
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
ลอนดอน – เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – ยอร์ค – เอดนิเบอระ – ทะเลสาบวนิเดอร์เมยีร์ – แมนเชสเตอร์ 

ลเิวอร์พูล – ไบบูรี – ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ ตะลุยมหานครลอนดอน สัมผสักลิน่ไอ แห่งผู้ดอีงักฤษ 

ก าหนดการเดนิทาง 
17-25 ม.ค. // 14-22 ก.พ. // 13-21 มี.ค. // 26 มี.ค.-03 เม.ย. 2562 

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา ) 



 

 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – โดฮา 
17.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว T ใช้ประตูทางเข้า 8-9 เจ้าหน้าที ่

อ านวยความสะดวกและให้การต้อนรับ พร้อมจัดเตรียมเร่ืองเอกสารการเดินทาง 
21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเทีย่วบินที ่QR833 
วนัที่ 2 โดฮา – เอดนิเบอระ (สก๊อตแลนด์) คาล์ตนั ฮิลล์ - ปราสาทเอดนิเบอระ – ชมเมือง 
00.15 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนช้อปป้ิงในสนามบินที่มี

ร้านค้าปลอดภาษีมากมาย 
01.20 น.      ออกเดินทางต่อสู่กรุงเอดิเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ โดยเทีย่วบิน QR031 
06.40 น. เดินทางถึงสนามบินเอดินเบอระ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง-วีซ่าและตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงเอดินเบอระ เอดินเบรอะ EDINBURGH  นครหลวงแสนสวยแห่ง สกอ็ต
แลนด์ น าท่าน ชมเมืองเอดินเบอระ เมืองหลวงและศูนยก์ลำง
วฒันธรรมของสก็อตแลนด์ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 ซ่ึงไดรั้บกำร
ขนำนนำมว่ำ "ATHENS OF THE NORTH" เป็นท่ีตั้งของ
รัฐสภำแห่งใหม่ของสก็อตแลนด์ (เพิ่งแยกมำจำกรัฐสภำ
ของสหรำชอำณำจกัร) ตั้งอยูบ่นถนนสำยหลกัของเอดินเบอ
ระคือรอยลัไมล์ (Royal Mile) ซ่ึงสร้ำงตำมแนวสันเขำเช่ือมโยงพื้นท่ีประวติัศำสตร์ระหว่ำงปรำสำทเอดิน
เบอระและพระรำชวงั ชมบริเวณเนินปราสาทเอดินเบอระ (EDINBURGH CASTLE) บนเนินเขำอนังำมสง่ำ 
ซ่ึงเร่ิมสร้ำงข้ึนในรำวช่วงศตวรรษท่ี 11-16 ท่ีส ำคญัปรำสำทเอดินเบอระแห่งน้ีเป็นปรำสำทท่ีใช้เป็นสถำนท่ี
เปิดตวัของหนงัสือเร่ืองแฮร่ี พอตเตอร์ เน่ืองจำกมีลกัษณะใกลเ้คียงฉำกเมืองแม่มดในทอ้งเร่ืองอีกดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ คาล์ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ที่เป็นที่ตั้งของเสาคอลั่ม โรมนัอนัใหญ่ยกัษ์ ท่ีถือเป็น 

The National Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นท่ีตรงน้ีสมยัโบรำณใช้
เป็นท่ี ประหำรนกัโทษ ต่อมำก็เปล่ียนมำเร่ือยๆ เป็นโรงหนงับำ้ง บำ้น
ของขำ้รำชกำรบำ้ง จำกนั้นผำ่นชมรัฐสภำสก็อตแลนด์ ผำ่นชมร้ำน The 
Elephant House เป็นร้ำนนั่งชิลๆ เมนูเบำๆ อำหำรรำคำไม่แพง ท่ี J.K. 
Rowling มำนัง่แต่งหนงัสือแฮร์ร่ี พอตเตอร์ภำคแรก น ำท่ำนเดินเล่นชม
เมืองบน ถนนปร้ินซ์ Prince Street ท่ีมีร้ำนค้ำมำกมำยเปรียบได้กับ
ถนน อ็อกซ์ฟอร์ดในลอนดอน และชมบรรยำกำศของตวัเมืองเก่ำท่ี
ตั้งอยูบ่นเนินเขำฝ่ังตรงขำ้มซ่ึงเป็นบรรยำกำศท่ีสวยงำมมำกๆของเมืองเอดินเบิร์ก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  Holiday Inn Edinburg Hotel / หรือเทียบเท่า 



 

 

วนัที่ 3      เอดนิเบอระ – ทะเลสาบวนิเดอร์เมีย – ยอร์ก – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางลงใต้สู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ เมืองท่ีตั้งอยู่ในเขตทะเลสำบแสนสวยหรือ เลค ดิสทริก 

