


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	เมืองเอดินเบิรก	-	ถนนรอแยลไมลส	-	ปราสาทแหงเอ
ดินเบอระ	-	สนามบินเมืองกลาสโกว

พักที่	NOVOTEL
EDINBURGH
PARK	หรือเทียบ
เทา

3 เมืองแมนเชสเตอร	-	สนามฟุตบอล	โอลดทราฟฟอรด	-	เมือง
ลิเวอรพูล(Liverpool)	-	ทาเรืออัลเบิรต	-	ตึกรอยัลลิเวอร

พักที่	NOVOTEL
LIVERPOOL
หรือเทียบเทา

4 สแตรทฟอรด	อัพพอน	เอวอน	-	บานเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร	-
โบสถเกาแก	Holy	Trinity	-	เมืองคารดิฟฟ

พักที่	CLAYTON
HOTEL
CARDIFF	หรือ
เทียบเทา

5 เมืองบาธ	-	พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน	-	เมืองซาลสบัวรี	-	สโตนเฮนจ	-
มหานครลอนดอน

พักที่	HOLIDAY
INN	LONDON
WEST	หรือ
เทียบเทา

6 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
พักที่	HOLIDAY
INN	LONDON
WEST	หรือ
เทียบเทา

7 มหานครลอนดอน	-	จัตุรัสทราฟัลการ	-	มหาวิหารเวสตมินสเตอร	-	หอ
นาฬิกาบิก๊เบ็น	-	ลอนดอนอาย	-	พระราชวังบัคกิ้งแฮม	-	สนามบิน
ฮีทโธรว

8 สนามบินอาบูดาบี	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

25	เม.ย.	61	-	2	พ.ค.	61 ฿59,900 ฿59,900 ฿0 ฿8,900

8	พ.ค.	61	-	15	พ.ค.	61 ฿59,900 ฿59,900 ฿0 ฿8,900

22	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿59,900 ฿59,900 ฿0 ฿8,900

5	มิ.ย.	61	-	12	มิ.ย.	61 ฿59,900 ฿59,900 ฿0 ฿8,900

19	มิ.ย.	61	-	26	มิ.ย.	61 ฿59,900 ฿59,900 ฿0 ฿8,900



22.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	9	เคานเตอร	T
สายการบินเอมิเรตส	โดยมีเจาหนาที่	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.35	น.	ออกเดินทางสู	ดูไบ	โดย	สายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK	385
04.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินดูไบ	แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
07.50	น.	ออกเดินทางตอสู	กลาสโกว	ประเทศสก็อตแลนด	โดย	เทีย่วบินที	่EK	27
12.35	น.	ถึง	สนามบินกลาสโกว	ประเทศสก็อตแลนด	(Scotland)	***(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	6

ชั่วโมง	และจะเปลี่ยนเป็น	7	ชั่วโมงในวันที่	29	ตุลาคม	2560)	นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางเขาสู	เมืองเอดินเบิรก	(Edinburgh)	เมืองหลวงของสก็อตแลนด	(Scothland)	ดินแดนที่

ตั้งอยูในพื้นที่ที่สวยงาม
นําทานเดินทางสูยานเมืองเกา	สูถนนรอยัลไมล	(Royal	Mile)	ถนนสายสําคัญที่เชื่อมสูพระตําหนักโฮลี่รูด

(Palace	of	Holyrood	House)	ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี	เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด	และเคยเป็นที่ประทับ
ของพระนางแมรีแหง	สก็อต	ฝ่ังตรงขามเป็นรัฐสภาแหงชาติสก็อตอันนาภาคภูมิใจ	ดวยสถาปัตยกรรมรวมสมัย
นําทานเขาชม	ปราสาทเอดินบะระ	(Edinburgh	Castle	)	อันสงางามดวยทําเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง	มองเห็น

