
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง : เดือนมีนำคม-มิถนุำยน 2563 
 

WONDERFUL EUROPE 
สกอ็ตแลนด์ เวลส์ องักฤษ 9 วนั 6 คนื 

เอดินเบอระ กลำสโกว์ ปรำสำทคำร์ดิฟฟ์ บำธ สโตนเฮนจ์  
ลอนดอน บริติชมิวเซียม ห้ำงแฮร์รอดส์ 

 
 

 

❖ เข้ำชมปรำสำทเอดินเบอระ อนัสง่ำงำมด้วยท ำเลท่ีตั้งบนเนินเขำสูง 
❖ ถ่ำยรูปด้ำนหน้ำสนำมฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด แห่งทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 
❖ ชมเมืองสเตรทฟอร์ดที่คงรักษำสภำพแวดล้อมแบบชนบทของอังกฤษแท้ ๆ ไว้ได้อย่ำงสมบูรณ์ 
❖ เสำหินสโตนเฮ้นจ์ วงหินปริศนำแห่งเกำะองักฤษ นับเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
❖ ชมพพิธิภัณฑ์น ้ำแร่ร้อนโรมัน ดินแดนแห่งอำณำจักรโรมันอนัยิ่งใหญ่ กว่ำ 2,000 ปี   
❖ ชมนครลอนดอน เมืองแห่งศูนย์กลำงประวตัิศำสตร์ และวัฒนธรรมของโลก  
❖ ล่องเรือชมทิวทัศน์งดงำมของสองฝำกฝ่ังแม่น ้ำเทมส์ 
❖ อสิระช้อปป้ิงได้อย่ำงจใุจท่ี Oxford Street ถนนแห่งแฟช่ัน และบิซส์เตอร์เอ้ำท์เลต็ วิลเลจ 

 

ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 
 

57,900.- 
 



 

 

วันแรก  ท่ำอำกำยำนสุวรรณภูมิ           
22.00น. พร้อมกนั ณ ท่ำอำกำยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สำยกำรบินเอมิเรตส์ 

(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวก 
วันที่สอง  ดูไบ – เอดินเบอระ – ปรำสำทเอดินเบอระ  
01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
05.00 น. เดินทางถึง สนำมบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง   
08.45 น. เดินทางสู่ เมืองกลำสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK23  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ืองบิน) 
13.00 น. เดินทางถึง สนำมบินเมืองเอดินเบอระ ประเทศสก็อตแลนด์ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทาง

ย่านเมืองเก่าสู่ ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมสู่พระต าหนักโฮล่ีรู๊ด  (Palace of Holyroodhouse) 
ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นท่ีประทบัของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรง
ข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย น าท่านเข้าชม ปรำสำทเอดินเบอระ 
(Edinburgh Castle)อนัสง่างามดว้ยท าเลท่ีตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นท่ีประทบัของ
กษตัริยส์ก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอยา่งน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย 
รวมทั้ งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา13.00 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปีท่ีผ่านมา , โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 เพื่อร าลึกถึงพระมารดาของกษตัริยเ์ดวิดท่ี 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชั้นในส่วนท่ีเป็น The Palace จดั
แสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ Courtyard by Marriott Glasgow Airport Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันที่สำม กลำสโกว์ – มหำวิหำรแห่งเมืองกลำสโกว์ – วินเดอร์เมียร์ – เพรสตัน   
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้า มหำวิหำรแห่งเมืองกลำสโกว์ (Glasgow Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิค มหาวิหารแห่งน้ี