Lake District เป็นเมืองบ้านเกดิของปีเตอร์ แรบบิท ตัวการ์ตูนที่มีช่ือเสียงขององักฤษ ให้เวลำท่ำนเดินเล่นชม
เมืองเล็กๆ น่ำรักท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสำบวินเดอร์เมียร์ ช่ืนชมกบับรรยำกำศของธรรมชำติท่ีร่มร่ืนและอำคำร
บำ้นเรือนท่ีสวยงำม ชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ชมบำ้นเรือนท่ีอยูริ่มฝ่ังทะเลสำบและบนเกาะ
แก่งต่างๆ ท่านจะเพลิดเพลินไปกบัธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ 

 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองยอร์ก ใชเ้วลำประมำณ 2 ชัว่โมง ถึงเมืองยอร์ค YORK น ำท่ำนเขำ้สู่ตวัเมือง ชม

เมืองยอร์ท่ีสวยงำมและ ยิ่งใหญ่ มีวิหาร ยอร์ค มินสเตอร์ ท่ีสร้ำงอุทิศแด่เซ็นต ์ปีเตอร์ นบัวำ่เป็นวิหำรสไตล ์
กอธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปตอนบนภำยใน
ตกแต่งด้วยแผ่นกระจกสีท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
เกำะอังกฤษ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริเวณ
หน้ำต่ำงกลม ROSE WINDOW ซ่ึงเป็น
ท่ีมำของสัญลักษณ์ของดอกกุหลำบใน
สงครำมแย่ง ชิ งรำชสมบั ติ  WAR OF 
ROESES ในสมยัรำชวงศ์ยอร์ค ปกครอง
ประเทศจำกนั้นมีเวลำให้ท่ำนอิสระช้อป
ป้ิงในบริเวณถนนแชมเบิ้ล และยำ่นเมืองเก่ำ ท่ีสุดคลำสสิคและสวยงำม โดยสินคำ้ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองน้ีคือ 
กระเบ้ืองเคลือบโพรเซเลน ผำ้ปักรวมถึงงำนหตัรกรรมต่ำงๆ และสินคำ้แบรนดเ์นมจำกยโุรป มำกมำย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัที่:  Holiday Inn Hotel Leeds เทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 
 



 

 

วนัที่ 4 ยอร์ก – แมนเชสเตอร์ – สนามแมนยูไนเตด็ - ลเิวอร์พูล – เบอร์มิ่งแฮม 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแมนเชสเตอร์  ประมาณ 1 ชัว่โมง เมืองหลวงทางตอนเหนือขององักฤษ อดีตเมือง

ท่าท่ีส าคญัและเป็นเมืองทีมี 2 สโมสรฟุตบอลท่ีชาว
ไทยช่ืนชอบ  อย่างแมน เชส เตอร์ ยูไน เต็ดและ
แมนเชสเตอร์ ซิ ต้ี  น าท่านเก็บภาพบริเวณสนาม
ฟุตบอล “โอลด์แทรฟฟอร์ด” สโมสร “แมนเชสเตอร์
ยู ไน เต็ ด ”  OLD TRAFFORD STADIUM แ ห่ ง ที ม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เจ้าของสมญานาม “ปิศาจ
แดง” ก่อสร้างในปี 1909 และเร่ิมใช้ตั้ งแต่ปี 1910 
ปัจจุบันมีท่ีนั่งจุผูช้มได้ถึง 76,212 คน ให้เวลาท่าน
เลือกซ้ือสินค้าในร้านมกกะสโตร์ของสโมสร 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองลิเวอร์พูล” ถิ่นก าเนิดวงดนตรีส่ี เต่าทอง และเมืองท่ำแห่งกำรท่องเท่ียวท่ีมี

ควำมส ำคัญมำกแห่งห น่ึงของประเทศอังกฤษ 
โดยเฉพำะในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 เมืองลิเวอร์พูล
นั้นถือว่ำเป็นจุดศูนยก์ลำงของกำรติดต่อค้ำขำยกับ
แคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และ  แผ่นดินใหญ่ยุโรป จึง
ส่งผลใหเ้มืองลิเวอร์พูลเป็นเมืองส ำคญัท่ีสุดเมืองหน่ึง
ของอังกฤษ ปัจจุบันเมืองลิเวอร์พูลได้กลำยเป็นท่ี
ดึงดูดนกัท่องเท่ียว ซ่ึงในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์พูล
ได้มีกำรฉลองครบรอบ 800 ปี ท่ีก่อตั้งมำและในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์พูลก็ได้รับต ำแหน่งเมืองหลวงทำง
วฒันธรรมของยุโรปพร้อมกับเมืองสตรำวนัเจอร์ ในนอร์เวยอี์กด้วย น าท่านเดินทางไปถ่ายรูปด้านนอก 
Anfield สนามฟุตบอลของสโมสรช่ือดังลิเวอร์พูล เจ้าของค าขวัญ YOU WILL NEVER WALK ALONE 
หลงัจากน้ันเดินทางสู่เมืองเบอร์มิ่งแฮม 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัที่:  Double Tree By Hilton Hotel Coventry           หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 



