึง	770	แหง	เป็นเมืองที่มีพื้นที่กวางขวางตั้งแตทุงมัวรในหุบเขา
เบคอนและพื้นที่ป าทางธรรมชาติอันหลากหลาย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	ณ	Samlesbury	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มหาวิหารแหงเมืองกลาสโกว	(Glasgow	Cathedral)	เสียกอน	มหาวิหารแหงน้ี
ทางตอนเหนือของ	High	Street	สรางขึน้ตามแบบสถาปัตยกรรมโกธิค	โดย
มหาวิหารแหงน้ีไดเป็นสุสานฝังศพของนักบุญ	Saint	Mungoอีกดวย	ปัจจุบัน
มหาวิหารแหงน้ีไดตอนรับนักทองเที่ยวที่มาเยือนเมืองกลาสโกวเป็นจํานวน
มาก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองธรรมชาติแสนสวยริมทะเลสาบ	ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติ	เลคดิส
ทริค	LAKE	DISTRICT	ถือเป็นอุทยานแหงชาติ	และยังเป็นสถานที่ที่มีนักทอง
เที่ยวมาเยือนมากที่สุดของประเทศอังกฤษ	เพราะภูมิประเทศของเลคดิสทริค
มีความสวยงามมาก	เน่ืองจากมีลักษณะเป็นพื้นที่เนินเขา	ผืนป า	และทะเลสาบ
ใสสีคราม

เขตอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ	เพื่อการพักผอนตากอากาศทามกลาง
ความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบและหุบเขางดงามประดุจหน่ึงภาพวาด



เมืองเพรสตัน	เมืองประวัติศาสตรเกาแกถึง1,000	ปี	มีอาคารเกาแกที่โดดเดน
ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นอาคารสําหรับการอนุรักษถึง	770	แหง	เป็นเมืองที่มี
พื้นที่กวางขวางตั้งแตทุงมัวรในหุบเขาเบคอนและพื้นที่ป าทางธรรมชาติอัน
หลากหลาย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Samlesbury	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทาง	สูเมืองยอรค	เมืองโรมันโบราณที่ยังมีกําแพงเมืองโบราณลอมรอบ	ตั้งอยูบริเวณแมน้ําอูสและแมน้ํา

ฟอสส	เป็นเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและมีบทบาทมาเกือบตลอด	2,000	ปี
นําทานถายรูปดานหนา	มหาวิหารยอรค	หรือ	ยอรค	มินสเตอร	(YORK	MINSTER)	มหาวิหารแหงหน่ึงที่

ยิ่งใหญที่สุดในอังกฤษ	เมืองแหงน้ีมีบิชอปประจําเมืองในราวปี	314	ทําใหเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญตอคริสต
ศาสนาแหงแรก	ๆ	ของอังกฤษ	อีกทั้งยังเป็นโบถสแบบกอธิคที่ใหญที่สุดในอังกฤษเหนือ	งดงามดวยกระจกสี
ตกแตงอยูภายในวิหาร	และยังเป็นมหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญเป็นที่สองรองจากมหาวิหารโคโลญจนในประเทศ
เยอรมนี	หนาตางใหญชื่อ	“GREAT	EAST	WINDOW”	สรางเสร็จเมื่อปี	1408	เป็นหนาตางประดับกระจกสีที่ใหญ
ที่สุดในโลก

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูเมืองแมนเชสเตอร	เมืองหลวงทางภาคเหนือของอังกฤษ	เป็นเมืองแนวหนาแหงการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม
นําทาน	ถายรูปดานหนาสนามฟุตบอลโอลดแทรฟฟอรด	แหงทีมแมนเชสเตอร	ยูไนเต็ด	เจาของสมญา

นาม	“ปิศาจแดง”	สนามเริ่มกอสรางในปี	1909	และเริ่มใชตั้งแตปี	1910	ปัจจุบันมีความจุ	76,212	คน	ซึ่งเป็นเกาอี้
ที่น่ังลวน	เขาชมภายในพิพิธภัณฑของโอลดแทรฟฟอรด	สโมสรฟุตบอลชื่อกองโลกที่มีสมาชิกแฟนคลับมากที่สุด
ในโลก	มีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนานาชนิด	เชน	เสื้อ	ผาพันคอ	หมวก	เป็นตน

