สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9 วัน
เอดินเบอระ กลาสโกว์ วินเดอร์เมียร์
ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ บาธ สโตนเฮนจ์
ลอนดอน บริติชมิวเซียม ห้างแฮร์รอดส์

Dream Destinations Tour

วันแรก
กรุงเทพฯ
(ไทย)
22.00 น. พร้อ มกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
วันที่สอง
ดูไบ-เอดินเบอระ-ปราสาทเอดินเบอระ
(ยูเออี-สก็อตแลนด์)
01.05 น. ออกเดิ นทางสู ่เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
05.00 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.45 น. เดิ น ทางสู ่ เ มื อ งเอดิ น เบอระ ประเทศสก็ อ ตแลนด์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK 23
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
13.00 น. ถึงสนามบินเมืองเอดิ นเบอระ ประเทศสก็อตแลนด์ ผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านเดิ นทางย่านเมื องเก่าสู ่ถนนรอยัลไมล์ (Royal
Mile) ถนนสายสําคัญที่เชื่ อมสู ่พระตําหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyroodhouse) ซึ่งเป็ น
ที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยื อนสกอตแลนด์ และเคยเป็ นที่ประทับของพระนางแม
รี แห่ง สก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็ นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรม
ร่วมสมัย นําท่านเข้าชมปราสาทเอดิ นเบอระ (Edinburgh Castle)อันสง่างามด้วย
ทําเลที่ตง้ั บนเนิ นเขาสู ง มองเห็ นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมื อง เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ ก๊อต แบ่งเป็ นส่วนต่างๆอย่างน่าชม
อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรี ยงราย รวมทัง้ ประเพณี การยิงปื นใหญ่ในเวลา13.00 น. ของทุก
วันตลอด 150 ปี ท่ ผี า่ นมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ ต สร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 12 เพื่ อรําลึกถึงพระมารดาของกษัตริ ยเ์ ดวิดที่ 1 แล้วเข้า
สูพ่ ระราชฐานชัน้ ในส่วนที่เป็ น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่ องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต
คํา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Courtyard by Marriott Glasgow Airport Hotel
หรื อ ระดับเดียวกัน
วันที่สาม กลาสโกว์-มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์-วินเดอร์เมียร์ - เพรสตัน
(สก็อตแลนด์-อังกฤษ)
เช้า
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม นํ า ท่า นถ่า ยรู ป
ด้า นหน้า มหาวิ ห ารแห่ ง เมื อ งกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral)
สถาปัตยกรรมแบบโกธิ ค มหาวิหารแห่งนี้ เป็ นสุ สานฝังศพของนั กบุ ญ
Saint Mungo ผ่านชมศาลาว่าการเมื อง (City Chamber), มหาวิทยาลัย
กลาสโกว์ (Glasgow University) เป็ นมหาวิทยาลัยที่ถูกสร้างโดยพระ
ประสงค์ของพระเจ้าเจมส์ท่ ี 2 ในปี ค.ศ.1451 ปัจจุบนั ถื อเป็ นมหาลัยที่
เก่า แก่ท่ ี สุ ด เป็ นอัน ดับ 4 ในสหราชอาณาจัก ร, ศู น ย์ป ระชุ ม Clyde
Auditorium สถานที่จดั งานคอนเสิ ร์ต นิ ทรรศการและการประชุมต่างๆ
โดยโครงสร้างของตัวอาคารนั้นมีลกั ษณะคล้ายโอเปร่าเฮ้าส์จาํ ลอง
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู ่ เมืองวินเดอร์เมียร์ สูเ่ ขต เลคดิสทริค อุทยานแห่งชาติท่ ีได้รับ
การขนานนามว่าดี และสวยที่สุ ดของอัง กฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึ ง 16 แห่ง นําท่านสัมผัสกับ
บรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ที่ทา่ นจะได้ช่ ื นชมกับความเป็ นธรรมชาติของทะเลสาบ จากนั้นนําท่านเดินทาง
สู ่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมื องหลวงทางภาคเหนื อของอังกฤษ เป็ นเมื องแนวหน้าแห่งการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม
คํา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ท่ ีพกั  ณ Holiday Inn Express Manchester Airport หรื อ
ระดับเดียวกัน
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วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