 

 

วนัที่ 5 เบอร์มิ่งแฮม –  เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – ไบบูรี - คอทส์โวลส์ – ช้อปป้ิง เอาท์เลท็ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์” Bourton On The Water หมู่บำ้นเล็ก ๆ ท่ีรู้จกักนัใน
นำมของ “เวนิส แห่งคอตสวอล์ด” เมืองท่ีโด่งดงัท่ีสุดในเขตคอตสโวลด์ Cotswold ดูเงียบสงบมี ล ำธำรสำย
เล็ก ๆ (แม่น ้ ำวินด์รัช) ไหลผำ่นกลำงเมือง และมีสะพำน
หินทอดขำ้มน ้ ำเป็นช่วง ๆ กบัตน้วิลโลวท่ี์แกว่งก่ิงก้ำน
ใบอยู่ริมน ้ ำ เมืองน้ีมีร้ำนอำหำรและโรงแรม รวมทั้ ง
ร้ำนคำ้ให้เดินเล่นเก็บบรรยำกำศอนัร่ืนรมย ์น ำท่ำนชม
ควำมสวยงำมภำยในหมู่บ้ำนแห่งน้ี พร้อมทั้งถ่ำยภำพ
เป็นท่ีระลึก น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่ “หมู่บ้านไบบุรี” เป็นหมู่บำ้นเล็กๆ ตั้งอยูใ่นแควน้ Gloucestershire 

เขต Cotswolds (คอทส์โวลส์) จดัว่ำเป็น The Most beautiful village in England ให้ท่ำนได้เดิน
เล่นชม บำ้นเรือนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บำ้นแห่งน้ี นัน่คือกระท่อมหินโบรำณ ท่ีเรียงรำยกนัยำวไปเป็น
แถว มีช่ือวำ่ Arlington Row ซ่ึงกระท่อมเหล่ำน้ีเคยเป็นท่ีพกัของคนท่ีท ำอำชีพทอขนแกะในสมยัศตวรรษท่ี 
17ชม โบสถอ์นัเก่ำแก่ อีกทั้งยงัมีถนนสวย ๆ ท่ีรำยลอ้มดว้ยดอกไมสี้สดใสริมสองขำ้งทำง 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันออกเดินทางสู่ ศูนย์เอาท์เล็ท Bicester Village 

Outlet ที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มี เวลาให้
ท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม อาทิ เช่น Burberry, 
Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally, Mulberry, Paul 
Smith, POLO ฯลฯ 

***** อสิระอาหารเยน็เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง ***** 

พกัที่:  IBIS STYLES LONDON WEMBLEY HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 6 ลอนดอน – อสิระตามอธัยาศัย  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย ท่านสามารถขอค าแนะน าจากหัวหน้าทัวร์ ในการเลือกเดินซ้ือสินค้าบริเวณย่าน
ต่างๆ อาทิเช่น ย่านเคนชินตัน ไฮสตรีท ย่านถนนรีเจนท์ อ๊อกฟอร์ด หรือ เข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขีผ้ึง้ มาดาม
ทุสโซ่ (ค่าเข้าประมาณ 1,700 บาท) พพิธิภัณฑ์องักฤษ (Britist Museum) (ไม่เสียค่าเข้าชม) โรงถ่าย 
ภาพยนตร์วอร์เนอร์ (Harry Potter) ค่าเข้าประมาณ 3,800 บาท) ได้ตามอธัยาศัย 

พกัที่:  IBIS STYLES LONDON WEMBLEY HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 



 

 

วนัที่ 7 ลอนดอน – อสิระตามอธัยาศัย  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อสิระทุกท่านตามอธัยาศัย ท่านสามารถขอค าแนะน าจากหัวหน้าทวัร์ ในการเลือกเดินซ้ือสินค้าบริเวณย่าน

ต่างๆ อาทเิช่น ย่านเคนชินตัน ไฮสตรีท ย่านถนนรีเจนท์ อ๊อกฟอร์ด หรือ เข้าชมพพิธิภัณฑ์หุ่นขีผ้ึง้ มาดาม
ทุสโซ่ (ค่าเข้าประมาณ 1,700 บาท) พพิธิภัณฑ์องักฤษ (Britist Museum) (ไม่เสียค่าเข้าชม) โรงถ่าย 
ภาพยนตร์วอร์เนอร์ (Harry Potter) ค่าเข้าประมาณ 3,800 บาท) ได้ตามอธัยาศัย 