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	ณ	Clayton	Manchester	Airport	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่อยูทางเหนือของอังกฤษ	ถือวาเป็นเมืองใหญและมีความสวยงาม
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะสวน



จัดเป็นมหาวิหารแหงหน่ึงที่ยิ่งใหญที่สุดในอังกฤษและครอบคลุมพื้นที่ใกล
เคียงของเมืองยอรก	เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญตอคริสตศาสนาแหงแรกๆ
ของอังกฤษ	อีกทั้งยังเป็นโบสถแบบกอธิคที่ใหญที่สุดในอังกฤษเหนือ	งดงาม
ดวยการตกแตงดวยกระจกสี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง	อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโดงดัง
ในวงการฟุตบอลของโลก	คือแมนยู	หรือ	ปีศาจแดง

เป็นสนามเหยาของแมนเชสเตอรยูไนเต็ด	มีจํานวนความจุ	75,635	ที่น่ัง	โอ
ลดแทรฟฟอรดเป็นสนามกีฬาของสโมสรที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดาหลายๆ
ทีมในสหราชอาณาจักร	เป็นสนามกีฬาขนาดใหญเป็นอันดับที่	3	และเป็น
สนามกีฬาฟุตบอลขนาดใหญเป็นอันดับที่	2	และใหญเป็นอันดับที่	8	ในทวีป
ยุโรป

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Clayton	Manchester	Airport	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองสแตรทฟอรด	อัพพอน	เอวอน	เมืองบานเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียรส
นําทานชมเมืองสเตรทฟอรดที่คงรักษาสภาพแวดลอมแบบชนบทของอังกฤษแท	ๆ	ไวไดอยางสมบูรณ
นําทานถายรูปดานหนา	บานเกิดของวิลเลีย่ม	เชคสเปียรส	(SHAKESPEAR’S	BIRTH	PLACE)	กวีและ

นักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ไดรับการยกยองทั่วไปวาเป็นนักเขียนผูยิ่งใหญของอังกฤษและของโลกมักเรียก
ขานเขาวาเป็นกวีแหงชาติของอังกฤษและ	“กวีแหงเอวอน”	(BARD	OF	AVON)	ชมบานที่เคยเป็นที่อาศัยของ
เชคสเปียร	เป็นบานหลังคามุงดวยฟาง	ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอรด	ตั้งแตศตวรรษที่	16	ปัจจุบัน
ไดปรับเป็นพิพิธภัณฑไปแลว

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทาง	สูเมืองคารดิฟฟ 	เมืองหลวงของประเทศเวลส	และยังเป็นเมืองทาสําคัญริมทะเลไอริช	เมือง

ที่ยิ่งใหญและสวยงาม	ถูกสรางขึน้โดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรืองอํานาจ
นําทาน	ชมเมืองคารดิฟ	อดีตเมืองที่สงออกถานหินมากที่สุดเมืองหน่ึง	ผานชมศาลาวาการเมือง

พิพิธภัณฑ	สนามกีฬามิเลนเนียมสเตเดี้ยม

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	ณ	Clayton	Cardiff	Hotel	หรือระดับเดียวกัน



	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอนอันเป็นบานเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร	กวีที่
มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

เมืองสแตรทฟอรดเพียง	เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมนําเอวอน	อันเป็นบานเกิดของ
วิลเลียมเช็คสเปียร	กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวง	เมืองที่ใหญที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของเวลส	เป็นเมือง
ศูนยกลางการคา	ที่ตั้งของสถาบันวัฒนธรรมและกีฬาแหงชาติแทบทุกสถาบัน
เป็นที่ตั้งของสื่อแหงชาติเวลส	ที่ตั้งของสภาแหงชาติเวลส	คารดิฟฟเป็นเมืองที่
มีความโดดเดนดานการทองเที่ยว

