


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินอาบูดาบี

2 สนามบินฮีทโธรว	-	มหานครลอนดอน	-	เมืองซาลสบัวรี	-	สโตนเฮนจ	-
เมืองบาธ	-	พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน

พักที่	YHA
HOTEL	,
STRATFORD-
UPON-AVON
หรือเทียบเทา

3 สแตรทฟอรด	อัพพอน	เอวอน	-	บานเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร	-
โบสถเกาแก	Holy	Trinity	-	บิซสเตอร	เอาทเลท	วิลเลจ	-	เมืองอ็อกฟอรด
(OXFORD)

พักที่
	PREMIER
INN	HOTEL	,
HEATHROW
LONDON	หรือ
เทียบเทา

4
มหานครลอนดอน	-	จัตุรัสทราฟัลการ	-	มหาวิหารเซนตปอล	-	ถนน
ดาวนนิง	-	ลอนดอนบริดจ	-	ทาวเวอรออฟลอนดอน	-	พระราชวังบัคกิ้ง
แฮม	-	พิพิธภัณฑอังกฤษ	-	ไนทบริดจ	-	ฮารวียนิโคล	-	หางแฮรอดส	-
ถนนสโลน

พักที่
	PREMIER
INN	HOTEL	,
HEATHROW
LONDON	หรือ
เทียบเทา

5 หอนาฬิกาบิก๊เบ็น	-	ลอนดอนอาย	-	ถนนออกฟอรด	แมนเช็สเตอร	-	พิค
คาดิลลี่เซอรคัส	-	สนามบินฮีทโธรว

6 สนามบินอาบูดาบี	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

18	ต.ค.	60	-	23	ต.ค.	60 45,999	บาท
42,999	บาท

45,999	บาท	42,999
บาท

45,999	บาท	42,999
บาท 6,000	บาท



15.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชั้น	4	ประตูหมายเลข	9	เคานเตอร	T	สายการบิน	ETIHAD
AIRWAYS	เพื่อเตรียมตัวเดินทาง	และผานขั้นตอนการเช็คอิน	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกเรื่องกระเปาสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

18.20	น.	ออกเดินทางจาก	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินเอติฮัด	แอรเวย	เที่ยวบินที่	EY405	***(มีอาหาร
และเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6.30	ชั่วโมง)	

22.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินอาบูดาบี	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี	ตั้งอยูกรุงอาบูดาบี,	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย

ชวงเชา
02.35	น.	ออกเดินทางสู	ลอนดอน	โดย	เทีย่วบินที	่EY011	***(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใช

เวลาเดินทางประมาณ	7.30	ชั่วโมง)
07.35	น.	ถึง	สนามบินฮีทโธรว	ลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	6	ชั่วโมง)	นํา

ทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานออกเดินทางสู	เมืองซาลิสบัวรี	่(Salisbury)

นําทานชม	เสาหินสโตนเฮนจ	(Stonehenge)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชั่วโมง)	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรย
ของโลกในยุคกอนประวัติศาสตร	มีอายุกวา	5,000	ปี	เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญ	ตั้งอยูกลางทุงราบกวางใหญ
ซึ่งไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองบาธ	(Bath)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง	20	นาที)	ตั้งอยูในหุบเขาของแมน้ําเอ

วอนในบริเวณที่มีน้ําพุรอนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอํานาจ	และเป็นผูสราง	โรง
อาบน้ําโรมัน	(Roman	Bath)	และยังไดเป็นเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก	(UNESCO)	ในปี	ค.ศ.	1987
นําทานชม(ดานนอก)	พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน	(Roman	Bath	Museum)	ซึ่งมีประวัติการคนพบที่นาสนใจ