เดนเป็นสงาจากทุกมุมเมือง	เคยเป็นที่ประทับของกษตัริยสกอต	แบงเป็นสวนตางๆอยางนาชม	อาทิ	สวนของ
ปอมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ	มีปืนใหญเรียงราย	รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญในเวลา	13.00	น.
ของทุกวันตลอด	150	ปีที่ผานมา,	โบสถเซนต	มากาเร็ต	สรางในคริสตศตวรรษที่	12	เพื่อรําลึกถึงพระมารดา
ของกษตัริยเดวิดที่	1	แลวเขาสูพระราชฐานชั้นในสวนที่เป็น	The	Palace	จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ
แหงสก็อต	ระยะทาง	65	ก.ม.(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.15	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	NOVOTEL	EDINBURGH	PARK	หรือเทียบเทา



เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	6	ชัว่โมง	และจะเปลีย่นเป็น	7	ชัว่โมงในวันที	่29	ตุลาคม	2560

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	NOVOTEL	EDINBURGH	PARK	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



จากน้ันออกเดินทางสู	เมืองแมนเชสเตอร	(Manchester)	เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงจากการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมแหงแรกของโลก	เป็นศูนยกลางศิลปะ	สื่อ	และธุรกิจขนาดใหญ	อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ตั้งของสโมสรที่
มีชื่อเสียงโดงดังในวงการฟุตบอลของโลก	โดยมีสโมสรฟุตบอล	3	สโมสร	ไดแก	แมนเชสเตอร	ยูไนเต็ด	และแมน
เชสเตอร	ซิตี้	และสโมสรคริกเก็ต	แลงคาเชียร	เคานตี้	ระยะทาง	388	ก.ม.	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4.30
ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําคณะเขาชม	สนามฟุตบอลโอลด	แทรฟฟอรด	(Old	Trafford	Stadium	and	Museum	Tour)	ของ

สโมสรแมนยูฯ	ที่จัดวารวยที่สุดในโลก	เป็นสนามที่ใหญเป็นอันดับ	2	ของอังกฤษ	รองรับแฟนบอลไดมากถึง
76,212	คน	เป็นรองจากสนามเวมบลีย	สเตเดียม	(Wembley	Stadium)	สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียง
แหงเดียว	และใหญเป็นอันดับที่	11	ของยุโรปนอกจากน้ันยังเป็น	1	ใน	2	สนามในอังกฤษที่	ยูฟ า	รับรองเป็น
สนาม	5	ดาว	รวมทั้งเขาชมพิพิธภัณฑ	(Museum)	ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแตเริ่มกอตั้งสโมสร	และ	ยัง
มีสิ่งของ	ถวยรางวัลตางๆ	แสดงโชวอยูดวย
อิสระใหทานเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ทานชื่นชอบในราน	MEGA	STORE	ที่มากมายไปดวยของที่ระลึก

หลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล	*
จากน้ันออกเดินทางสูเมือง	ลิเวอรพูล	(Liverpool)	ไดรับการยกยองใหเป็นเมืองวัฒนธรรมแหงยุโรปในปี

2008	และยังเป็นเมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรีสี่เตาทองหรือเดอะบีทเทิล	ความรุงเรืองของลิเวอรพูลมาจากการ
เป็นเมืองทาสําคัญ	มีการติดตอคาขายกับแคริบเบียน,	ไอรแลนด	และแผนดินใหญยุโรป
นําทานชมบริเวณ	ทาเรืออัลเบิรต	(Albert	Dock)	โดยบริเวณทาเรือประกอบไปดวยอาคารทาเรือและคลัง

สินคา
นําทานชม	ตึกรอยัลลิเวอร	(Royal	Liver	Building)	อีกหน่ึงอาคารที่ถือวาเป็นสัญลักษณและมีชื่อเสียงของ

เมืองลิเวอรพูล

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	NOVOTEL	LIVERPOOL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง	อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโดงดัง
ในวงการฟุตบอลของโลก	คือแมนยู	หรือ	ปีศาจแดง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

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



***หากไมสามารถเขาชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑได	เชน	ในวันทีมี่การแขงขัน	ฯลฯ	ทาง
บริษทัขอคืนคาใชจาย	700	บาท	ตอทาน***