ศาลาวาการของเมืองคารดิฟฟ	ยอนสมัยไปที่โรมันเขามายึดครองเกาะบริเตน
ดินแดนของเวลสยังประกอบไปดวยเผาตางๆ	และเมืองคารดิฟฟกออยูภาตใต
เขตอิทธิพลของเผา	Silures	ซึ่งเป็นหน่ึงในชาติชนชาวเคลท	ที่ตั้งของคารดิฟฟ
ในอดีตเป็นจุดยุทธศาสตรเน่ืองจากอยูปากแมน้ํา	Taff	แตกอยังไมไดเป็นเมือง
ใหญมากมาย

เป็นสนามกีฬาแหงชาติของประเทศเวลส	ตั้งอยูในเมือง	คารดิฟฟ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Clayton	Cardiff	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	



บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทาง	สูเมืองบาธ	ดินแดนแหงอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญบนเกาะอังกฤษเมื่อกวา	2,000	ปีมาแลว
นําทานเขาชม	โรงอาบน้ําแรโรมัน	ที่ชาวโรมันมาสรางไวเป็นสถานที่อาบน้ําแรโดยอาศัยน้ําจากบอน้ําแร

ธรรมชาติที่จะมีน้ําไหลออกมาอยางตอเน่ืองถึงวันละประมาณ	1,250,000	ลิตร	และมีความรอนถึง	46	องศา
เซลเซียส	ที่เมืองบาธมีบอน้ําพุรอนตามธรรมชาติ	3	แหง	บอที่ใหญที่สุดคือที่	ROMAN	SACRED	SPRING	น้ํา
ผุดจากใตดินลึก	3,000	เมตร	มีแรธาตุถึงกวา	43	ชนิด

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทาง	สูสโตนเฮนจ	วงหินปริศนาแหงเกาะอังกฤษนับเป็น	หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคเกา

สรางขึน้ราว	2,000	ปี	ไมเป็นที่ทราบแนชัดวา	ทําไมสิ่งน้ีจึงถูกสรางขึน้มาแตจากลักษณะของการกอสราง	ทําให
ทราบวาผูกอสรางตองมีฐานอํานาจอยูไมนอย	เพราะมีการขนหินสีฟามาจากเวลสใชในการน้ี
นําทานเดินสู	กรุงลอนดอน	เมืองใหญที่ใหความสําคัญพื้นที่สีเขียว	มีสวนสาธารณะอยูใจกลางเมืองหลาย

แหง	สวนสาธารณะเหลาน้ีมีตนไมนานาพันธุตกแตงดวนน้ําพุ	และรูปป้ันอยางสวยงาม	มีสระน้ําซึ่งมีนกเป็ดน้ํา
และหงสวายวน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	Hilton	Gatwick	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองเกาแกแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร	ที่มีศิลปะยุคโรมันที่หลงเหลือ
อยูมากมาย	ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงาม
และความยิ่งใหญทาง	ประวัติศาสตร	จึงไมนาแปลกใจเลยที่บาธไดรับเลือกให
เป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก

เป็นกลุมอาคารสําคัญของเมืองคือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบอนําแรรอนคิงส(The
Sacred	Spring)	สวนที่สองคือบริเวณวัด	และสวนที่สามคือบริเวณที่เปิด
บริการใหนักทองเที่ยวหรือชาวเมืองใชบริการนําแรซึ่งมีทั้งสระวายนํา,	บอนํา
แรเย็น-รอน,	หองอบไอนําและสวนที่เป็นTurkish	Bath	และใหทานไดชิมนําแร
ที่จัดใหกับนักทองเที่ยวเทาน้ัน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญ	ตั้งอยูกลางที่ราบซัลลิสเบอรรี่	ในบริเวณตอนใต
ของอังกฤษ	ประกอบไปดวยแทงหินขนาดยักษ	112	กอน	ตั้งเรียงกันเป็น
วงกลมซอนกัน	3	วง	แทงหินบางอันตั้งขึน้	บางอันอยูในแนวนอน	และบางอันก็
ถูกวางซอนขึน้ไปขางบน	สโตนเฮนจมีชื่อเสียงอยางมากในฐานะที่เป็นกลุมหิน
ประหลาดซึ่งไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน



เมืองสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญที่สุดของยุโรป	เกาแกที่สุดในโลก
กวา	2,000	ปี	เป็นแหลงรวบรวมเอามนตขลัง	ของบานเมืองแบบโบราณ	และ
ความทันสมัยแบบโลกยุคใหมเขาไวดวยกันไดอยางลงตัว	ประชากรประมาณ
7.5	ลานคน	มีความหลากหลายทั้งดานเชื้อชาติ	วัฒนธรรม	ศาสนา	และ
มากกวา	300	ภาษา	ลอนดอนเป็นเมืองในดวงใจของนักทองเที่ยวหลายตอ
หลายคน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Hilton	Gatwick	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมกรุงลอนดอนอันยิ่งใหญที่เต็มไปดวยประวัติศาสตร	อันยาวนานเป็นเมืองหลวงแหงเครือจักรภพ

และศูนยรวมอํานาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบันและเป็นศูนยรวม	สถาปัตยกรรมที่สวยงาม
แหงหน่ึงของโลก	เริ่มจาก	พระราชวังบัคกิ้งแฮมที่ประทับแหงพระราชินีอังกฤษ	ชมการเปลี่ยนยามของทหาร
รักษาพระองคในชุดเครื่องแบบเต็มยศ	สวมหมวกพูสีดําแตจะเปลี่ยนเป็นชุดสีเทาในชวงฤดูหนาว
นําทานเก็บภาพสวยของ	หอนาฬิกาบิก๊เบน	สัญลักษณที่สําคัญของลอนดอนที่ตั้งอยูเคียงขางอาคารรัฐสภา

ที่สวยงามริมฝ่ังแมน้ําเทมส
ผานชมสถานที่สําคัญตางๆ	อาทิบานเลขที	่10,	ถนนดาวนน่ิงทําเนียบนายกรัฐมนตรี,	จัตุรัสทราฟัล

การ,	อนุสรณแหงสงครามทราฟัลการของทานลอรดเนลสัน,	พิคคาเดลลี	เซอรคัส,	ยานโซโห	ฯลฯ
นําทานถายรูปดานหนาโบสถเซนตปอล	ฝีมือการออกแบบของเซอรคริสโตเฟอร	เรน	สถาปนิกชื่อดังของ

อังกฤษ	มีความสวยงามดานสถาปัตยกรรมและเต็มไปดวยคุณคาทางประวัติศาสตร	เป็นมหาวิหารที่ใชในพระ
ราชพิธีอภิเษกสมรสของเจาฟาชายชาสลกับเจาหญิงไดอานาแหงเวลส	ทั้งยังเป็นที่ฝังศพของคนสําคัญชาว
อังกฤษ
ผานชมจัตุรัสพิคคาเดลลี	่ยานโซโห	ผานชมกองบัญชาการของตํารวจสก็อตแลนดยารด

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทาน	ชมบริติชมิวเซียม	(British	Museum)	หรือที่นิยมเรียกกันวา	พิพิธภัณฑอังกฤษในกรุงลอนดอน	สห

ราชอาณาจักร	เป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของมนุษยที่สําคัญที่สุดและใหญที่สุดใน
โลก	มีการกอตั้งขึน้ในปี	พ.ศ.2296	(ค.ศ.1753)	ในเบื้องตนวัตถุที่เก็บรวบรวมไวสวนใหญเป็นของสะสมของเซอร
แฮนส	สโลน	ซึ่งเป็นแพทยและนักวิทยาศาสตร	พิพิธภัณฑแหงน้ีเปิดใหบริการแกสาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่
15	มกราคม	พ.ศ.2302	(ค.ศ.1759)	ในมงตากูเฮาส	เมืองบลูมสเบอรรี	กรุงลอนดอน	อันเป็นสถานที่ตั้งของ
อาคารพิพิธภัณฑในปัจจุบันบริติชมิวเซียมเป็นแหลงรวบรวมวัตถุตางๆ
อิสระทาน	ชอปป้ิงทีห่างแฮรรอดส	หางหรูหราอันโดงดังยาน	KNIGHTSBRIDGE	เป็นหางสรรพสินคาที่