ปัจจุบันเป็นกลุมอาคารสําคัญของเมือง	คือ	บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบอน้ําแรรอนคิงส	(The	Sacred	Spring)	สวนที่
สอง	คือ	บริเวณวัด	และสวนที่สาม	คือ	บริเวณที่เปิดบริการใหนักทองเที่ยวหรือชาวเมืองใชบริการน้ําแรซึ่งมีทั้ง
สระวายน้ํา,	บอน้ําแรเย็น-รอน,หองอบไอน้ํา	และสวนที่เป็น	Turkish	Bath
นําทานเดินทางสู	เมืองสแตรทฟอรด	(Stratford	Upon	Avon)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)	เมืองที่

ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอน	อันเป็นบานเกิดของ	วิลเลี่ยม	เช็คสเปียร	(William	Shakespeare)	กวีที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของอังกฤษ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	YHA	HOTEL	,	STRATFORD-UPON-AVON	หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร

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

ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของลอนดอนในมณฑลวิลตเชอร	ตัวเมืองมีขนาด
กะทัดรัดทําใหการเดินทางภายในเมืองนองๆสามารถเดินไปไหนมาไหนได
สะดวก	ภายในเมืองมีวิหารซอลลบรี่อันงดงาม	ซึ่งเป็นวิหารเกาแกตั้งอยู
ทามกลางรานคาตกแตงนารัก	รานอาหาร	ผับ	บารทันสมัยสลับกับโบสถเล็กๆ
มีศูนยการคา	โรงภาพยนต	และถนนเล็กๆตามแบบอังกฤษดั้งเดิม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นเมืองเกาแกแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร	ที่มีศิลปะยุคโรมันที่หลงเหลือ
อยูมากมาย	ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงาม
และความยิ่งใหญทาง	ประวัติศาสตร	จึงไมนาแปลกใจเลยที่บาธไดรับเลือกให
เป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก



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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	YHA	HOTEL	,	STRATFORD-UPON-AVON	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	เมืองสเตรทฟอรด	ซึ่งรมรื่นไปดวยสวนสาธารณะ	ชมบานเช็คสเปียร	(ดานนอก)	และชีวิต

ความเป็นอยูของกวีเอกในอดีต
นําทานชม	โบสถเกาแก	Holy	Trinity	แมน้ําเอวอนอันเงียบสงบ	และสถานที่ในประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับ

กวีเอกผูน้ี
อิสระทานเดินเลนในเมืองตามอัธยาศัย	จนไดเวลาอันสมควร
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
ทานเดินทางสู	เมืองบิสเตอร	(BICESTER)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง	15	นาที)
อิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดชั้นนําอยางจุใจที่	บิสเตอรเอาทเลท	(BICESTER	OUTLETS)	เอาทเลทที่

รวบรวมสินคาแบรนดเนมในราคาถูกกวารอยแบรนด	อาทิ	เชน	อาทิเชน	CALVIN	KLEIN,	BURBURRY,
DIESEL,	CLARKS,	DKNY,	DOLCE	&	GABBANA,	FRED	PERRY,	LEVI’S,	L’OCCITANE,	MULBERRY,
PAUL	SMITH,	QUIKSILVER,	POLO	RALPH	LAUREN	เป็นตน
ไดเวลาอันควร	นําทานเดินทางสูเมือง	ออกฟอรด	(Oxford)	เมืองที่มีชื่อเสียงในดานการศึกษา
นําทานชม	มหาวิทยาลัยไครช	เชิรท	ที่เกาแกอายุกวาพันปี	ไครชเชิรทคอลเลจ	ที่บางหองใชเป็นสถานที่

ถายทําภาพยนตรแฮรรี่พอตเตอร	เป็นตนนําทานเดินชมเมืองที่เกาแกและสวยงาม	แลวผานชมสถานที่สําคัญ
ตางๆ	เชน	โบสถประจําเมือง	จัตุรัสกลางเมือง	ศาลาวาการประจําเมือง	อาคารพิพิธภัณฑตางๆ	และยานการคา
นําทานเดินทางสู	กรุงลอนดอน	(London)	มหานครลอนดอน	เมืองสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญ

ที่สุดของยุโรป

ชวงเย็น	
อิสระอาหารเย็น	เพื่อสะดวกแกการชอปป้ิง
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	PREMIER	INN	HOTEL	,	HEATHROW	LONDON	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอนอันเป็นบานเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร	กวีที่
มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ



อิสระอาหารเย็น	ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปป้ิง

เมืองสแตรทฟอรดเพียง	เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมนําเอวอน	อันเป็นบานเกิดของ
วิลเลียมเช็คสเปียร	กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

โบสถเกาแก	Holy	Trinity	แมน้ําเอวอนอันเงียบสงบ	และสถานที่ใน
ประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับกวีเอกผูน้ี	อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาที่ระลึกจาก
รานคามากมาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นสวรรคของนักชอป	เอาทเล็ทช็อปป้ิงหรูหรากิบ๊เกขนาดใหญแหงหน่ึงของ
อังกฤษ	ที่มีสินคาหลากหลายแบรนด	ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มที่

เมืองแหงประวัติศาสตรและเป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่โรแมนติกมากๆ	อีกทั้ง
ยังมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่ทุกคนรูจักทั่วโลก	น่ันก็คือ	มหาวิทยาลัยออกฟ
อรด	บรรยากาศในเมืองออกฟอรดน้ันดีมาก	จึงเหมาะกับการมาเรียนควบคูไป
กับการพักผอน	อีกดวย

	พักที่		PREMIER	INN	HOTEL	,	HEATHROW	LONDON	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเที่ยวชม	มหานครลอนดอน	โดยเริ่มจาก	จตุรัสทราฟัลการ	(Trafalgar)	ที่รายลอม	ไปดวยอาคารที่นา

สนใจ
นําทานผานชม	มหาวิหารเซนตปอล	(St.Paul’s	Cathedral)	ที่มียอดโดมใหญเป็นอันดับที่	2	ของโลก	และใช

เป็นสถานที่จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาฟาชายชารล	และเลดี้ไดอานา	สเปนเซอร	ผานชม	ศาลา
กลางเทศบาลนครลอนดอน	ศูนยกลางการปกครองสวนทองถิ่นมากกวา	800	ปี
นําทานผานชม	บานเลขที	่10	ถนนดาวน่ิง	บานพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ	ชม	ลอนดอนบริดจ



(London	Bridge)	สะพานขามแมน้ําเทมสแหงแรก
จากน้ัน	อิสระทานชมและถายรูปกับ	หอคอยลอนดอน	“Tower	of	London”	สถานที่เกิดเหตุแหง

ประวัติศาสตรอันเกรียงไกร	ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ	ซึ่งเป็นกลุมอาคารและหอคอยหลายหลัง
นําทานแวะถายรูปหนา	พระราชวังบัคกิ้งแฮม	(Buckingham	Palace)	ที่ประทับของพระเจาอลิซาเบธที่	2

และพระสวามี
นําทานเขาชม	พิพิธภัณฑอังกฤษ	(BRITISH	MUSEUM)	หน่ึงในพิพิธภัณฑดานประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมของมนุษยที่สําคัญและใหญที่สุดในโลก	มีการกอตั้งขึน้ในปี	ค.ศ.1753	วัตถุที่เก็บรวบรวมไวสวนใหญ
เป็นของสะสมของเซอร	แฮนส	สโลน	ซึ่งเป็นแพทยและนักวิทยาศาสตร	ภายในรวบรวมวัตถุตางๆ	จากทุกทวีป
จํานวนกวา	7	ลานชิ้น	ซึ่งลวนมีชื่อเสียงและมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษนจากจุดเริ่มตนจนถึง
ปัจจุบัน
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	เมนู	FISH&CHIP

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ยานไนซบริดจ	(Knights	Bridge)	ซึ่งเป็นที่ตั้งของหางสรรพสินคาชื่อดังอยาง	ฮารวีย	นิ