เป็นสุสานฝังศพของนกับุญ Saint Mungo ผ่านชมศาลาว่าการเมือง (City Chamber), มหาวิทยาลยักลาสโกว ์(Glasgow 
University) เป็นมหาวิทยาลยัท่ีถูกสร้างโดยพระประสงค์ของพระเจา้เจมส์ท่ี 2 ในปี ค.ศ.1451 ปัจจุบนัถือเป็นมหาลยัท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 4 ในสหราชอาณาจกัร, ศูนยป์ระชุม Clyde Auditorium สถานท่ีจดังานคอนเสิร์ต นิทรรศการและ
การประชุมต่างๆ โดยโครงสร้างของตวัอาคารนั้นมีลกัษณะคลา้ยโอเปร่าเฮา้ส์จ าลอง 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ สู่ เขตเลคดิสทริค อุทยานแห่งชาติท่ีไดรั้บการขนานนามว่าดีและสวยท่ีสุดของ

องักฤษ ท่ีกวา้งขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง น าท่านสัมผสักบับรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ท่ีท่าน
จะไดช่ื้นชมกบัความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองหลวงทางภาคเหนือ
ขององักฤษ เป็นเมืองแนวหนา้แห่งการปฏิวติัอุตสาหกรรม   

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  



 

 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ Holiday Inn Express Manchester Airport หรือระดับเดียวกัน  
วันที่ส่ี  ยอร์ค – มหำวิหำรยอร์ค – แมนเชสเตอร์ – สนำมฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค เมืองโรมนัโบราณท่ียงัมีก าแพงเมืองโบราณลอ้มรอบ ตั้งอยู่บริเวณแม่น ้ าอูสและแม่น ้ า

ฟอสส์ เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้า มหำ
วิหำรยอร์ค หรือ ยอร์ค มินสเตอร์ (YORK MINSTER) มหาวิหารแห่งหน่ึงท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในองักฤษ เมืองแห่งน้ีมีบิชอ้ป
ประจ าเมืองในราวปี 314 ท าให้เป็นสถานท่ีท่ีมีความส าคญัต่อคริสตศ์าสนาแห่งแรก ๆ ขององักฤษ อีกทั้งยงัเป็นโบถส์
แบบกอธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในองักฤษเหนือ งดงามดว้ยกระจกสีตกแต่งอยู่ภายในวิหาร และยงัเป็นมหาวิหารแบบกอธิคท่ี
ใหญ่เป็นท่ีสองรองจากมหาวิหารโคโลญจน์ในประเทศเยอรมนี หน้าต่างใหญ่ช่ือ “GREAT EAST WINDOW” สร้าง
เสร็จเม่ือปี 1408 เป็นหนา้ต่างประดบักระจกสีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางกลับสู่  เมืองแมนเชสเตอร์  น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า สนำมฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด  แห่งทีม

แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ สโมสรฟุตบอลช่ือกอ้งโลกท่ีมีสมาชิกแฟนคลบัมากท่ีสุดในโลก เจา้ของสมญานาม “ปิศาจแดง” 
สนามเร่ิมก่อสร้างในปี 1909 และเร่ิมใชต้ั้งแต่ปี 1910 ปัจจุบนัมีความจุ 76,212 คน มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก
นานาชนิด ท่ี MEGA STORE เช่น เส้ือ ผา้พนัคอ หมวก เป็นตน้ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั Holiday Inn Express Manchester Airport หรือระดับเดียวกัน 
วันที่ห้ำ  สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้ำนเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส – คำร์ดิฟฟ์ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน เมืองบา้นเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส น าท่านชมเมืองสเตรท

ฟอร์ดท่ีคงรักษาสภาพแวดลอ้มแบบชนบทขององักฤษแท ้ๆ ไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์ น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้า บ้ำนเกิดของ  
วิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) กวีและนักเขียนบทละครชาวองักฤษท่ีได้รับการยกย่อง
ทัว่ไปว่าเป็นนักเขียนผูย้ิ่งใหญ่ขององักฤษและของโลกมกัเรียกขานเขาว่าเป็นกวีแห่งชาติขององักฤษและ “กวีแห่งเอ
วอน” (BARD OF AVON) ชมบา้นท่ีเคยเป็นท่ีอาศยัของเชคสเปียร์ เป็นบา้นหลงัคามุงดว้ยฟาง ซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพาะ
ของเมืองสแตรทฟอร์ด ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัไดป้รับเป็นพิพิธภณัฑไ์ปแลว้   