มีชื่อเสียงที่สุดในลอนดอน	ถือเป็นสัญลักษณอยางหน่ึงของกรุงลอนดอน	เป็นแหลงทองเที่ยวและเป็นหางหรูใน
เวลาเดียวกัน	ประกอบดวยรานคากวา	300	ราน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	Hilton	Gatwick	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ที่ประทับของพระเจาอลิซาเบธที่2และพระสวามี	เดิมเป็นวังของดยุกแหงบักกิ้ง
แฮม	สรางขึน้เมื่อค.ศ.1703-1705	และไดรับการปรับปรุงใหเป็นพระราชวังใน
เวลาตอมา	สําหรับในชวงฤดูรอนน้ันจะเปิดใหเขาชมบริเวณทองพระโรง	หอง
จัดพระราชทานเลี้ยง	หองทรงดนตรี	หองขาว	หองเขียว	และหองน้ําเงิน
นอกจากน้ี	มีพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองคที่หนาพระราชวัง	พิธี
เริ่มเวลา11.30น	ของทุกวัน

พิคคาดิลลีเซอรคัสตั้งอยูใจกลางมหานครลอนดอน	เป็นไทมสแควศูนยกลาง
การจราจรที่โดดเดน	นอกจากน้ียังเชื่อมตอพื้นที่	ที่สําคัญ	ทั้งจตุรัส	Trafalgar
โซโหไชนาทาวนและ	Leicester	Square	ที่เป็นศูนยกลางของลอนดอน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสตมินสเตอร	ซึ่งในปัจจุบันใชเป็นรัฐสภา
อังกฤษตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง	หอนาฬิกาน้ีถูกสรางหลัง
จากไฟไหมพระราชวังเวสตมินสเตอรเดิม	หอนาฬิกามีความสูง	96.3	เมตร
โดยที่ตัวนาฬิกาอยูสูงจากพื้น	55	เมตร	ตัวอาคารสรางดวย	สถาปัตยกรรม
สมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย	(victorian	gothic)

ถนนดาวนิงในนครเวสตมินสเตอร	หรือบานเลขที่	10	ถนนดาวนิงในลอนดอน
เป็นที่ทํางานและ	ที่พักประจําตําแหนงของ	นายกฯอังกฤษและครอบครัว	รวม
ทั้งสิ้นอยูที่น่ีมาแลว	53	ทาน	ตลอดเวลา	เกือบ	300	ปี

จัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอน	จุดนัดพบ	แลนดมารคสําคัญของเมือง	เนืองแนน
ดวยนักทองเที่ยวมหาศาล	สรางเพื่อเป็นอนุสรณแกลอรดเนลสัน	วีรบุรษที่ถูก
ยิงสูญเสียดวงตา	1	ดวงและแขนหน่ึงขางและเสียชีวิตในสงครามระหวาง
อังกฤษกับฝรั่งเศสที่แหลมทราฟัลการ	โดยทานเป็นผูนําการรบที่ทําใหอังกฤษ
ชนะสงครามทางเรือครั้งน้ี

เป็น	1	ใน	4	โบสถโบราณของกรุงโรม	ซึ่งสรางเพื่อเป็นอนุสรณแด	St.Paul
แมวาตัวอาคารจะอยูนอก	Vatican	City	โดนสิ้นเชิง	อาคารน้ีเป็นสมบัติ	ของ
Vatican	City	ไปเต็ม