โคล(Harvey	Nicole)	และแฮรรอดส	(Harrods)	ที่ทานสามารถเลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนําจากทั่วทุกมุมโลก
อาทิเชนกระเปาแฮรรอดสที่นิยมกันอยางมาก	รวมทั้งมีรานคาแฟชั่นมากมายที่ตั้งอยูบริเวณ	High	Street	เชน
Accessorize,	H&M,	Zara,	Kipling,	Gant,	Hugo	Boss,	Porsche	Deign,	Bally	ฯลฯ

ชวงเย็น	
อิสระอาหารเย็น	เพื่อสะดวกแกการชอปป้ิง
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	PREMIER	INN	HOTEL	,	HEATHROW	LONDON	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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



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

สะพานลอนดอนถูกสรางขึน้ครั้งแรกโดยชาวโรมัน	โดยสรางจากไม	แตตอง
ซอมสรางใหมอีกหลายครั้ง	เน่ืองจากถูกพัดทําลายจากกระแสน้ําในแมน้ํา
เทมส	หรือจากการถูกบุกรุกและเผาทําลายจากขาศึก	จากพายุ	และเปลี่ยน
เป็นสรางจากหินในปีค.ศ.	1206	กษตัริยอังกฤษไดมีแนวคิดในการสรางบาน
บนสะพาน	และไมนานก็มีบาน	รานคา	โรงสวดมนตสรางอยูบนพื้นที่ตรงกลาง
สะพาน	รวมถึงตึกสูงถึง	7	ชั้น

เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอน
ในอังกฤษ	เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก	ตัวหอคอยใชเป็นปอม
พระราชวังของพระมหากษตัริย	และที่จําขังโดยเฉพาะสําหรับนักโทษที่มียศ
ศักดิส์ูง

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	**	เมนู	FISH&amp;CHIP

ยานชอปป้ิงที่มีหางสรรพสินคาเกาแก	Harrods	ที่มีสินคาหลากหลายแบรนด
จากทั่วโลก



อิสระอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย	เพื่อสะดวกแกการชอปป้ิง

ทานสามารถเลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนําจากทั่วทุกมุมโลก	รวมทั้งกระเปาแฮร
รอดสที่นิยมกันอยางมาก	รวมทั้งมีรานคาแฟชั่นมากมายตั้งอยูบริเวณ	High
Street	เชน	Accessorize,	H&M,	Zara,	Kipling,	Gant,	Hugo	Boss,	Porsche
Deign,	Bally	และยังมีถนนสโลน(Sloane	Street)	ที่เป็นที่ตั้งของราน	Super
Brands	อาทิ	เชน	Louis	Vuitton,	Chanel,	Hermes,	Gucci,	Valentino,
Salvatore	Ferragamo,	MCM,	Ermenegildo	Zegna,	Alberta	Ferretti,
Shanghai	Tang,	Dior,	Giorgio	Armani,	Dolce	&	Gabrana,	Bottega	Veneta,
Bvlgari	Fendi	ฯลฯ

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

ถนนสโลน(Sloane	Street)	ที่เป็นที่ตั้งของราน	Super	Brands	อาทิ	เชน	Louis
Vuitton,	Chanel,	Hermes,	Gucci,	Valentino,	Salvatore	Ferragamo,	MCM,
Ermenegildo	Zegna,	Alberta	Ferretti,	Shanghai	Tang,	Dior,	Giorgio	Armani,
Dolce	&	Gabrana,	Bottega	Veneta,	Bvlgari	Fendi	ฯลฯ

	พักที่		PREMIER	INN	HOTEL	,	HEATHROW	LONDON	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานถายรูปกับ	หอนาฬิกาบิก๊เบน	(Clock	Tower,	Palace	of	Westminster)	เป็นหอนาฬิกาประจําพระ