เป็นเมืองที่มีฐานะเป็นนครและเป็นเมืองเมโทรโพลิตันของเมอรซียไซดในภาค
การปกครองตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ	ลิเวอรพูลตั้งอยูทางตะวันออกของ
ปากน้ําเมอรซีย	(Mersey	Estuary)	ลิเวอรพูลกอตั้งมาตั้งแต	ค.ศ.	1207	และได
รับฐานะเป็น	“นคร”	ในปี	ค.ศ.	1880	ในทางประวัติศาสตรของมณฑลเดิม
ลิเวอรพูลเป็นสวนหน่ึงของแลงคาสเชอร	ความรุงเรืองของลิเวอรพูลมาจาก
การเป็นเมืองทาสําคัญ	ภายในคริสตศตวรรษที่	18	การติดตอคาขายกับ
แคริบเบียน,	ไอรแลนด	และแผนดินใหญยุโรป	และความสะดวกในการติดตอ
คาขายกับการคาทาสขามมหาสมุทรแอตแลนติค	(Atlantic	Slave	Trade)	ยิ่ง
ทําใหเศรษฐกิจเติบโตมากยิ่งขึน้	ภายในตนคริสตศตวรรษที่	19	40%	ของการ
คาขายในโลกตองผานเมืองทาลิเวอรพูลซึ่งทําใหลิเวอรพูลกลายเป็นเมือง
สําคัญที่สุดเมืองหน่ึงของอังกฤษ

พื้นที่บริเวณริมน้ําแสนทันสมัยของลิเวอรพูลแหงน้ีเป็นเหมือนศูนยรวมราน
อาหารและบารที่ดีที่สุดของเมือง	นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑชั้นยอดหลายแหง
ดวย	เป็นทาเรือประจําเมืองอันดับตนๆ	ของโลก	ทาเรืออัลเบิรตสรางขึน้มาใน
ปี	1846	เป็นทาเรือสุดทันสมัยที่มีเครนที่ขับเคลื่อนดวยน้ําเป็นอันแรกๆ	ของ
โลก	และยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเชนโกดังขนาดใหญหลายโกดังดวย
ปัจจุบัน	ทาเรืออัลเบิรตไดรับการปรับปรุงใหมและเป็นที่ตั้งของสถานที่ทาง
ประวัติศาสตรที่นาสนใจหลายแหง

อาคารที่มีความโดดเดนมากที่สุดของเมืองแหงน้ี	ประดับดวยนกไลเวอรเบิรด
2	ตัว	ทําจากทองแดง	ซึ่งเป็นสัญลักษณของเมืองลิเวอรพูล	ครั้งหน่ึงอาคารน้ี
เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในยุโรป	อาคารน้ีเป็นที่ตั้งของบริษทั	Royal	Liver
Insurance	และเป็นสิ่งกอสรางที่ประดับนานฟาของลิเวอรพูลมากกวา	100	ปี
มาแลว	โดยอาคารน้ีสรางขึน้ในปี	1911	มีความสูง	90	เมตร	ในขณะน้ันไมมีอา
คารใดๆ	เทียบไดเลย	หอนาฬิกาทั้งสองแหงของอาคารมีหนาปัดที่ใหญกวาบิก๊
เบนเสียอีก	สวนโครงสรางคอนกรีตที่แข็งแรงน้ันสะทอนเงาของอาคารลงบน
ใจกลางเมืองอยางนาเกรงขาม	ปัจจุบัน	อาคารน้ีก็ยังเป็นที่ตั้งของบริษทั
ประกันภัยดังกลาวอยู	และถาคุณไมไดมีโอกาสมาเยี่ยมชมพรอมกับทัวร	การ
ไดชมอาคารจากภายนอกก็เป็นสิ่งที่หามพลาดอยางยิ่ง	โดยเฉพาะสําหรับคนที่
สนใจประวัติศาสตรทองถิ่นและสถาปัตยกรรมของลิเวอรพูล

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	NOVOTEL	LIVERPOOL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันเดินทางตอสู	เมืองสแตรทฟอรด	(Stratford	Upon	Avon)	เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอน	อันเป็น