คํา่
วันที่หา้
เช้า

กลางวัน

คํา่

ยอร์ค-มหาวิหารยอร์ค-แมนเชสเตอร์-สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด
(อังกฤษ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู ่เมือง
ยอร์ค เมื องโรมันโบราณที่ยงั มีกาํ แพงเมื องโบราณล้อมรอบ ตัง้ อยู ่
บริ เวณแม่นํ้า อู สและแม่นํ้า ฟอสส์ เป็ นเมื อ งที่มี ค วามสําคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกื อบตลอด 2,000 ปี นําท่านถ่ายรู ป
ด้า นหน้ า มหาวิ ห ารยอร์ค หรื อ ยอร์ ค มิ น สเตอร์ (YORK
MINSTER) มหาวิหารแห่งหนึ่ งที่ย่ ิงใหญ่ท่ สี ุ ดในอังกฤษ เมื องแห่งนี้
มีบิชอ้ ปประจําเมื องในราวปี 314 ทําให้เป็ นสถานที่ท่ มี ีความสําคัญ
ต่อคริ สต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทัง้ ยังเป็ นโบถส์แบบกอธิ คที่ใหญ่ท่ สี ุดในอังกฤษเหนื อ งดงามด้วยกระจกสี
ตกแต่ง อยูภ่ ายในวิ หาร และยัง เป็ นมหาวิ หารแบบกอธิ คที่ใหญ่เป็ นที่สองรองจากมหาวิ หารโคโลญจน์ในประเทศ
เยอรมนี หน้าต่างใหญ่ช่ ื อ “GREAT EAST WINDOW” สร้างเสร็ จเมื่ อปี 1408 เป็ นหน้าต่างประดับกระจกสีท่ ีใหญ่
ที่สุดในโลก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางกลับสู ่
เมื องแมนเชสเตอร์ นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้าสนามฟุตบอล
โอลด์แ ทรฟฟอร์ด แห่ง ที ม แมนเชสเตอร์ ยู ไ นเต็ ด สโมสร
ฟุตบอลชื่ อก้องโลกที่มีสมาชิกแฟนคลับมากที่สุดในโลก เจ้าของ
สมญานาม “ปิ ศาจแดง” สนามเริ่ มก่อสร้างในปี 1909 และเริ่ ม
ใช้ตงั้ แต่ปี 1910 ปัจจุบนั มีความจุ 76,212 คน มีเวลาให้ทา่ น
เลื อกซื้ อสิ นค้าที่ระลึ กนานาชนิ ด ที่ MEGA STORE เช่น เสื้ อ
ผ้าพันคอ หมวก เป็ นต้น
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ท่ ีพัก  ณ Holiday Inn Express Manchester Airport หรื อ
ระดับเดียวกัน
สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน-บ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปี ยร์ส-คาร์ดิฟฟ์
(อังกฤษ-เวลส์)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสูเ่ มืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน เมื องบ้าน
เกิดของยอดกวีเอกเชคสเปี ยร์ส นําท่านชมเมื องสเตรทฟอร์ดที่คงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของอังกฤษแท้ ๆ ไว้
ได้อย่างสมบูรณ์ นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้า บ้านเกิดของวิลเลี่ ยม เชคสเปี ยร์ส (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE)
กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็ นนักเขียนผูย้ ่ ิงใหญ่ของอังกฤษและของโลกมักเรี ยก
ขานเขาว่าเป็ นกวีแห่งชาติของอังกฤษและ “กวีแห่งเอวอน” (BARD OF AVON) ชมบ้านที่เคยเป็ นที่อาศัยของเชคส
เปี ยร์ เป็ นบ้านหลังคามุงด้วยฟาง ซึ่งเป็ นรู ปแบบเฉพาะของเมื องสแตรทฟอร์ด ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบนั ได้ปรับเป็ น
พิพิธภัณฑ์ไปแล้ว
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสูเ่ มื องคาร์ดิฟฟ์ เมื องหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็ นเมื อง
ท่าสําคัญริ มทะเลไอริ ช เมื องที่ย่ ิงใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรื องอํานาจ นําท่านชมเมื อง
คาร์ดิฟ อดี ตเมื องที่ส่ง ออกถ่านหิ น มากที่สุดเมื องหนึ่ ง ผ่านชมศาลาว่าการเมื อง พิ พิธภัณฑ์ สนามกีฬามิ เลนเนี ยม
สเตเดี้ยม
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Holiday Inn Cardiff City Center หรื อระดับเดียวกัน
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วันที่หก
เช้า