พิพิธภัณฑ	แหงน้ี	กอตั้งขึน้เมื่อ	1953	และเปิดใหเขาชม	ฟรี	อยางเป็นทางการ
เมื่อ	1959	โดยเริ่มตนจาก	Sir	Hans	Sloane	ผูซึ่งมีของสะสมโบราณมากมาย
ไดถวาย	พระราชา	George	II	เพื่อเป็นสมบัติประเทศ	อังกฤษ	(โดยไดเงิน
ตอบแทน)	จากน้ันก็มีของสะสมมาเพิ่มเติมมากมาย	ไฮไลท	British	Musuem
Rosetta	Stone	(หินจารึก	อักษร	ซึ่งเป็นการสวนสําคัญการในแปลภาษา
อิยิปต	เป็นภาษา	กรีก	และเราก็แปลความหมายออกจากภาษา	กรีก	อีกทีหน่ึง
เรื่องภาษาอิยิปต	หรือ	Heiroglyphic	สาบสูญ	แต	ภาษากรีกยังคงตกทอดมายัง
ปัจจุบัน)	วิหาร	Parthenon	(วิหารใหญแหงอาณาจักร	กรีก	โบราณที่บูชา	เทพี
อาธีนา)	โลง	มัมมี่	ตางๆจาก	อิยิปต	และรูปสลัก	นาฬิกาโบราณ	รูปสลักหนา
วิหารของ	เปอรเซีย	อัสซีเรีย

เป็นหางสรรพสินคาที่หรูหราที่สุดแหงหน่ึงของโลก	มีอภิมหาเศรษฐีชาวอียิปต
ชื่อ	อัลฟาเยด	เป็นเจาของกิจการตั้งอยูบนบรอมตันแถวๆยาน	"	ไนทบริดจ	"
(Knightsbridge)	ถือเป็นสัญลักษณอยางหน่ึงของกรุงลอนดอน	เป็นแหลงทอง
เที่ยวและเป็นหางหรูดวยในเวลาเดียวกัน	ประกอบดวยรานคากวา	300	ราน
ในพื้นที่ทั้งหมดเจ็ดชั้น	จึงเป็นที่ที่เหมาะสําหรับการใชเวลาเดินเที่ยวและจับ
จายใชสอย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Hilton	Gatwick	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	-	บาย	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	บิซสเตอรเอาทเล็ต	วิลเลจ	Bicester	Outlet	Village	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชั่วโมง)

นําทานชมสินคาแบรนดเนมตางๆ	ทั้งของอังกฤษและในยุโรป	เชน	Anne,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	เป็นตน
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาสําหรับทาน	

สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูลอนดอน
นําทาน	ลองเรือชมทิวทัศนงดงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําเทมส	ซึ่งไหลผานกลางกรุงลอนดอน	ลองเรือ

ผานสถานที่สําคัญตางๆ	เชน	จัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสทมินสเตอรที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษ,หอนาฬิกาบิ ๊
กเบน,ชมความงดงามสองฝ่ังของแมน้ําเทมสผานจัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสทมินสเตอร,มหาวิหารเซนต
ปอล,ลอนดอนบริดจ	เป็นการทองเที่ยวลอนดอนที่ดีที่สุดอีกวิธีหน่ึง	จุดสวยงามที่สุด
อิสระทานเดินเลนชอปป้ิงบน	ถนนอ็อกซฟอรด	ยานชอปป้ิงใหญของลอนดอนที่ทานจะไดเลือกซื้อสินคา

คุณภาพเยี่ยมจาก	มารค	แอนด	สเปนเซอร	เซลฟริดจจ	และหางอื่นๆ	อีกมากมาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
21.45	น.	ออกเดินทางสูดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดยสายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK10

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาสําหรับทาน

เป็นสวรรคของนักชอป	เอาทเล็ทช็อปป้ิงหรูหรากิบ๊เกขนาดใหญแหงหน่ึงของ
อังกฤษ	ที่มีสินคาหลากหลายแบรนด	ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มที่

เป็นสายเลือดใหญที่หลอเลี้ยงอังกฤษ	มานับแตอดีตจวบปัจจุบัน	และเป็น
แมน้ําหน่ึงในจํานวนไมกี่สายที่คลาสสิกระดับโลก

