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Amazing Grand UK องักฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ 8วนั 5คนื  

 

 

 

 

 

 

 

Amazing Grand UK องักฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ 8วนั 5คนื 

โปรโมช่ันสุดพเิศษ!!! เทีย่วสุดคุ้มในราคาพเิศษสุด!!! 

สกอตแลนด์ เอดินเบิร์ก ถนนรอยลัไมล์ ชมปราสาทเอดินบะระ ช้อปป้ิงสตรีท ล่องเรือทะเลสาบวนิ
เดอร์เมยีร์ เมอืงแมนเชสเตอร์ ถ่ายรูปหน้าสนามกฬีาโอลด์แทรฟฟอร์ด สแตรทฟอร์ด อพัพอน เอ
วอน Cotswolds เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ เมืองCheltenham ปราสาทคาร์ดีฟฟ์ เมอืงคาร์ดีฟพ์
ของเวลส์ โรมนับาธ ชมเสาหินสโตนเฮนจ์ ซิตีท้วัร์ลอนดอน ทาวเวอร์ออฟลอนดอน หอนาฬิกา
บ๊ิกเบน ถ่ายรูปหน้าพระราชวงับัคกิง้แฮม ช้อปป้ิงถนนอ๊อกฟอร์ด บริติชมวิเซียม ห้างแฮร์รอดส์ 

 

เดินทางโดยสายการบินเอทฮัิด แอร์เวย์ (EY ) 
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วนัที่ รายละเอยีดท่องเทีย่ว 

1  กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี 

2  สนามบินเอดินเบอระ – เมืองหลวงเอดินบะระ – สกอตแลนด์ – ถนนรอยลัไมล์ – เข้าชมปราสาท
เอดินบะระ - จุดชมววิ Catton Hill - ช้อปป้ิงสตรีท 

3  เอดินบะระ – เขตเลคดิสทริค – ล่องเรือทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์ –ถ่ายรูปหน้าสนาม
กฬีาโอลด์แทรฟฟอร์ด 

4  สแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน - Cotswolds Bourton-on the-Water - เมือง Cheltenham 

5  ถ่ายรูปหน้าปราสาทคาร์ดีฟฟ์ – เมืองบาธ – โรมันบาธ – ชาลส์บัวร่ี – สโตนเฮนจ์ – ลอนดอน 

6  ซิตีท้วัร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ถ่ายรูปพระราชวงับัคกิง้แฮม – 
จัตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปป้ิงถนนอ๊อกฟอร์ด 

7  ลอนดอน – โคเวนต์การ์เด้น – ไชน่าทาวน์ – บริติชมิวเซียม – ห้างแฮร์รอด - สนามบินฮีทโธวร์ 

8  สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พกัเดี่ยว 

21 - 28 Feb 2018  59,900  59,900 59,900 17,000 12,500 

14 - 21 Mar 2018  59,900  59,900 59,900 17,000 12,500 

11 - 18 Apr 2018  74,900  74,900 74,900 17,000 14,500 

25 May - 01 Jun 2018  59,900  59,900 59,900 17,000 12,500 

21 - 28 Jun 2018  59,900  59,900 59,900 17,000 12,500 

รายละเอยีดทวัร์ 



ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 3 จาก 20 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี 

15.00  พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโซนQ เคาน์เตอร์ สายการบิน เอทฮัิด แอร์เวย์ (EY) 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารใบตม.และติดแทก็
กระเป๋าก่อนข้ึนเคร่ือง 

18.08  ออกเดินทางสู่อาบูดาบี โดย สายการบินเอทฮัิด เที่ยวบินที่ EY 405  

22.05  เดินทางถึงสนามบินเมืองอาบูดาบี แวะรอเปลีย่นเคร่ือง เพื่อน าท่านเดินทางสู่สนามบินเอดิน
เบอระ สกอตแลนด์ 

วนัที ่2 สนามบินเอดินเบอระ – เมืองหลวงเอดินบะระ – สกอตแลนด์ – ถนนรอยลัไมล์ – เข้าชม
ปราสาทเอดินบะระ - จุดชมววิ Catton Hill - ช้อปป้ิงสตรีท 

02.10  น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเอดินเบอระ สกอตแลนด์ เทีย่วบินที ่EY027 