บานเกิดของ	วิลเลีย่ม	เช็คสเปียร	(William	Shakespeare	)	กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ
นําทานเที่ยวชม	เมืองแสตรทฟอรด	ซึ่ง	รมรื่นไปดวยสวนสาธารณะ
นําทานชม	บานเช็คสเปียร	(ดานนอก)	และชีวิตความเป็นอยูของกวีเอกในอดีต	ชมโบสถเกาแก	Holy	Trinity

แมน้ําเอวอนอันเงียบสงบ	และสถานที่ในประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับกวีเอกผูน้ี	อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาที่



ระลึกจากรานคามากมาย	ระยะทาง	215	ก.ม.	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
จากน้ันเดินทางตอสู	เมืองคารดิฟฟ 	(Cardiff)	เมืองหลวงประเทศเวลส	(Wales)	หน่ึงในเครือจักรภพ	กลางใจ

เมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคารดิฟ๊	เดิมเป็นที่พํานักของขุนนางผูปกครองเมือง	ถูกลอมรอบไวดวยกําแพงโบราณ
จากน้ันผานชม	ศาลาวาการเมืองและกลุมอาคารโบราณเกาแก	ผานชมเมือง	สวนสาธารณะคารดิฟ๊,

สนามกีฬามิลเลนเนียม,	อาคารที่ทําการของรัฐ	ระยะทาง	160	ก.ม.	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.40	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	CLAYTON	HOTEL	CARDIFF	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอนอันเป็นบานเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร	กวีที่
มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

เมืองสแตรทฟอรดเพียง	เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมนําเอวอน	อันเป็นบานเกิดของ
วิลเลียมเช็คสเปียร	กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

โบสถเกาแก	Holy	Trinity	แมน้ําเอวอนอันเงียบสงบ	และสถานที่ใน
ประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับกวีเอกผูน้ี	อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาที่ระลึกจาก
รานคามากมาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นเมืองหลวง	เมืองที่ใหญที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของเวลส	เป็นเมือง
ศูนยกลางการคา	ที่ตั้งของสถาบันวัฒนธรรมและกีฬาแหงชาติแทบทุกสถาบัน
เป็นที่ตั้งของสื่อแหงชาติเวลส	ที่ตั้งของสภาแหงชาติเวลส	คารดิฟฟเป็นเมืองที่
มีความโดดเดนดานการทองเที่ยว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	CLAYTON	HOTEL	CARDIFF	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางตอสู	เมืองบาธ	(Bath)	ตั้งอยูในหุบเขาของแมน้ําเอวอนในบริเวณที่มีน้ําพุรอนธรรมชาติที่เป็นที่

ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอํานาจ	และเป็นผูสรางโรงอาบน้ําโรมัน	(Roman	Bath)	และยังไดเป็น
เมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก	(UNESCO)	ในปี	ค.ศ.	1987
นําทานเขาชม	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	ระยะทาง	92	ก.ม.(ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	1.30	ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(FISH&CHIPS)

ชวงบาย	
นําทานออกเดินทางสู	เมืองซาลิสบัวรี	่(Salisbury)
นําทานชม	เสาหินสโตนเฮนจ	(Stonehenge)	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกอนประวัติศาสตร	มีอายุ

กวา	5,000	ปี	เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญ	ตั้งอยูกลางทุงราบกวางใหญ	ซึ่งไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการ
สรางอยางชัดเจน	ระยะทาง	62	ก.ม.(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชม.)
นําทานเดินทางเขาสู	มหานครลอนดอน	(London)	เมืองที่เป็นศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจ	การเมือง