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคำร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยงัเป็นเมืองท่าส าคญัริมทะเลไอริช เมืองท่ียิ่งใหญ่

และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมนัสมยัเรืองอ านาจ น าท่านชมเมืองคาร์ดิฟ อดีตเมืองท่ีส่งออกถ่านหินมาก
ท่ีสุดเมืองหน่ึง ผา่นชมศาลาวา่การเมือง พิพิธภณัฑ ์สนามกีฬามิเลนเนียมสเตเด้ียม 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั Holiday Inn Cardiff City Center หรือระดับเดียวกัน 
วันที่หก  บำธ – โรงอำบน ้ำแร่โรมัน – สโตนเฮนจ์ – ลอนดอน 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบำธ ดินแดนแห่งอาณาจกัรโรมนัอนัยิ่งใหญ่บนเกาะองักฤษเม่ือกว่า 2,000 ปีมาแลว้ น าท่านเขา้
ชม โรงอำบน ้ำแร่โรมัน ท่ีชาวโรมนัมาสร้างไวเ้ป็นสถานท่ีอาบน ้ าแร่โดยอาศยัน ้ าจากบ่อน ้าแร่ธรรมชาติท่ีจะมีน ้ าไหล
ออกมาอย่างต่อเน่ืองถึงวนัละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส ท่ีเมืองบาธมี บ่อน ้าพุร้อน
ตามธรรมชาติ 3 แห่ง บ่อท่ีใหญ่ท่ีสุดคือท่ี ROMAN SACRED SPRING น ้าผุดจากใตดิ้นลึก 3,000 เมตร มีแร่ธาตุถึงกว่า 
43 ชนิด  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ สโตนเฮนจ์ วงหินปริศนาแห่งเกาะองักฤษนบัเป็น หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคเก่า สร้างขึ้น

ราว 2,000 ปี ไม่เป็นท่ีทราบแน่ชัดว่า ท าไมส่ิงน้ีจึงถูกสร้างขึ้นมาแต่จากลกัษณะของการก่อสร้าง ท าให้ทราบว่าผู ้
ก่อสร้างตอ้งมีฐานอ านาจอยู่ไม่น้อย เพราะมีการขนหินสีฟ้ามาจากเวลส์ใช้ในการน้ี น าท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน 
เมืองใหญ่ท่ีให้ความส าคญัพื้นท่ีสีเขียว มีสวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมืองหลายแห่ง สวนสาธารณะเหล่าน้ีมีตน้ไมน้านา
พนัธ์ุตกแต่งดว้นน ้าพุ และรูปป้ันอยา่งสวยงาม มีสระน ้าซ่ึงมีนกเป็ดน ้า และหงส์วา่ยวน  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั Hilton Gatwick Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันที่เจ็ด ลอนดอน – หอนำฬิกำบิ๊กเบน – ล่องเรือแม่น ้ำเทมส์ – บริติชมิวเซียม – ห้ำงแฮร์รอดส์ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่าน เที่ยวชมกรุงลอนดอน อนัยิ่งใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่งเครือจกัรภพ และ

ศูนยร์วมอ านาจการปกครองของสหราชอาณาจกัรในปัจจุบนัและเป็นศูนย์รวม สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของ
โลก  ผ่านชม พระรำชวังบัคกิ้งแฮม ท่ีประทบัแห่งพระราชินีองักฤษ ก่อนน าท่านเก็บภาพสวยๆท่ี หอนำฬิกำบิ๊กเบน 
สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของลอนดอนท่ีตั้งอยู่เคียงขา้งอาคารรัฐสภาท่ีสวยงามริมฝ่ังแม่น ้ าเทมส์ ผ่านชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ 
อาทิบ้านเลขท่ี 10, ถนนดาวน์น่ิงท าเนียบนายกรัฐมนตรี, จัตุรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของ
ท่านลอร์ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์คสั,  ยา่นโซโห ฯลฯ น าท่าน ล่องเรือแม่น ้ำเทมส์ ชมทิวทศัน์งดงามของสองฝากฝ่ัง
แม่น ้ าเทมส์ ซ่ึงไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน ล่องเรือผ่านสถานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น จตัุรัสรัฐสภา,พระราชวงัเวสท์มินส์
เตอร์ท่ีตั้งของรัฐสภาองักฤษ,หอนาฬิกาบ๊ิกเบนชมความงดงามสองฝ่ังของแม่น ้าเทมส์ผา่นจตุัรัสรัฐสภา,พระราชวงัเวสท์
มินส์เตอร์,มหาวหิารเซนตป์อล,ลอนดอนบริดจ ์เป็นการท่องเท่ียวลอนดอนท่ีดีท่ีสุดอีกวิธีหน่ึง จุดสวยงามท่ีสุด เม่ือมอง
จากจุดกลางแม่น ้าคืออาคารรัฐสภา บ๊ิกเบนและหอคอยลอนดอน  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม บริติชมิวเซียม (British Museum) หรือท่ีนิยมเรียกกันว่า พิพิธภัณฑ์อังกฤษในกรุงลอนดอน สหราช

อาณาจกัร เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑด์า้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของมนุษยท่ีส าคญัท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในโลก มีการ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบ้ืองตน้วตัถุท่ีเก็บรวบรวมไวส่้วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน
ซ่ึงเป็นแพทยแ์ละนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นคร้ังแรกในวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ.
2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากเูฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อนัเป็นสถานท่ีตั้งของอาคารพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนับริ
ติชมิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่างๆ จากทุกทวีป จ านวนกว่า 7 ลา้นช้ิน ซ่ึงลว้นมีช่ือเสียง และมีการบนัทึกเร่ืองราว
ของวฒันธรรมมนุษน์จากจุดเร่ิมต้นจนถึงปัจจุบันอิสระท่านช้อปป้ิงท่ี ห้ำงแฮร์รอดส์ ห้างหรูหราอันโด่งดังย่าน 



 

 

KNIGHTSBRIDGE เป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในลอนดอน ถือเป็นสัญลกัษณ์อย่างหน่ึงของกรุงลอนดอน 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวและเป็นหา้งหรูในเวลาเดียวกนั ประกอบดว้ยร้านคา้กวา่ 300 ร้าน 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั Hilton Gatwick Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันที่แปด  บิซส์เตอร์เอ้ำท์เล็ต วิลเลจ – ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด – สนำมบิน – ดูไบ  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์เอ้ำท์เล็ต วิลเลจ (Bicester Outlet Village)น าท่านชมสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทั้งขององักฤษ

และในยโุรป เช่น 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  เป็นตน้   

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ ลอนดอน อิสระท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงบน ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านชอ้ปป้ิงใหญ่ของ
ลอนดอนท่ีท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้คุณภาพเยีย่มจาก มาร์ค แอนด ์สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ ์และหา้งอ่ืนๆอีกมากมาย  

 ***อิสระอำหำรกลำงวันและอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัยเพือ่ควำมสะดวกในกำรเลือกซื้อสินค้ำส ำหรับท่ำน  
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน 
20.15 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK 10 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วันที่เก้ำ  ดูไบ – กรุงเทพฯ    
07.20 น. เดินทางถึง สนำมบินดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมเิรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน) 
18.40 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

*************************** 
ข้อควรทรำบ : 
❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง

บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุก

คร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 
FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 
 
 



 

 

อตัรำค่ำบริกำร     

ก ำหนดกำรดินทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี)  
ไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่ำนละ 

04-12 มี.ค. 2563 57,900.- 55,900.- 12,000.- 

08-16 เม.ย. 2563 67,900.- 65,900.- 12,000.- 

28 เม.ย. – 06 พ.ค. 2563 59,900.- 57,900.- 12,000.- 

02-10 พ.ค. 2563 59,900.- 57,900.- 12,000.- 

02-10 มิ.ย. 2563 59,900.- 57,900.- 12,000.- 
 

อัตรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้พกัท่ีเมือง

นั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วีซ่า UNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อัตรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัม/ท่าน 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน (2 ปอนด ์x 7 วนั = 14 ปอนด)์ 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   



 

 

เงือ่นไขในกำรจองทัวร์ 
➢ ส าหรับการจอง กรุณำช ำระเงินมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง 
➢ ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั  
➢ หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
➢ หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่านติดต่อ เจา้หน้าท่ี 

ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 
กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์ 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-64 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
➢ กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย

ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
➢ กรณีวีซ่ำถูกปฏิเสธจำกสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่า

มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   
หมำยเหตุ 
1. ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 30 ท่าน และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น

ตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย 

สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ 

ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั จะถือว่าท่าน

รับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ต้อง

สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉินและอ านาจใน
การใหท่ี้นัง่ LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยโุรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ท่าน  (TRIPPLE ROOM ) 
อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

 
 

 



 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพ่ิมเติม (ส าคญัมาก) 

ขอ้มูลน้ีใชเ้พื่อนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น 

เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ค าถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเขา้ใจง่าย 

*** กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
โปรแกรม ....................................................................... วนัที่เดินทาง ......................................................................... 
ชื่อ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  .......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
วนั / เดือน / ปี เกิด ............................................. เชือ้ชาต ิ.................................. สญัชาต ิ........................................... 
สญัชาติโดยก าเนิด  .......................................... สถานที่เกิด ............................ ประเทศ  .......................................... 
หมายเลขบตัรประชาชน .......................................................................... หมายเลขพาสปอรต์ ..................................... 
ที่อยู่ ( ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กบัที่อยู่ปัจจบุนัคนละที่อยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด )   
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ รหสัไปรษณีย์ ...................... 
ท่านอาศยัอยู่ในบ้านหลงันีม้าเป็นเวลา ................ปี ................เดอืน 

โทรศพัท์ (มือถือ) ....................................................................... E-mail................................................................... 
ในกรณีเป็นผู้ เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตวั นามสกลุ ที่อยู่ (หากต่างจากผู้ขอ) และสญัชาติของผู้มีอ านาจปกครอง / ดแูลผู้ เยาว์ 
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
สถานที่ท างานหรือสถานศกึษา (ภาษาองักฤษ)  ............................................................................................................. 
ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ...................... 
ต าแหน่งงาน ............................................................................ โทรศพัท์ที่ท างาน ...................................................... 
วนัทีเ่ริม่การท างาน ...........................  รายไดต้่อเดอืน .......................... บาท  รายไดอ้ืน่ๆ ................... จ านวน .............. 
ท่านมรีายไดม้าจากแหล่งอื่นๆ หรอืไม่ รวมทัง้เพือ่นๆ และครอบครวั             ม ี           ไม่ม ี

ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด ............................................................................................................................................ 

ท่านได้มีการรออมเงิน เช่น ได้ซือ้บ้าน , ที่ดิน , อสงัหาริมทรัพย์ , ซือ้หุ้นเลน่แชร์หรือไม่           มี             ไม่มี 
ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด และระบจุ านวนเงิน ................................................ จ านวนเงิน ............................................. 
ท่านแบ่งรายได้ของท่านให้กบัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ ...................................................................................... 
ท่านได้ใช้เงินสว่นตวัต่อเดือนเท่าไหร่ ............................................................................................................................. 

* ในกรณีเปลี่ยนชื่อ * 
ชื่อ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  .................................................................................................................................... 
ชื่อ (ภาษาองักฤษ)  ...........................................  นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 
.............................................................   