พกัที่:  IBIS STYLES LONDON WEMBLEY HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 8 ลอนดอน – ชมเมือง – พพิธิภณัฑ์ลอนดอน-สนามบิน 

น าท่านชม “ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน” Tower Of London  (ภายนอก) สถำนท่ีท่ีเคยเป็นพระรำชวงั แม้
ในภำยหลงัจะเปล่ียนมำเป็นคุกหลวง ท่ีจองจ ำบุคคลส ำคญัขององักฤษ ไม่วำ่จะเป็นพระมเหสี แอนน์ โบลีน 
เซอร์โทมัส มอร์ ฯลฯ จำกนั้ นชมมหำนคร
ลอนดอน, ผ่ำนชมรัฐสภำขององักฤษริมแม่น ้ ำ
เทมส์ จตุัรัสรัฐสภำ มหำวิหำรเวสทมินส์เตอร์ 
หอนำฬิกำบ๊ิก เบน  ถนนดำวน์ นิ งท่ีตั้ งของ
บำ้นพกันำยก รัฐมนตรีองักฤษ, จตุรัสทรำฟัลกำร์ อนุสรณ์ของนำยพลลอร์ด เนลสัน และชยัชนะขององักฤษ
เหนือทัพของนโปเลียน ณ  แหลมทรำฟัลกำร์ , มหำวิหำรเซนต์พอลส์  ธนำคำรชำติของ  อังกฤษ 
กองบญัชำกำรต ำรวจสก๊อตแลนดย์ำร์ด ถ่ำยภำพสะพำนทำวเวอร์ บริดจ ์ท่ีโด่งดงั ผ่านชม “พระราชวังบักกิง้
แฮม” ท่ีใชว้ำ่รำชกำรของสมเด็จพระบรมรำชินีนำถอลิซำเบธท่ี 2 และพระรำชวงศช์ั้นสูง 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันน าท่านเข้าชมพพิิธภัณฑ์บริติช (British Museum) ซ่ึง เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์ดำ้นประวติัศำสตร์และ

วฒันธรรมของมนุษย ์ท่ีส ำคญัท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดในโลก มีกำรก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1753 ในเบ้ืองตน้วตัถุท่ี
เก็บรวบรวมไวส่้วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์แฮนส์สโลน (Hans Sloane) เป็นแพทยแ์ละนกัวทิยำศำสตร์ 
พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีเปิดให้บริกำรแก่สำธำรณะเป็นคร้ังแรกในวนัท่ี 15 มกรำคมค.ศ.1759 ในมงตำกู เฮำส์ เมือ
งบลูมส์เบอร์ร่ี กรุงลอนดอน อนัเป็นสถำนท่ีตั้งของอำคำรพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนั เดินทางเข้าสู่สนามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ แวะต่อเคร่ืองทีโ่ดฮา(กาต้าร์) โดยเทีย่วบินที ่QR016  

วนัที่ 9 ลอนดอน – ชมเมือง – พพิธิภณัฑ์ลอนดอน-สนามบิน 
06.35 น. เดินทางดึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ น าท่านต่อเคร่ือง 
08.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่QR832 
19.00 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  



 

 

หมายเหตุ .โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากความล้าช้าของสายการบิน สภาพลม, ฟ้า, อากาศ การจราจร และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ 
หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง  ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

17-25 ม.ค. 62 52,900 52,900 52,900 15,900 

14-22 ก.พ. 62 52,900 52,900 52,900 15,900 

13-21 ม.ีค. 62 52,900 52,900 52,900 15,900 

26 ม.ีค. – 03 เม.ย. 62 52,900 52,900 52,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เอดินเบอระ // ลอนดอน-กรุงเทพฯ 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ
และรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ตอ้งมีกำร
ปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการเดนิทาง) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลีย่ 2 ปอนด์ / ท่าน / วนั (14 ปอน์ด) 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าสหราชอาณาจักร (5 ,500 บาท) ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่กต็าม 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ หรืออีเมล์ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 



 

 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ 
ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัคา่ธรรมเนียมวซ่ีา 
หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น 
การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆ

ท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถ
ยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั 
และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีป
ยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถ้วนตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และ
อ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋

มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้
ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่
ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่าง

หนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท 
ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 30,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
   ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
 



 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบั จำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดง   ทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ

สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ 

จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำร
ดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไป
ท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำรปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว 
ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำร
เดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 
 
 
 