เรียกไดวาเป็นหัวใจของลอนดอนและมีความคึกคักทุกวัน	สวนสิ่งที่มีชื่อเสียง
ของที่น่ีคือหาง	Selfridges	ซึ่งนอกจากที่น่ีไมไดมีเพียงหางเดียวแตก็ยังมีอีก
หลายหางเชน	John	Lewis,	Debenhams,	Mark&Spence,	Bhs	และไมไดมี
เฉพาะหางสรรพสินคาเทาน้ัน	ถนนสายน้ียังมีรานคาอีกมากกวาสามรอยราน
และที่น่ียังไปศูนยกลางในการเลือกซื้อที่ระลึก

เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร

ชวงเชา	-	ชวงดึก
07.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	แวะเปลี่ยนเครื่อง
11.45	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK370	บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
21.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1)	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา	30	ทาน	โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวง
หนากอนออกเดินทาง	2	สัปดาห

2)	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวอันเน่ืองมาจากกรณีที่เกิด	เหตุจําเป็นสุดวิสัย	อาทิ	การลาชา
ของสายการบิน,	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การกอจราจล,	อุบัติเหตุ,	การจราจรติดขัด	ฯลฯ	ทั้งน้ีจะคํานึงถึงผล
ประโยชน	และจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด

3)	เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ีเป็นการชําระแบบเหมาจายกับบริษทัตัวแทนในตางประเทศ	ทานไมสามารถที่จะเรียก
รองเงินคืน	ในกรณีที่ทานปฏิเสธ	หรือสละสิทธิใ์นการใชบริการน้ันที่ทางทัวรจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณี

4)	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกิดขึน้และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว	หากทานถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศ	อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง	ฯลฯ

5)	เอกสารประกอบการยื่นวีซาเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	และทางบริษทัไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร	หากทาน
ตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให	มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ	500	บาท	**

1.	สําหรับการจอง	กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	(หลังจองภายใน	3	วัน)	พรอมสําเนา
หนังสือเดินทาง

2.	ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา	20	วัน
3.	หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด	ทางบริษทัจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

ตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัด	(ไป-กลับ)	สายการบินเอมิรเรตส
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามที่ระบุในรายการ
คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน	ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี
รถโคชปรับอากาศทองเที่ยวตามโปรแกรมพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
โรงแรม	ที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในราคาเดียวกัน	(หองละ	2-3	ทาน)

คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว	คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000/150,000	บาท

คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่ทางบริษทัฯ	จัดให
คาทิปไกดทองถิน่	(2	ปอนด	/	วัน	/	คน)
คาทิปคนขับรถทองถิน่	(2	ปอนด	/	วัน	/	คน)
คาทิปหัวหนาทัวรไทย	ขัน้ตํ่าวันละ	100	บาท	/	วัน	/	คน	อาทิเชน	100	X	7	วัน	=	700	บาท	/	คน

เอกสารในการขอยื่นวีซาอังกฤษ	ใชเวลาดําเนินการ	20	วันทําการ	ไมสามารถดึงเลมออกกอนกําหนดได	(
**	ผูเดินทางตองมาแสดงตนเพื่อทําการสแกนลายน้ิวมือ	ตามวัน	เวลาและสถานทีท่ีน่ัดหมาย**	)

1.	พาสปอรต	ที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	กอนวันหมดอายุ	หากมีพาสปอรตเลมเกา	ไมวาจะเคยมี
วีซาใน	กลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม	ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา

2.	รูปถายสี	ขนาด	3.5	ซม	x	4.5	ซม.	จํานวน	2	ใบ	(**ตองมีฉากหลังเป็นสีขาวเทาน้ัน	และมีอายุไมเกิน	6	เดือน
และเหมือนกันทั้ง	2	รูป)	ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศรีษะ	และดานบนของหัวไหล	เพื่อสามารถเห็นใบหนา	ถึง	70-
80%	ของภาพ	และเพื่อความชัดเจน



3.	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	/	หรือสําเนาบัตรขาราชการ	/	สําเนาทะเบียนสมรส	พรอมแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ	(ถามี)