 

 

ชื่อ - นามสกลุ บิดา  ..................................................................................................................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาติ ............................................. สญัชาติ ........................................... 
สญัชาติโดยก าเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................ 
หมายเลขพาสปอร์ต/หมายเลขบตัรประชาชนของบิดา .................................................................................................... 
วนัที่ออก .................................................. วนัหมดอาย ุ.............................................. 
ชื่อ - นามสกลุ มารดา  ................................................................................................................................................. 
วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาติ ............................................. สญัชาติ ........................................... 
สญัชาติโดยก าเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................ 
หมายเลขพาสปอร์ต/หมายเลขบตัรประชาชนของมารดา ................................................................................................ 
วนัที่ออก .................................................. วนัหมดอาย ุ.............................................. 
สถานภาพ           โสด            แต่งงาน           แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)         หม้าย          หย่า 

 
     
    
 
 
 
ในกรณีที่มีบุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน 

ชื่อ - นามสกลุ ของบุตร คนที่ 1 ..................................................................................................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาติ ............................................. สญัชาติ ........................................... 
สญัชาติโดยก าเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................ 
หมายเลขพาสปอร์ต/หมายเลขบตัรประชาชนของมารดา ................................................................................................ 
วนัที่ออก .................................................. วนัหมดอาย ุ.............................................. 
ที่อยู่ ( ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กบัที่อยู่ปัจจบุนัคนละที่อยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด )   
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ...................... 
ชื่อ - นามสกลุ ของบุตร คนที่ 2 ..................................................................................................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาติ ............................................. สญัชาติ ........................................... 
สญัชาติโดยก าเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................ 
หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ..................................................................................................................................... 
วนัที่ออก .................................................. วนัหมดอาย ุ.............................................. 

* ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม * 
ชื่อ - นามสกลุ คู่สมรส  .......................................................................................................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด คู่สมรส  ................................... สถานที่เกิด คู่สมรส ......................... ประเทศ 
............................ 
สญัชาติ คู่สมรส .................. เชือ้ชาติ คู่สมรส .................. วนัทีใ่นการจดทะเบยีนสมรส
............................................ 
หมายเลขพาสปอร์ต/หมายเลขบตัรประชาชนของคู่สมรส .......................................................................................... 
วนัที่ออก .................................................. วนัหมดอาย ุ.............................................. 
 



 

 

ที่อยู่ ( ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กบัที่อยู่ปัจจบุนัคนละที่อยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด )   
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ...................... 
ท่านเคยเดินทางเข้ากลุม่ประเทศเชงเก้นหรือไม่            เคย              ไม่เคย 
 
ประเทศที่เคยเดินทางไป (ในรอบ 10 ปี ) วนัเดือนปี ที่ไป รวมก่ีวนั และวตัถปุระสงค์ในการไป 
1. ประเทศ ...................... วนัที่เดินทางเข้า (ตามหน้าวีซ่า) ....................... วนัที่เดินทางออก (ตามหน้าวีซ่า) .................... 
2. ประเทศ ...................... วนัที่เดินทางเข้า (ตามหน้าวีซ่า) ....................... วนัที่เดินทางออก (ตามหน้าวีซ่า) .................... 
3. ประเทศ ...................... วนัที่เดินทางเข้า (ตามหน้าวีซ่า) ....................... วนัที่เดินทางออก (ตามหน้าวีซ่า) .................... 
ท่านเคยได้รับการปฏิเสธวีซ่า หรือ ประเทศอ่ืน ๆ หรือไม่          เคย              ไม่เคย 
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผู้ ร้องขอ 
       ออกค่าใช้จ่ายเอง                         มีผู้ อ่ืนออกให้ ความสมัพนัธ์ ....................................... 
        ชื่อ - นามสกลุ .......................................................... 
        ที่อยู่ ......................................................................... 
        ................................................................................ 
 