กลางวัน

คํา่
วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน

บาธ-โรงอาบนํ้าแร่โรมัน-สโตนเฮนจ์-ลอนดอน
(อังกฤษ)
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม นํ า ท่า น
เดินทางสูเ่ มืองบาธ ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บน
เกาะอังกฤษเมื่ อกว่า 2,000 ปี มาแล้ว นําท่านเข้าชมโรงอาบ
นํ้ าแร่โรมัน ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็ นสถานที่อาบนํ้าแร่โดย
อาศัย นํ้ า จากบ่อ นํ้า แร่ ธรรมชาติ ท่ ี จะมี นํ้า ไหลออกมาอย่าง
ต่อเนื่ องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อน
ถึง 46 องศาเซลเซียส ที่เมื องบาธมี บ่อนํ้าพุรอ้ นตามธรรมชาติ
3 แห่ง บ่อที่ใหญ่ท่ ีสุดคื อที่ ROMAN SACRED SPRING นํ้า
ผุดจากใต้ดินลึก 3,000 เมตร มีแร่ธาตุถึงกว่า 43 ชนิ ด
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสูส่ โตนเฮนจ์ วงหิ นปริ ศนาแห่งเกาะอังกฤษนับเป็ น หนึ่ งใน
เจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ไม่เป็ นที่ทราบแน่ชดั ว่า ทําไมสิ่ งนี้ จึงถูกสร้างขึ้นมาแต่จาก
ลักษณะของการก่อสร้าง ทําให้ทราบว่าผูก้ อ่ สร้างต้องมีฐานอํานาจอยูไ่ ม่นอ้ ย นําท่านเดินสูก่ รุงลอนดอน เมื องใหญ่ท่ ี
ให้ความสําคัญพื้ นที่สีเขียว มีสวนสาธารณะอยูใ่ จกลางเมื องหลายแห่ง สวนสาธารณะเหล่านี้ มีตน้ ไม้นานาพันธุต์ กแต่ง
ด้วนนํ้าพุ และรู ปปั้นอย่างสวยงาม
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Hilton Gatwick Hotel หรื อระดับเดียวกัน
ลอนดอน-หอนาฬิกาบิ๊กเบน-บริติชมิวเซียม-ห้างแฮร์รอดส์-ล่องเรือแม่นํ้าเทมส์
(อังกฤษ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านชมกรุงลอนดอนอันยิ่งใหญ่ท่ ีเต็มไปด้วยประวัติ ศาสตร์
อันยาวนานเป็ นเมื องหลวงแห่งเครื อจักรภพ และศูนย์รวมอํานาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบนั และ
เป็ นศูนย์รวม สถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่ งของโลก ผ่านชม พระราชวังบัคกิ้งแฮม ที่ประทับแห่งพระราชินี
อังกฤษ ก่อนนําท่านเก็บภาพสวยๆที่ หอนาฬิ กาบิ๊กเบน สัญลักษณ์ท่ ีสําคัญของลอนดอนที่ตงั้ อยูเ่ คียงข้างอาคาร
รั ฐ สภาที่ สวยงามริ มฝั่ ง แม่นํ้ า เทมส์ ผ่า นชมสถานที่ สํ า คัญ ต่า งๆ อาทิ บ า้ นเลขที่ 10, ถนนดาวน์ น่ ิ งทํา เนี ย บ
นายกรัฐมนตรี , จัตุรัสทราฟัลการ์, อนุ สรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, พิ คคาเดลลี เซอร์คสั ,
ย่านโซโห ฯลฯ นําท่าน ล่ องเรื อแม่นํ้าเทมส์ ชมทิ วทัศน์งดงามของสองฝากฝั่งแม่นํ้าเทมส์ ซึ่ งไหลผ่านกลางกรุ ง
ลอนดอน ล่องเรื อผ่านสถานที่สาํ คัญต่างๆ เช่น จัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ท่ ีตงั้ ของรัฐสภาอังกฤษ,หอ
นาฬิกาบิ๊กเบนชมความงดงามสองฝั่งของแม่นํ้าเทมส์ผา่ นจัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์,มหาวิหารเซนต์ปอล
,ลอนดอนบริ ดจ์ เป็ นการท่องเที่ย วลอนดอนที่ดี ท่ ีสุ ดอี ก วิ ธี หนึ่ ง จุดสวยงามที่สุด เมื่ อมองจากจุด กลางแม่นํ้ า คื อ
อาคารรัฐสภา บิ๊กเบนและหอคอยลอนดอน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านชมบริ ติ ชมิ วเซี ยม (British Museum) หรื อที่นิยมเรี ยกกัน ว่า
พิพิธภัณฑ์องั กฤษในกรุ ง ลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็ นหนึ่ งในพิพิธภัณฑ์ดา้ นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
มนุ ษยที่สําคัญที่สุดและใหญ่ท่ ีสุดในโลก มีการก่อตัง้ ขึ้นในปี พ.ศ.
2296 (ค.ศ.1753) ในเบื้ องต้นวัตถุท่ เี ก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็ น
ของ ส ะ ส มของ เ ซ อร์ แ ฮ น ส์ ส โ ล น ซึ่ ง เ ป็ นแ พทย์ แ ละ
นักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เปิ ดให้บริ การแก่สาธารณะเป็ น
ครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากู
เฮาส์ เมื องบลูมส์เบอร์รี กรุ ง ลอนดอน อันเป็ นสถานที่ตงั้ ของ
อาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบนั บริ ติชมิวเซียมเป็ นแหล่งรวบรวมวัตถุ
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คํา่
วันที่แปด
เช้า