4.	ใบรับรองการทํางานจากบริษทัที่ทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	โดยระบุตําแหนงและอัตราเงิน
เดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ีและชวงเวลาที่ขอลางาน	เพื่อเดินทางไปยุโรป	หลังจากน้ันจะกลับ
มาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด

5.	กรณีที่เป็นเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองทีค่ัดไวไมเกิน	3	เดือน	พรอมวัตถุประสงค
หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทัฯยอนหลัง	6	เดือน	(ฉบับภาษาอังกฤษ)

6.	STATEMENT	ยอนหลัง	6	เดือน	บัญชีออมทรัพย	เทาน้ัน	ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอและมี
จํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ	ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและ
สามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา	อัพเดตลาสุด	ไมตํ่ ากวา	15	วันกอนการยื่นวีซา	สถาน
ทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน	หากยอดเงินออมทรัพยมีไมมากพอ	สามารถแนบบัญชีกองทุน	พันธบัตร
โฉนดที่ดิน	ฯลฯ	เพิ่มได

7.	กรณีที่บริษทัของทานเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด	นอกเหนือจากเอกสารขอ
1-6	แลว	ทางบริษทัฯ	จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับ	มาทํางาน
ของทาน	โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง	และเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย

8.	กรณีที่เป็นนักเรียน	นักศึกษา	จะตองมี	หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ	(ตัวจริง)
เทาน้ัน

9.	กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี	เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอมเป็นภาษา
อังกฤษ	โดยที่บิดา,	มารดา	และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีก	ทาน
หน่ึงได	ณ	ที่วาการอําเภอ	หรือสํานักงานเขต	โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรา
รับรองจากทาง	ราชการอยางถูกตอง

10.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร
และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
เชนกัน

11.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ	เรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ

12.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทา
งบริษทัฯ	ทางบริษทัฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง	ๆ	ของบริษทัฯ	ที่ไดระบุโดยทั้งหมด

13.	การยื่นวีซาน้ัน	ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ	20,000	ตอทานกอนเทาน้ัน	ถึงสามารถดําเนินการขั้น
ตอนการยื่นวีซาได
การจองคิวยื่นวีซาอังกฤษ	หลังจากที่เลือกวันยื่นวีซาในเวปไซตของทางสถานทูตแลวจะตองชําระคาวีซาทันที	(ซึ่ง

รวมอยูในราคาทัวรแลว)	กรณีที่ทางบริษทัไดทําการจองคิวยื่นวีซาและแจงใหผูเดินทางรับทราบแลว.ถาผูเดินทาง
เกิดการเปลี่ยนแปลงคิวยื่นวีซาในภายหลัง	ทางผูเดินทางตองรับผิดชอบคาวีซาในครั้งถัดไปดวยตัวเอง
เอกสารประกอบการยื่นวีซาเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	และทางบริษทัไมมีนโยบายรับแปลเอกสารหาก

ทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให	มีคาใชจายเพิม่เติมฉบับละ	500	บาท	**

1)	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา	30	ทาน	โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวง
หนากอนออกเดินทาง	2	สัปดาห

2)	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวอันเน่ืองมาจากกรณีที่เกิด	เหตุจําเป็นสุดวิสัย	อาทิ	การลาชา
ของสายการบิน,	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การกอจราจล,	อุบัติเหตุ,	การจราจรติดขัด	ฯลฯ	ทั้งน้ีจะคํานึงถึงผล
ประโยชน	และจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด

3)	เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ีเป็นการชําระแบบเหมาจายกับบริษทัตัวแทนในตางประเทศ	ทานไมสามารถที่จะเรียก
รองเงินคืน	ในกรณีที่ทานปฏิเสธ	หรือสละสิทธิใ์นการใชบริการน้ันที่ทางทัวรจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณี

4)	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกิดขึน้และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว	หากทานถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศ	อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง	ฯลฯ



1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึน้ไป	คืนมัดจําทั้งหมด
2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจายเบื้องตน	5,000	บาท
3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	25-30	วัน	เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-25	วัน	เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5.	ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	15	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด


