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วนัแรก  กรงุเทพฯ          (ไทย)  

21.00น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T       

สายการบนิเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง  ดูไบ-กลาสโกว-์กลาสโกว-์มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว ์        (ยูเออี-สก็อตแลนด)์ 

02.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่  EK 371 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

05.35 น. ถึงสนามบนิเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง   
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07.50 น. เดินทางสู่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 27         

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

12.35 น. ถึงสนามบินเมืองกลาสโกว ์ประเทศสก็อตแลนด ์ผา่นพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นผา่นชมสถานที่ส าคญัๆ 

ในเมืองกลาสโกว ์อาทิ มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว ์(Glasgow 

Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิค มหาวิหารแหง่น้ีเป็นสุสานฝงั

ศพของนักบุญ Saint Mungo, ศาลาวา่การเมือง (City Chamber), 

มหาวิทยาลยักลาสโกว ์(Glasgow University) เป็นมหาวิทยาลยัที่

ถูกสรา้งโดยพระประสงคข์องพระเจา้เจมส์ที่  2 ในปี ค.ศ.1451 

ปัจจุบ ันถือเป็นมหาลัยที่ เกา่แกท่ี่ สุดเป็นอนัดับ 4 ในสหราช

อาณาจกัร, ศูนยป์ระชุม Clyde Auditorium สถานที่จดังาน

คอนเสิร์ต นิทรรศการและการประชุมตา่งๆ โดยโครงสรา้งของตวั

อาคารน้ันมลีกัษณะคลา้ยโอเปร่าเฮา้สจ์  าลอง 

ค า่     บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Courtyard by Marriott Glasgow Airport Hotel  

               หรือ ระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีสาม เอดินเบอระ - ปราสาทเอดินเบอระ – วินเดอรเ์มียร ์- เพรสตนั  (สก็อตแลนด-์องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเอดินเบอระ (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อต

แลนด ์(Scothland) ดินแดนที่ต ัง้อยูใ่นพ้ืนที่ที่สวยงาม น าทา่นเดินทางสูย่า่นเมืองเกา่สูถ่นนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสาย

ส าคญัที่เช่ือมสูพ่ระต าหนักโฮลี่ รู๊ด  (Palace of Holyroodhouse) ซ่ึงเป็นที่ประทบัของพระราชินี เวลาเสดจ็เยือนสกอตแลนด ์และ

เคยเป็นที่ประทบัของพระนางแมรีแหง่ สกอ็ต ฝั่งตรงขา้มเป็นรัฐสภาแหง่ชาติสกอ็ตอนัน่าภาคภูมิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 

น าทา่นเขา้ชมปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle)อนัสงา่งามดว้ยท าเลที่ต ัง้บนเนินเขาสูง มองเห็นเดน่เป็นสงา่จากทุกมุม

เมือง เคยเป็นที่ประทบัของกษัตริยส์กอ๊ต แบง่เป็นสว่นตา่งๆอยา่งน่าชม อาทิ สว่นของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มี

ปืนใหญเ่รียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญใ่นเวลา13.00 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปีที่ผา่นมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งใน

คริสตศ์ตวรรษที่  12 เพ่ือร าลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเ์ดวิดที่  1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชัน้ในส่วนที่ เป็น The Palace จดัแสดง

เกี่ยวกบัเร่ืองราวของราชวงศแ์หง่สกอ็ต  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางสูเ่มืองวินเดอรเ์มียร ์สูเ่ขตเลคดิสทริค อุทยานแหง่ชาติที่ไดร้ับ

การขนานนามวา่ดแีละสวยที่ สุดขององักฤษ ที่กวา้งขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แหง่ น าทา่นสมัผสักบั

บรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์เมยีร์ ที่ทา่นจะไดช่ื้นชมกบัความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบ น าทา่นเดินทางตอ่สู ่

เมืองเพรสตนั เมืองประวตัิศาสตร์เกา่แกถึ่ง1,000 ปี มีอาคารเกา่แกท่ี่ โดดเดน่ไดร้ับการขึ้นทะเบยีนเป็นอาคาร

ส าหรับการอนุรักษถึ์ง 770 แหง่ เป็นเมืองที่มพ้ืีนที่กวา้งขวางตัง้แตทุ่ง่มวัร์ในหุบเขาเบคอนและพ้ืนที่ ป่าทางธรรมชาติ

อนัหลากหลาย  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Samlesbury Hotel หรือระดบัเดยีวกนั  



 

 We’re ONE CENTER 

  
 

วนัท่ีส่ี  ยอรค์-มหาวิหารยอรค์-แมนเชสเตอร-์สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์   (องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสูเ่มืองยอรค์ เมืองโรมนัโบราณที่ยงัมกี  าแพงเมืองโบราณ

ลอ้มรอบ ตัง้อยูบ่ริเวณแมน่ ้าอูสและแมน่ ้าฟอสส ์เป็นเมืองที่มคีวามส าคญัทางประวตัิศาสตร์และมบีทบาทมาเกือบ

ตลอด 2,000 ปี น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้มหาวิหารยอรค์ หรือ ยอร์ค มินสเตอร์ (YORK MINSTER) มหาวิหาร       

แหง่หน่ึงที่ยิ่ งใหญท่ี่ สุดในองักฤษ เมืองแหง่น้ีมบีิชอ้ปประจ าเมืองในราวปี 314 ท าใหเ้ป็นสถานที่ที่มคีวามส าคญัตอ่

คริสตศ์าสนาแหง่แรก ๆ ขององักฤษ อกีทัง้ยงัเป็นโบถส์แบบกอธิคที่ ใหญท่ี่ สุดในองักฤษเหนือ งดงามดว้ยกระจกสี

ตกแตง่อยูภ่ายในวิหาร และยงัเป็นมหาวิหารแบบกอธิคที่ ใหญเ่ป็นที่สองรองจากมหาวิหารโคโลญจน์ในประเทศ

เยอรมนี หนา้ตา่งใหญช่ื่อ “GREAT EAST WINDOW” สรา้งเสร็จเม่ือปี 1408 เป็นหนา้ตา่งประดบักระจกสีที่ ใหญ่

ที่สุดในโลก  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่

เมืองแมนเชสเตอร ์เมืองหลวงทางภาคเหนือขององักฤษ เป็น

เมืองแนวหน้าแห่งการปฏิว ัติอุตสาหกรรม  น าทา่นถ่ายรูป

ด ้านหน้าสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด  แห่ง ทีม

แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด็ เจา้ของสมญานาม “ปิศาจแดง” สนาม

เร่ิมกอ่สรา้งในปี 1909 และเร่ิมใชต้ ัง้แตปี่ 1910 ปัจจุบนัมี

ความจุ 76,212 คน ซ่ึงเป็นเกา้อี้ ที่ น่ังลว้น เขา้ชมภายใน

พิพิธภณัฑข์องโอลดแ์ทรฟฟอร์ด สโมสรฟุตบอลช่ือกอ้งโลกที่มี

สมาชิกแฟนคลบัมากที่สุดในโลก มเีวลาใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ที่

ระลึกนานาชนิด เชน่ เส้ือ ผา้พนัคอ หมวก เป็นตน้ 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่พ ัก  ณ Clayton Manchester Airport Hotel หรือ        

ระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีหา้  สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน-บา้นเกิดของวิลเล่ียม เชคสเปียรส์-คารดิ์ฟฟ์ (องักฤษ-เวลส)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสูเ่มืองสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน  เมืองบา้น

เกดิของยอดกวเีอกเชคสเปียร์ส น าทา่นชมเมืองสเตรทฟอร์ดที่คงรักษาสภาพแวดลอ้มแบบชนบทขององักฤษแท ้ๆ ไว ้

ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ บา้นเกิดของวิลเล่ียม เชคสเปียรส์ (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) 

กวแีละนักเขยีนบทละครชาวองักฤษที่ไดร้ับการยกยอ่งทัว่ไปวา่เป็นนักเขยีนผูย้ิ่ งใหญข่ององักฤษและของโลกมกัเรียก

ขานเขาวา่เป็นกวแีหง่ชาตขิององักฤษและ “กวแีหง่เอวอน” (BARD OF AVON) ชมบา้นที่ เคยเป็นที่อาศยัของเชคส

เปียร์ เป็นบา้นหลงัคามุงดว้ยฟาง ซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตัง้แตศ่ตวรรษที่ 16 ปัจจุบนัไดป้รับเป็น

พิพิธภณัฑไ์ปแลว้   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสูเ่มืองคารดิ์ฟฟ์เมืองหลวงของประเทศเวลส ์และยงัเป็นเมือง