20.15 น.
วันที่เก้า
07.20 น.
09.30 น.
18.40 น.

ต่างๆ จากทุกทวี ป จํานวนกว่า 7 ล้านชิ้ น ซึ่ งล้วนมี ช่ ื อเสี ยง และมี การบันทึ กเรื่ องราวของวัฒนธรรมมนุ ษน์จาก
จุดเริ่ มต้น จนถึ งปัจจุบนั อิ สระท่าน ช้อปปิ้ งที่ห า้ งแฮร์รอดส์ ห้างหรู หราอันโด่งดังย่าน KNIGHTSBRIDGE เป็ น
ห้างสรรพสิ นค้าที่มีช่ ื อเสี ยงที่สุดในลอนดอน ถื อเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ งของกรุ งลอนดอน เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและ
เป็ นห้างหรู ในเวลาเดียวกัน ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 300 ร้าน
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Hilton Gatwick Hotel หรื อระดับเดียวกัน
บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ-ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด-สนามบิน
(อังกฤษ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู ่ ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้ งใหญ่ของลอนดอน
ที่ทา่ นจะได้เลื อกซื้ อสิ นค้าคุณภาพเยี่ยมจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริ ดจจ์ และห้างอื่ นๆ อีกมากมาย นําท่าน
เดินทางต่อไปยัง บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ ต วิลเลจ (Bicester Outlet Village) นําท่านชมสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆ 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, Mulberry, Paul Smith เป็ นต้น
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลื อกซื้อสิ นค้าสําหรับท่าน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู ่
ลอนดอน อิสระท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งบน อีกมากมาย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดิ น ทางสู ่ ดู ไ บ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK 10
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***************************

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
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ราคา

กําหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน

4-12 ธ.ค. 2562

ธันวาคม

27 ธ.ค.2562-4 ม.ค. 2563
30 ธ.ค.2562-7 ม.ค. 2563

มกราคม

21-29 ม.ค. 2563

กุมภาพันธ์

19-27 ก.พ. 2563

มีนาคม

4-12 / 18-26 มี.ค. 2563

อัตราค่าบริการ

57,900
57,900

29 พ.ย.– 7 ธ.ค. 2562

เด็ก (อายุตํา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
12,000

69,900
57,900
57,900
57,900
บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเข้า
พักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ
 ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่ นวีซา่ UNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
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ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ปอนด์ x 7 วัน = 14 ปอนด์)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชําระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจําทัง้ หมด (ในกรณี ท่ ยี ่ ื นวีซา่ แล้วขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง)
2.
ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.
ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทําการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ผี ูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ สี ูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง
เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่า
กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่ อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5.
สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอํานาจในการให้ท่ ีน่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6.
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE

ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าระยะเวลาในการยื่น 30 วันทําการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตาม
วันและเวลาที่นดั หมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

พาสปอร์ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน กลุม่
เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จํานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน และเหมื อนกันทัง้ 2 รู ป)
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ใบรับรองการทํางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทํางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
โดยระบุตาํ แหน่งและอัตราเงินเดื อนใน
ปัจจุบนั ,วันเดื อนปี ท่ เี ริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนด
กรณี ท่ เี ป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสีย
ภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน (พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจาํ นวนไม่ต่าํ
กว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้
อย่างไม่เดื อดร้อนเมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาํ เนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดื อนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องมียอดอัพเดตไม่
เกิน 15 ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซา่ และหนังสื อรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่ น สถานฑูตไม่
รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
กรณี ท่ บี ริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว
ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทํางานของท่าน โดย
ระบุรายชื่ อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
กรณี ท่ เี ป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านั้น
กรณี ท่ เี ด็กอายุตํา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทําจดหมายยินยอมเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่าน
หนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอําเภอ หรื อสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรอง
จากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่า นจะถู ก ปฏิ เสธวี ซ่า สถานทู ต ไม่คื นค่า ธรรมเนี ย มที่ ได้ช าํ ระไปแล้ว และหากต้อ งการขอยื่ นคํา ร้อ งใหม่ก็ ต อ้ งชําระ
ค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่ง เจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ยกเลิกการเดิน ทางภายหลัง จากได้วีซา่ แล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิ จของ
สถานฑูตฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
เมื่ อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัท ทาง
บริ ษัทฯจะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
การยื่ นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดําเนิ นการขัน้ ตอนการยื่ นวี
ซ่าได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดําเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
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แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม (สําคัญมาก)
ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง คําถามเป็ นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย
*** กรุ ณาตอบคําถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
โปรแกรม .......................................................................วันที่เดินทาง .........................................................................
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ..........................................................................................................................................
* ในกรณีเปลี่ยนชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ........................................... นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
วัน.............................................................
/ เดือน / ปี เกิด ............................................. เชือ้ ชาติ .................................. สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกําเนิด .......................................... สถานที่เกิด ............................ ประเทศ ..........................................
หมายเลขบัตรประชาชน .......................................................................... หมายเลขพาสปอร์ต .....................................
ที่อยู่ ( ถ้ าที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน กับที่อยู่ปัจจุบนั คนละที่อยู่กรุณาแจ้ งรายละเอียด )
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................
ท่านอาศัยอยู่ในบ้ านหลังนี ้มาเป็ นเวลา ................ปี ................เดือน
โทรศัพท์ (มือถือ) ....................................................................... Email...................................................................
ในกรณีเป็ นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ (หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอาํ นาจปกครอง / ดูแลผู้เยาว์
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................
ที่อยู่ที่ทํางานหรือสถานศึกษา .......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................
ตําแหน่งงาน ............................................................................ โทรศัพท์ที่ทํางาน ......................................................
วันทีเ่ ริม่ การทํางาน ........................... รายได้ต่อเดือน .......................... บาท รายได้อ่นื ๆ ................... จํานวน
..............
ท่านมีรายได้มาจากแหล่งอื่นๆ หรือไม่ รวมทัง้ เพื่อนๆ และครอบครัว
มี
ไม่ม ี
ถ้ ามีโปรดแจ้ งรายละเอียด ............................................................................................................................................
ท่านได้ มีการรออมเงิน เช่น ได้ ซื ้อบ้ าน , ที่ดิน , อสังหาริมทรัพย์ , ซื ้อหุ้นเล่นแชร์ หรือไม่
มี
ไม่มี
ถ้ ามีโปรดแจ้ งรายละเอียด และระบุจํานวนเงิน ................................................ จํานวนเงิน .............................................
ท่านแบ่งรายได้ ของท่านให้ กบั สมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ ......................................................................................
ท่านได้ ใช้ เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่ .............................................................................................................................
ชื่อ - นามสกุล บิดา .....................................................................................................................................................
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วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื ้อชาติ ............................................. สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................
หมายเลขพาสปอร์ ต/หมายเลขบัตรประชาชนของบิดา ....................................................................................................
วันที่ออก .................................................. วันหมดอายุ ..............................................
ชื่อ - นามสกุล มารดา .................................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื ้อชาติ ............................................. สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................
หมายเลขพาสปอร์ ต/หมายเลขบัตรประชาชนของมารดา ................................................................................................
วันที่ออก .................................................. วันหมดอายุ ..............................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม้ าย
หย่า
* ในกรณีสมรสแล้ วต้ องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม *
ชื่อ - นามสกุล คู่สมรส ..........................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด คู่สมรส ................................... สถานที่เกิด คู่สมรส ......................... ประเทศ
............................
สัญชาติ คู่สมรส .................. เชื ้อชาติ คู่สมรส .................. วันทีใ่ นการจดทะเบียนสมรส
............................................
ในกรณี
ท่มี ีบุตร ต้ องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน
ตรประชาชนของคู่สมรส ..........................................................................................
ชื่อหมายเลขพาสปอร์
- นามสกุล ของบุตต/หมายเลขบั
ร คนที่ 1 .....................................................................................................................................
นหมดอายุ
..............................................
วันวัน/ ทีเดื่อออก
น /..................................................
ปี เกิด ................................... เชื วั้อชาติ
.............................................
สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................
หมายเลขพาสปอร์ ต/หมายเลขบัตรประชาชนของมารดา ................................................................................................
วันที่ออก .................................................. วันหมดอายุ ..............................................
ที่อยู่ ( ถ้ าที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน กับที่อยู่ปัจจุบนั คนละที่อยู่กรุณาแจ้ งรายละเอียด )
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................
ชื่อ - นามสกุล ของบุตร คนที่ 2 .....................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื ้อชาติ ............................................. สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................
หมายเลขพาสปอร์ ตของมารดา .....................................................................................................................................
วันที่ออก .................................................. วันหมดอายุ ..............................................
ที่อยู่ ( ถ้ าที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน กับที่อยู่ปัจจุบนั คนละที่อยู่กรุณาแจ้ งรายละเอียด )
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................
ท่านเคยเดินทางเข้ ากลุ่มประเทศเชงเก้ นหรือไม่
เคย
ไม่เคย
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ประเทศที่เคยเดินทางไป (ในรอบ 10 ปี ) วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วนั และวัตถุประสงค์ในการไป
1. ประเทศ ...................... วันที่เดินทางเข้ า (ตามหน้ าวีซ่า) ....................... วันที่เดินทางออก (ตามหน้ าวีซ่า) ....................
2. ประเทศ ...................... วันที่เดินทางเข้ า (ตามหน้ าวีซ่า) ....................... วันที่เดินทางออก (ตามหน้ าวีซ่า) ....................
3. ประเทศ ...................... วันที่เดินทางเข้ า (ตามหน้ าวีซ่า) ....................... วันที่เดินทางออก (ตามหน้ าวีซา่ ) ....................
ท่านเคยได้ รับการปฏิเสธวีซ่า หรือ ประเทศอื่น ๆ หรือไม่
เคย
ไม่เคย
ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผู้ร้องขอ
ออกค่าใช้ จ่ายเอง
มีผ้ อู ื่นออกให้ ความสัมพันธ์ .......................................
ชื่อ - นามสกุล ..........................................................
ที่อยู่ .........................................................................
................................................................................
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