วัฒนธรรม	และประวัติศาสตรของโลก	เป็นผูนําดานการเงิน	การเมือง	การสื่อสาร	การบันเทิง	แฟชั่น	ศิลปะ
และเป็นที่ยอมรับวามีอิทธิพลไปทั่วโลก	และยังเป็นเมืองทองเที่ยวที่ใหญและสําคัญของยุโรปอีกดวย	ระยะทาง
136	ก.ม.(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	HOLIDAY	INN	LONDON	WEST	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองเกาแกแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร	ที่มีศิลปะยุคโรมันที่หลงเหลือ
อยูมากมาย	ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงาม
และความยิ่งใหญทาง	ประวัติศาสตร	จึงไมนาแปลกใจเลยที่บาธไดรับเลือกให
เป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(FISH&amp;CHIPS)



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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย
	พักที่	HOLIDAY	INN	LONDON	WEST	หรือเทียบเทา

ชวงเชา-ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระเที่ยวชม	หอคอยแหงลอนดอน	เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุง

ลอนดอนในอังกฤษเป็นพระราชวังที่เดิมสรางโดยพระเจาวิลเลียมที่	1	แหงอังกฤษ	เมื่อปี	ค.ศ.	1078เป็น
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก	พระราชวังเป็นรูจักกันในนามวา	“หอคอยแหงลอนดอน”	หรือ	“หอ”	ใน
ประวัติศาสตร	ตัวปราสาทตั้งอยูภายในโบโรแหงทาวเวอรแฮมเล็ทสและแยกจากดานตะวันออกของนครหลวง
ลอนดอน	(City	of	London)	ดวยลานโลงที่เรียกวาเนินหอคอยแหงลอนดอน	หรือ	“ทาวเวอรฮิล”	(Tower	Hill)
ยุโรป
อิสระเลือกซื้อสิ้นคาทีห่างดังใจกลางกรงุลอนดอน	เชน	หางแฮรรอดส	(Harrods)	ในยานไนซบริดจ

(Knights	Bridge)

อิสระใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย	บริเวณ	ถนนออกฟอรด	(Oxford	Street)	ซึ่งเรียกได
วาเป็นศูนยกลางการชอปป้ิงในกรุงลอนดอน	มีรานคาเสื้อผาแฟชั่น	เครื่องประดับ	นาฬิกา	ชื่อดังมากมายตลอด
แนวถนนกวา	2	กิโลเมตร	อาทิ	เชน	Next,	Zara,	Top	Shop,	Accessorize,	River	Island,	Nike	Town,	Uniqlo,
Mark&Spencer,	H&M,	Miss	Selfridge	ฯลฯ	หาง	John	Lewis,	House	of	Fraser	และ	ยังมีหางสุดหรูอยาง
Selfridges	ที่มีสินคาซุปเปอรแบรนด	ตั้งอยูอีกดวย
อิสระเลือกซื้อ	บริเวณถนนออกฟอรด	ยังมีถนนสายชอปป้ิงชื่อดังเชื่อมตออยาง	ถนนคารนาบี้	(Canaby

Street)	แหลงแฟชั่นสุดฮิตของวัยรุนที่มีราน	G	-	Star	Raw,	Diesel,	Replay,	Vans	หรือ	ถนนนิว	บอนด	(New
Bond	Street)	ซึ่งเป็นที่ตั้งของรานซุปเปอรแบรนด	อยางเชน	Louis	Vitton,	Gucci,	Prada,	Mulberry,	Burberry,
Alexander	Mc	Queen,	Long	Champ,	Bvlgari	เป็นตน
อิสระใหทานเลือกเทีย่วนอกเมืองตามอัธยาศัย	พระราชวังวินเซอร	(Windsor	Castle)	เป็นพระราชวังที่

ประทับสําหรับการพักผอนสุดสัปดาหของพระราชินีอังกฤษ	พระราชวังน้ีเป็นพระราชวังที่ใหญที่สุดในโลกและ
สรางมามากกวา	900	ปี	พระราชวังน้ีเปิดใหประชาชนเขาชมดานในในสวนที่อยูรอบกําแพง	และสวนที่เปิดใหชม
เป็นหองตางๆสําหรับการใชงานในวาระตางๆ



นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	HOLIDAY	INN	LONDON	WEST	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	พักที่	HOLIDAY	INN	LONDON	WEST	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเที่ยวชม	มหานครลอนดอน
นําทาน	ผานพิคคาดิลลีเ่ซอรคัส	(Piccadilly	Circus)	เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน	6	สาย	มีน้ําพุ	และ