ราชวังเวสตมินสเตอร	ซึ่งในปัจจุบันเป็นอาคารรัฐสภาอังกฤษ	ตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง	หอ
นาฬิกาน้ีถูกสรางหลังจากไฟไหมพระราชวังเวสตมินสเตอรเดิม	เมื่อวันที่	16	ตุลาคม	พ.ศ.	2377	โดยชาลส	แบร
รี	เป็นผูออกแบบ	หอนาฬิกามีความสูง	96.3	เมตร	โดยที่ตัวนาฬิกาอยูสูงจากพื้น	55	เมตร	ตัวอาคารสรางดวย
สถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย
นําทานแวะชม	และถายรูปกับ	ลอนดอนอาย	(London	Eye)	เป็นชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป	มีความ

สูง	135	เมตร(443	ฟุต)	และเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม	และเป็นจุดดึงดูดนักทองเที่ยวไดอยางมาก
ในสหราชอาณาจักร	ลอนดอนอาย	ตั้งอยูดานตะวันตกของสวนจูบิลี่	บนริมฝ่ังทางใตของแมน้ําเทมส	ในกรุง
ลอนดอน	ตั้งอยูระหวางสะพานเวสตมินสเตอรกับสะพานฮันเกอรฟอรด	โดยสถานที่แหงน้ีเคยเป็นที่ตั้งของโดม
แหงการคนพบ	ที่เคยสรางขึน้เพื่อใชในงานนิทรรศการเฟสติวัล	ออฟ	บริเตนในปี	ค.ศ.	1951
นําทานเดินทางสู	อ็อกฟอรดสตรีท	(Oxford	Street)	มีความยาวประมาณ	1	กม.	สองฟากฝ่ังถนนอุดมไป

ดวยรานคานานาชนิด	ซึ่งมีของขายตั้งแตเครื่องใชในบาน,	เฟอรนิเจอร,	เสื้อผาเครื่องสําอาง,	เครื่องแกว,	สินคา
แบรนเนมส
อิสระใหทานชอปป้ิง	ตามอัธยาศัย



เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน	เมนูเป็ดยาง	โฟรซีซัน่

ชวงบาย	
อิสระเดินเลนยาน	พิคคาดิลลี	เซอรคัส	และไชนา	ทาวน	พิคคาดิลลีเซอรคัส	เป็นจุดรวมของถนน	Regent

Street	,	Shaftsbury	Avenue	,	Piccadilly	และ	Haymarket	และยังเป็นจุดเชื่อมโยงไปถึงพื้นที่สําคัญเชน	จัตุรัส
ทราฟัลการ	โซโห	ไชนาทาวน	และ	เลสเตอรสแควร	ที่จุดศูนยกลางมีรูปป้ันของเทพนักธนูมีปีก	Anteros	อยู
เหนือน้ําพุ	Shaftesbury	Memorial	Fountain	เป็นรูปป้ันแรกที่หลอดวยอลูมิเนียม	ในปัจจุบันที่น่ีเป็นจุดนัดพบ
ยอดนิยม	และเป็นที่น่ังชมฝูงชนผานไปมา	ฯลฯ

17.00	น.	นําคณะเดินทางสู	สนามบินฮีทโธรว	เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา	คืนภาษี	(Tax	Refund)	และ	มี
เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

20.45	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินเอติฮัด	แอรเวย	เที่ยวบินที่	EY018	***(มีอาหาร
และเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	7.30	ชั่วโมง)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

หรือมิลเลเนียมวีล	เป็นชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป	มักเปนสถานที่ทอง
เที่ยวที่ไดรับความนิยมและดึงดูดนักทองเที่ยวอยางมาก

เป็นถนนในเมือง	แมนเช็สเตอรซึ่งมีโรงแรมและบารมากมายตลอดทาง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน***	เมนูเป็ดยาง	โฟรซีซั่น

ที่น่ีมักจะไดสมญาวาเป็นไทมสแควรในเวอรชันของอังกฤษ	เป็นศูนยกลางการ
เดินทางที่เป็นทั้งสัญลักษณและจุดเริ่มตนสําหรับการเดินทางสํารวจลอนดอน
พิคคาดิลลีเซอรคัสเป็นจุดรวมของถนน	Regent	Street,	Shaftsbury	Avenue,
Piccadilly	และ	Haymarket	และยังเป็นจุดเชื่อมโยงไปถึงพื้นที่สําคัญเชนจัตุรัส
ทราฟัลการ	โซโห	ไชนาทาวนและเลสเตอรสแควร



เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร

07.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินอาบูดาบี	เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
08.45	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดย	สายการบินเอติฮัด	แอรเวย	เที่ยวบินที่	EY408	***(มี

อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6.30	ชั่วโมง)
18.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี	ตั้งอยูกรุงอาบูดาบี,	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	20	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	20,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	24	กก.
คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	2,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม



จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ	ทานละ	8	ปอนด/ทริป/ทาน	(2ปอนด/วัน/ทาน)

คาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	12	ปอนด/ทริป/ทาน	(2ปอนด/วัน/ทาน)

คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
คาธรรมเนียม+คาบริการยื่นวีซาเชงเกน(กรณีใหยื่นวีซาให	คาธรรมเนียม+บริการ	5,000บาท)

เอกสารประกอบการขอวีซาอังกฤษ
**ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ	10-15	วันทําการ	ไมรวมวันเสาร-อาทิตย	และวันหยุดนักขัตฤกษ**
สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต	หากไดยื่นเขาไปแลว	ดังน้ันถาทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษทัทัวรฯ

เพื่อขอยื่นวีซาลวงหนากอนกรุป	และใหแนบตัว๋เครื่องบินในชวงที่ทานจะเดินทางมาดวย
การเตรียมเอกสาร

**กรุณาอานใหเขาใจ	และเตรียมใหครบ	และกรุณาอยายึดติดกับการยื่นในสมัยกอน**

1.	หนังสือเดินทาง	อายุใชงานได	เกิน	6	เดือนขึน้ไป	และ	มีหนาวางอยางนอย	2	แผน
2.	รูปถายสีหนาตรง	ขนาด	3.5x4.5	ซม.	2	รูป	พื้นฉากหลังรูปตองเป็นพื้นสีขาว	(อยาถายเอง	เพราะพื้นเป็นสีเทา	ใช

ไมได)	หามสวมแวนสายตา	(รูปถายตองถายไวไมเกิน	6	เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหนาวีซาที่เคยได)
3.	สําเนาบัตรประชาชน
4.	สําเนาทะเบียนบาน	(กรุณาถายหนาแรกที่มีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย)
5.	สําเนาทะเบียนสมรส	(กรณีผูหญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหนาเป็น	...นาง...	ตองแนบมา)
6.	สําเนาทะเบียนหยา	(กรณีผูหญิง.....ถาหยาและหากมีการใชคํานําหนาเป็น	....นาง...ตองแนบมา)
7.	สําเนาใบมรณะบัตร
8.	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	เปลี่ยนนามสกุล	(ถาหากมีการเปลี่ยน)
9.	สูติบัตร(กรณีเด็กตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณตองแนบสูติบัตรมา)
10.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ	(หากเด็กไมไดเดินทางพรอม	พอและแม)	ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี
•	เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น	บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม	ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรือ

อําเภอเทาน้ัน	และใหระบุวา	ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร	(ระบุชื่อ)	มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว
•	เด็กเดินทางกับบิดา	มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ

เทาน้ันและใหระบุวา	มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา	(ระบุชื่อบิดา)
•	เด็กเดินทางกับมารดา	บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ

เทาน้ันและใหระบุวา	บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา	(ระบุชื่อมารดา)
11.	หลักฐานการทํางาน**(จดหมายรับรองการทํางาน	/	การเรียน)	ตองมีอายุไมเกิน	1	เดือน	นับจากวัน