ทา่ส าคญัริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่ งใหญแ่ละสวยงาม ถูกสรา้งขึ้นโดยฝีมือชาวโรมนัสมยัเรืองอ านาจ น าทา่นชมเมือง
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คาร์ดิฟ อดตีเมืองที่ส่งออกถา่นหินมากที่ สุดเมืองหน่ึง ผา่นชมศาลาวา่การเมือง พิพิธภณัฑ ์สนามกฬีามิเลนเนียม           

สเตเดี้ยม 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Clayton Cardiff Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีหก  บาธ-โรงอาบน ้าแร่โรมนั-สโตนเฮนจ-์ลอนดอน      (องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสูเ่มืองบาธ ดินแดนแหง่อาณาจกัรโรมนัอนัยิ่ งใหญ่

บนเกาะองักฤษเม่ือกวา่ 2,000 ปีมาแลว้ น าทา่นเขา้ชมโรงอาบน ้าแร่โรมนั ที่ชาวโรมนัมาสรา้งไวเ้ป็นสถานที่อาบ

น ้าแร่โดยอาศยัน ้าจากบอ่น ้าแร่ธรรมชาตทิี่จะมนี ้าไหลออกมาอยา่งตอ่เน่ืองถึงวนัละประมาณ 1,250,000 ลิตร และ

มคีวามรอ้นถึง 46 องศาเซลเซยีส ที่ เมืองบาธมี บอ่น ้าพุรอ้นตามธรรมชาติ 3 แหง่ บอ่ที่ ใหญท่ี่ สุดคือที่  ROMAN 

SACRED SPRING น ้าผุดจากใตด้ินลึก 3,000 เมตร มแีร่ธาตุถึงกวา่ 43 ชนิด  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่ส

โตนเฮนจ ์วงหินปริศนาแหง่เกาะองักฤษนับเป็น หน่ึงในเจด็

ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคเกา่ สรา้งขึ้นราว 2,000 ปี ไมเ่ป็นที่

ทราบแน่ชดัวา่ ท  าไมส่ิงน้ีจึงถูกสรา้งขึ้นมาแตจ่ากลกัษณะ

ของการกอ่สรา้ง ท าใหท้ราบวา่ผูก้อ่สรา้งตอ้งมฐีานอ านาจอยู่

ไมน่อ้ย เพราะมกีารขนหินสฟ้ีามาจากเวลส ์       ใชใ้นการน้ี 

น าทา่นเดินสูก่รงุลอนดอน เมืองใหญท่ี่ ใหค้วามส าคญัพ้ืนที่สี

เ ขีย ว  มีส วนสาธ า รณะอ ยู่ ใ จกลา ง เ มื อ งหลายแห่ ง 

สวนสาธารณะเหลา่น้ีมตีน้ไมน้านาพนัธุต์กแตง่ดว้นน ้าพุ และรูปป้ันอยา่งสวยงาม มสีระน ้าซ่ึงมนีกเป็ดน ้า และหงสว์า่

ยวน  

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Hilton Gatwick Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีเจ็ด  ลอนดอน-พระราชวงับคัก้ิงแฮม-โบสถเ์ซนตป์อล-จตัุรสัพิคคาเดลล่ี-บริติชมิวเซียม-หา้งแฮรร์อดส์

            (องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชมกรุงลอนดอนอนัยิ่ งใหญท่ี่ เตม็ไปดว้ยประวตัิศาสตร์                                                                           

อนัยาวนานเป็นเมืองหลวงแหง่เครือจกัรภพ และศูนยร์วมอ านาจการปกครองของสหราชอาณาจกัรในปัจจุบนัและ

เป็นศูนยร์วม สถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหน่ึงของโลก  เร่ิมจากพระราชวงับคัก้ิงแฮมที่ประทบัแห่งพระราชินี

องักฤษ ชมการเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองคใ์นชุดเคร่ืองแบบเตม็ยศ สวมหมวกพูสีด าแตจ่ะเปลี่ยนเป็นชุดสีเทา

ในชว่งฤดูหนาว  กอ่นน าทา่นเกบ็ภาพสวยของหอนาฬิกาบิ๊กเบน สญัลกัษณ์ที่ส าคญัของลอนดอนที่ต ัง้อยูเ่คยีงขา้ง

อาคารรัฐสภาที่สวยงามริมฝั่งแมน่ ้าเทมส์ ผา่นชมสถานที่ส าคญัตา่งๆ อาทิบา้นเลขที่  10, ถนนดาวน์น่ิงท าเนียบ

นายกรัฐมนตรี, จตุัรัสทราฟลัการ์, อนุสรณ์แหง่สงครามทราฟลัการ์ของทา่นลอร์ดเนลสนั , พิคคาเดลล ีเซอร์คสั,  

ยา่นโซโห ฯลฯ น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้โบสถเ์ซนตป์อล ฝีมือการออกแบบของเซอร์คริสโตเฟอร์ เรน สถาปนิก       

ช่ือดงัขององักฤษ มคีวามสวยงามดา้นสถาปัตยกรรมและเตม็ไปดว้ยคุณคา่ทางประวตัิศาสตร์ เป็นมหาวิหารที่ ใชใ้น
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พระราชพิธอีภิเษกสมรสของเจา้ฟ้าชายชาสล์กบัเจา้หญงิไดอาน่าแหง่เวลส ์ทัง้ยงัเป็นที่ฝงัศพของคนส าคญัชาวองักฤษ 

ผา่นชมจตัุรสัพิคคาเดลล่ี ยา่นโซโห ผา่นชมกองบญัชาการของต ารวจสกอ็ตแลนดย์าร์ด  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรือที่ นิยมเรียกกนัวา่ 

พิพิธภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑด์า้นประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของ

มนุษยที่ส าคญัที่สุดและใหญท่ี่สุดในโลก มกีารกอ่ตัง้ขึ้นในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบื้องตน้วตัถุที่ เกบ็รวบรวมไว ้

สว่นใหญเ่ป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส ์สโลนซ่ึงเป็นแพทยแ์ละนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภณัฑแ์หง่น้ีเปิดให ้บริการแก่

สาธารณะเป็นครั้งแรกในวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส ์เมืองบลูมสเ์บอร์รี กรุงลอนดอน 

อนัเป็นสถานที่ต ัง้ของอาคารพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนับริตชิมิวเซยีมเป็นแหลง่รวบรวมวตัถุตา่งๆ จากทุกทวปี จ านวนกวา่ 

7 ลา้นชิ้น ซ่ึงลว้นมช่ืีอเสียง และมกีารบนัทึกเร่ืองราวของวฒันธรรมมนุษน์จากจุดเร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนัอิสระทา่น       

ชอ้ปป้ิงที่หา้งแฮรร์อดส ์หา้งหรูหราอนัโดง่ดงัยา่น KNIGHTSBRIDGE เป็นหา้งสรรพสินคา้ที่มีช่ือเสียงที่ สุดใน

ลอนดอน ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึงของกรุงลอนดอน เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวและเป็นหา้ งหรูในเวลาเดียวกนั 

ประกอบดว้ยรา้นคา้กวา่ 300 รา้น 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Hilton Gatwick Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีแปด  บิซสเ์ตอรเ์อา้ทเ์ล็ต วิลเลจ-ล่องเรือแม่น ้าเทมส-์ถนนอ็อกซฟ์อรด์   (องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหาร เช ้า  ณ ห ้องอาหารของโรงแรม  น าท่าน เดินทาง สู่  บิซส์เตอร์เอ ้าท์เ ล็ต วิลเลจ                

(Bicester Outlet Village )น าท่านชมสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษและในยุโรป เช่น Anne , 

Fontaine , Armani , Bally , Bodum , Bose , Burber ry , CalvinKlein , D&G , DKNY , Diesel , Dior , 

Dunhi l l  Ermeneg i ldo Zegna , Fend i , Gucc i , Guess , Hugo , Boss , Jae ge r , J i g saw , Kipl ing , 

L'Occitane , Levi's , Max Mara , Missoni, Molton Brown , Mulberry , Paul Smith  เป็นตน้                    

อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ส าหรบัท่าน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางกลบัสู่

ลอนดอน น าทา่นล่องเรือชมทวิทศัน์งดงามของสองฝากฝั่งแมน่ ้าเทมส ์ซ่ึงไหลผา่นกลางกรุงลอนดอน ลอ่งเรือผา่น

สถานที่ส าคญัตา่งๆ เช่น จตุัรัสรัฐสภา,พระราชวงัเวสทม์ินส์เตอร์ที่ ต ัง้ ของรัฐสภาองักฤษ,หอนาฬิกาบิ๊กเบน             

ชมความงดงามสองฝั่งของแม่น ้ าเทมส์ผ ่านจัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสทม์ินส์เตอร์,มหาวิหารเซนต์ปอล,             

ลอนดอนบริดจ ์เป็นการทอ่งเที่ ยวลอนดอนที่ ดีที่ สุดอีกวิธีหน่ึง จุดสวยงามที่ สุด เม่ือมองจากจุดกล างแม่น ้าคือ            

อาคารรัฐสภา บิ๊กเบนและหอคอยลอนดอน อิสระทา่นเดินเลน่ชอ้ปป้ิงบนถนนอ็อกซฟ์อรด์ ยา่นชอ้ปป้ิงใหญ ่       

ของลอนดอนที่ ทา่นจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้คุณภาพเยี่ ยมจาก มาร์ค แอนด ์สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ ์และหา้งอ่ืนๆ          

อกีมากมาย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบนิ 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 10         

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

วนัท่ีเกา้  ดูไบ-กรงุเทพฯ         (ยูเออี-ไทย) 

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

11.45 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 370  
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(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

21.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

 

 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 12,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั (ไป-กลบั) สายการบนิเอมิรเรตส ์

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามที่ระบุในรายการ 

 คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวซีา่UNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมพรอ้มคนขบัรถที่ช  านาญเสน้ทาง  

 โรงแรม ที่พกัตามระบุหรือเทยีบเทา่ในราคาเดยีวกนั (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  

 คา่เขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณ์น าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

ธนัวาคม 2560 

1 – 9 / 4 – 12 ธ.ค. 60 59,900 
29 ธ.ค. 60 – 6 ม.ค. 61 

30 ธ.ค. 60 – 7 ม.ค. 61 
69,900 

กุมภาพนัธ ์2561 9 – 17 / 23 ก.พ. – 3 มี.ค. 2561 59,900 

มีนาคม 2561 9 – 17 / 30 มี.ค. – 7 เม.ย. 2561 59,900 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

  คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หน่ึงคน  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน (2 ปอนด ์/ วนั / คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 7 วนั) 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรณุาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบื้องตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เกบ็เงินมดัจ าทัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 หมายเหต ุ

1) ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผูีเ้ดินทางต ่ากวา่ 30 ทา่น โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้กอ่นออก

เดินทาง 2 สปัดาห ์

2) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยวอนัเน่ืองมาจากกรณีที่เกดิ เหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสายการบิน, 

การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การกอ่จราจล, อุบตัิเหตุ, การจราจรติดขดั ฯลฯ ทัง้น้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษา

ผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด 

3) เน่ืองจากการทอ่งเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับริษทัตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถที่จะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณี

ที่ทา่นปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการน้ันที่ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

4) บริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึ้นและจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ อนั

เน่ืองจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าองักฤษ ใชเ้วลาด าเนินการ 20 วนัท าการ ไม่สามารถดึงเล่มออกก่อนก าหนดได ้

( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนดัหมาย** ) 

1. พาสปอร์ต ที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ใน  กลุม่

เชงเกน้หรือไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

2. รูปถา่ยสขีนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมฉีากหลงัเป็นสีขาวเทา่น้ัน และมอีายุไมเ่กนิ 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป) 
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3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

(ถา้ม)ี 

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษทัที่ทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนในปัจจุบนั

,วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและชว่งเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากน้ันจะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบ

ก าหนด 

5. กรณีที่เป็นเจา้ของกจิการขอใบทะเบยีนการคา้และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสยี

ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมจี  านวนไมต่  ่ากวา่ 6 

หลกั เพ่ือแสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถที่จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่

เดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนาสถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีที่บริษทัของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท างานของทา่น โดยระบุรายช่ือ

ผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่น้ัน 

9. กรณีที่เด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับดิาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมเป็นภาษาองักฤษ 

โดยที่บดิา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกี ทา่นหน่ึงได ้ณ ที่วา่การ

อ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมนีายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง ราชการอยา่ง

ถูกตอ้ง 

10. การบดิเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่น

จะถูกปฏิเสธวซีา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่

ทุกครั้ง หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษทัฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่ มเตมิทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของสถานฑูต

ฯ เร่ืองวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิตใินนามของบริษทัฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้  าระเงนิมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ

จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13. การย่ืนวซีา่น้ัน ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่น้ัน ถึงสามารถด าเนินการขัน้ตอนการย่ืนวซีา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 