รูปป้ันอีรอสตรงกลาง
นําทานสู	ไชนาทาวน	ยานชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน	ผานจัตุรัสทราฟัลการ	(Trafalgar

Square)	ที่รายลอมไปดวยอาคารที่นาสนใจ	ผานมหาวิหารเซนตปอล	(St.Paul’s	Cathedral)	ที่มียอดโดม
ใหญเป็นอันดับ	2	ของโลก	สถานที่ใชจัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาฟาชายชารล	และเลดี้ไดอานา	สเปน
เซอร	แลวเขาสูจัตุรัสรัฐสภา
อิสระทานถายรูปบริเวณดานนอกของ	มหาวิหารเวสทมินสเตอร	(Westminster	Abbey)	ที่ตั้งของรัฐสภา

อังกฤษมาตั้งแตตนศตวรรษที่	16	และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รูจักกันดีในนาม	หอนาฬิกาบิกเบน	(Big
ben)	ที่มีความสูง	320	ฟุต	ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชั่วโมง	เป็นนาฬิกาที่มีหนาปัดใหญที่สุดในโลกและฝ่ังตรงขามที่มี
แมน้ําเทมสกั้นอยูเป็นที่ตั้งของชิงชาสวรรคลอนดอน	อาย	(London	Eye)	ชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในยุโรป
นําทานถายรูปบริเวณดานนอกของ	พระราชวังบัค้กิ้งแฮม	(Buckingham	Palace)	ที่ประทับของพระราชินี

อลิซาเบธที่	2	และพระสวามี	ใจกลางกรุงลอนดอน
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน	โฟรซีซัน่	เพื่อลิ้มรสเป็ดยางอันเลื่องชื่อ

ชวงบาย-ชวงคํ่า	
นําทานเดินทางสู	เดินทางสู	Bicester	Village	outlet	อิสระใหทานชอปป้ิง	จุใจ	มีหลากหลายแบรนดดังให

ทานใหเลือกสรร	อาทิ	เชน	Balenciaga,	Valentino,	MCM,	Ermenegildo	Zegna,	Alberta	Ferretti,	Shanghai
Tang,	Dior,	Giorgio	Armani,	Dolce	&	Gabrana,	Bottega	Veneta,	Bvlgari,	Fendi	ฯลฯ	ระยะทาง	100	ก.ม.	(ใช
เวลาเดินทางประมาณ	1.10	ชม.)
18.00	น.	พาทานเดินทางสู	สนามบินฮีทโธรว	เพื่อใหทานไดมีเวลาทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และเลือกซื้อ

สินคาปลอดภาษีในสนามบิน	ระยะทาง	81	ก.ม.	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชม.)
22.15	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	เที่ยวบินที่	EK	006

	รับประทานอาหารเชา	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

เป็นสถานที่แหงประวัติศาสตรที่จัดพระราชพิธีสําคัญมานานนับพันปี	ไมวาจะ
เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก,พระราชพิธีอภิเษกสมรส	และยังเป็นสถานที่
ฝังพระบรมศพของกษตัริยมาหลายพระองค	มหาวิหารเวสตมินสเตอร	ใน
ปัจจุบัน	เป็นโบสถใหญ	โดยสถาปัตยกรรมเป็นแบบโกธิค	ซึ่งเมื่อปี	ค.ศ.	1245
พระเจาเฮนรี่ที่	3	ทรงสรางโบสถเวสตมินสเตอรครอมโบสถเกาแกที่มีอยูเดิม
และพระองคเลือกใหเป็นที่ฝังพระศพของพระองคเอง

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

หรือมิลเลเนียมวีล	เป็นชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป	มักเปนสถานที่ทอง
เที่ยวที่ไดรับความนิยมและดึงดูดนักทองเที่ยวอยางมาก

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

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน	โฟรซีซั่น	เพื่อลิ้มรสเป็ดยางอันเลื่องชื่อ

เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร



08.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินอาบูดาบี	แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
11.45	น.	ออกเดินทางสูประเทศไทย	โดยเทีย่วบินที	่EK	370
21.25	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี	ตั้งอยูกรุงอาบูดาบี,	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	ทรัพยสินสวนตัวหาย,	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขา
เมือง	รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขา
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว
6.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	36	ชั่วโมงหลังการจอง	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับ
เงินมัดจําแลวเทานัน้
2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา	(3	ดาว	–	4	ดาว)
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)	คาประกัน

อุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
วงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม
8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	2	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
5.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	2	ปอนดตอคน	ตอวัน	:	8	x	2	=	16	ปอนด	หรือ	ประมาณ	800

บาท)
6.	คาทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง	(	14	ปอนด	)
7.	คาบริการยกกระเป าในโรงแรม	ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
8.	ราคาทัวรไมรวมคาธรรมเนียมวีซาทานละ	5,600	บาท

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]



**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้
2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ

ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน
4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน

ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา
5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง

น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม

เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ	
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	15	วันทําการ	***	ยื่นวีซาเดีย่วแสดงตนที	่VFS	Global

(เทรนดี้	ชัน้	28)	***
เอกสารกรุณาเตรียม	2	ชุด	ยกเวน	เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด	และสําเนา

1	ชุด
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต	และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา	ไมสามารถดึง

หนังสือเดินทางออกมาได
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใช

งานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา
ควรนํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไมเกิน	6	เดือนหามสวม

แวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)
3.	หลักฐานการเงิน	กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง

3.1	กรณีผูเดินทาง	ออกคาใชจายเอง	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	สวนตัวของผูเดินทาง	ถายสําเนา	ยอนหลัง	6
เดือน	รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี	อัพเดทไมเกิน	30
วัน	กอนวันยื่นวีซา	และบัญชีตองมีครบทุกเดือน	ในกรณีที่มีไมครบ	6	เดือน	ใหขอเป็น	STATEMENT	พรอมทํา
จดหมายชี้แจง	
3.2	กรณีเปลีย่นบัญชีเป็นเลมใหม	ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม	(ทั้งเลมเกา	–เลมใหม)
3.3	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	
-	3.3.1	ตองทํา	BANK	GUARANTEE	ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	ฉบับภาษาอังกฤษ	โดยระบุชื่อเจาของบัญชี
(บุคคลที่ออกคาใชจาย)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให	(ผู
เดินทาง)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	กรุณายื่นขอจาก	ธนาคารลวงหนา	โดยใชเวลาดําเนินงาน
ประมาณ	3	วัน	และใชยื่นไดไมเกิน	30	วัน	หลังจากธนาคารออกให	
-	3.3.2.	ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการชี้แจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ	(Sponsor	Letter)
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**
4.	หลักฐานการทํางาน	

-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน
เป็นตน
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	(ขอเป็นภาษาอังกฤษ
มีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่
ยื่น)
-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1
เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5.	เอกสารสวนตัว



-	สําเนาทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)	
6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา

-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
ดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรทีส่ถานทูตดวย	ทัง้สองทาน
7.	ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานัน้
8.	ในกรณีทีมี่เอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ	ตองแปลจากรานแปลหรือศูนยแปล	พรอมประทับตรา	เทาน้ัน

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน	3
วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและยื่น

รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

1.	ราคาทัวรไมรวมคาธรรมเนียมวีซา	คาธรรมเนียมวีซาทานละ	5,600	บาท
2.	ไมรวมคาแปลเอกสารที่ตองมีตราประทับของสถาบันแปลภาษา
3.	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม
4.	หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
5.	หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้	มิ

ฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย

ตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดิน
ทางเป็นสําคัญ

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(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
5.	หากมีงานเทศกาลโรงแรมอาจจะไดพักในเมืองอื่นแทน

1.		แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทั้งหมด
2.		แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.		แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.		แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง			ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.		บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.		กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ
7.		กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8.		กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด		
9.		กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