ยื่นทําเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	สะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต**	จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ	TO
WHOM	IT	MAY	CONCERN	(ไมตองระบุสถานฑูตและประเทศ)จดหมายรับรองการทํางานใหระบุวันออกจดหมาย,
วันเขาทํางาน,	และเงินเดือน
•	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของรานคา:	ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเป็นเจาของรานคา
•	กรณีพนักงานบริษทั:	ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง	ระบุตําแหนง	ระยะเวลาการวาจาง	/	เงินเดือน
•	กรณีที่เป็นขาราชการ:	ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน
•	กรณีเกษียณอายุราชการ:	ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
•	กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา:	ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา	น้ันวากําลังศึกษาอยู	ระบุชั้นปีที่ศึกษา
12.	หลักฐานการเงิน(กรุณาเตรียมใหถูกตอง	ใชทัง้	Bank	guarantee	และ	STATMENT	เลมเดียวกัน)

•	หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน	(Bank	guarantee)	ของบัญชีออมทรัพย	(Saving	account)	ออกโดยธนาคาร
ระบุชื่อเจาของบัญชีใหครบถวน	(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)	มีอายุไมเกิน	20	วัน	นับจากวันที่
ยื่นวีซา
•	STATEMENTยอนหลัง	6	เดือน	นับขึน้ไปจากเดือนที่จะยื่นวีซา	มียอดเงินไมตํ่ ากวา	100,000	บาทตอการรับรอง	1

ทาน	และยอดแสดงในบัญชีตองไมกาวขามเดือน	(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)มีอายุไมเกิน	20
วันนับจากวันที่ยื่นวีซา
•	สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยอัพเดทใหเป็นปัจจุบันและนําสมุดไปแสดงใหเจาหนาที่สถานทูตในวันสัมภาษณ
**	ขอ	1	ขอ	2	และขอ	3	ตองเป็นสมุดบัญชีออมทรัพยเลมเดียวกันเทานัน้	**



หมายเหตุ	:
หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขามเดือน	(ยอดไมตอเน่ือง)	เชนจากเดือน	1	ขามไปเป็นยอดของ	เดือน

3	(เดือน	2	ไมมี)	ทานตองไปขอ	Bank	statement	จากทางธนาคารแทนการถายสําเนาสมุดบัญชี
•	บัญชีฝากประจํา	(Fixed)	สามารถแนบประกอบได	แตทานตองแนบบัญชีออมทรัพย	(Saving)มาดวย

หากตองการใชบัญชีฝากประจํา	ตองเตรียมดังน้ี
-	หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน	(Bank	guarantee)ของบัญชีฝากประจํา	(Fixed	account)	ออกโดยธนาคาร	ระบุ

ชื่อเจาของบัญชีใหครบถวน	มีอายุไมเกิน	20	วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา
-	สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา	มียอดเงินไมตํ่ ากวา	100,000	บาทตอการรับรอง	1	ทาน
หมายเหตุ	หากตองการรับรองการเงินใหคนภายในครอบครัว	ตองเตรียมเอกสารดังน้ี
•	หนังสือรับรองทางการเงิน	(Bank	Guarantee)	ตองระบุชื่อเจาของบัญชี	รับรองคาใชจายใหใคร	(ตองระบุชื่อผู

ถูกรับรองในจดหมายดวย)	(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)อายุไมเกิน	20	วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา
•	กรุณาแนบสูติบัตร,	ทะเบียนบาน,	ทะเบียนสมรส	หรือหลักฐาน	เพื่อแสดงสถานะ	และความสัมพันธวาเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกัน

กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลูกจาง
จดหมายรับรองจากนายจางระบุวาเป็นผูรับรองคาใชจาย	พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน
หนังสือรับรองเงินฝาก	ดังขอ	11.1	และ	11.2
(กรุณาไมตองแนบเอกสารบัญชีกระแสรายวันเน่ืองจากสถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันใน

ทุกกรณี)

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น***
***ไมรวมคาวีซาอังกฤษ***
***ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอ

สงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาจองกอนลวงหนา	พรอมชําระเงินคามัดจํา	ทานละ	20,000.-	บาท	ภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกคารายตอไป	...สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย	21	วัน
ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหอเดี่ยว(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน



ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	45	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3			ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	30	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.		การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra

Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		
4.		การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	20	คน