06.50  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเอดินเบอระ (Edinburgh Airport) ประเทศสกอตแลนด์ 
(Scotland) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 7 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาเพื่อความสะดวกใน
การนดัหมายเวลา) น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางสู่เมืองแห่ง
เทพนิยาย เมืองเอดินเบิร์ก หรือเอดินบะระ(Edinburgh) เมืองหลวงของสกอตแลนด ์
(Scothland) ดินแดนท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสวยงาม น าท่านเดินทางสู่ยา่นเมืองเก่าสู่ถนนรอยลัไมล์ 
(Royal Mile) ถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมสู่พระต าหนกัโฮล่ีรู๊ด (Palace of Holyrood House) ซ่ึงเป็น
ท่ีประทบัของพระราชินีเวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด์ และเคยเป็นท่ีประทบัของพระนางแมร่ี
แห่งสกอตดว้ย ซ่ึงมีฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาติสกอตแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ( มือ้ที ่1) 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทเอดินบะระ โดยใชเ้ส้นทางถนนรอยลัไมล ์ ซ่ึงเป็นถนนเก่าแก่ ชม
อาคารบา้นเรือนและร้านคา้แบบโบราณ และเดินตามรอยเทา้ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงใน
ประวติัศาสตร์ของสกอตแลนด ์ อาทิเช่น พระราชินีแมร่ีแห่งสกอตแลนด ์ และโรเบิร์ต หลุยส์ 
สตีเวนสัน น าท่านเขา้ชมปราสาทเอดินบะระ (EDINBURGH CASTLE) ตั้งอยูบ่นเนินเขาอนั
สง่างาม ซ่ึงเร่ิมสร้างข้ึนในราวช่วงศตวรรษท่ี11-16 พร้อมชมนิทรรศการเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ 
ความเป็นมาของเมืองเอดินบะระ เป็นโบราณสถานอนัล ้าค่าและหวงแหนของชาวสกอตทุกคน 
ปัจจุบนัภายในปราสาทเป็นพิพิธภณัฑ ์ และเป็นสถานท่ีเก็บสมบติัล ้าค่ามากมาย  จากนั้นให้
ท่านเดินลงมาจากปราสาทระหวา่งทางจะพบกบัถนนท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม มีทั้ง
พิพิธภณัฑแ์ละร้านคา้ต่างๆแทรกอยา่งลงตวัท่ีถนน Royal Mile หรือ High Street  ส าหรับท่าน
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ท่ีช่ืนชอบวสิก้ีสามารถลองแวะเขา้ไปชมท่ี The Scotch Whisky Experience (ค่าทวัร์ไม่รวมค่า
เขา้ชม) หรือ ท่านสามารถเดินไปชมร้าน The Elephant House ท่ีเคา้บอกกนัวา่ JK Rowring 
ไดม้านัง่เขียนบทแฮร์ร่ีพอร์ตเตอร์กนัท่ีน่ี จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางไป จุดชมววิเมือง
เอดินบะระที่Catton Hill ถือวา่เป็นไฮไลทจุ์ดหน่ึงเพราะสถานท่ีน้ีเป็นเนินเขา้ท่ีสามารถเดินข้ึน
ไปชมววิ มุมสูงของตวัเมืองไดส้วยงามมาก ชมอนุสรณ์สถาน Dugald Stewart Monument 
โดยเฉพาะเวลาพระอาทิตยต์กดินจะเป็นภาพท่ีสวยประทบัใจ ถดัมาจะเป็น National 
Monument of Scotland เป็นแท่งเสาคลา้ยเสาโรมนั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ ถ่ายรูปชมวิวเมืองได้
ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควร อิสระใหท้่านเดินเล่นหรือเลือกซ้ือสินคา้ยา่นชอ้ปป้ิงสตรีท 
อาทิ ปร๊ินซ์สตรีท (Prince Street) ซ่ึงเป็นเส้นแบ่งเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่ แวดลอ้มไปดว้ย
หา้งสรรพสินคา้ชั้นน าท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย และจอร์จสตรีท (George Street) ท่ีมี
ร้านบูติกและบาร์มากมายและท่านสามารถถ่ายรูปกบัScott Monumentซ่ึงตั้งอยูใ่กลก้บัสถานี
รถไฟไดอ้ยา่งสวยงาม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ที่2) หลงัอาหารน าท่านเข้าทีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Holiday Inn Edinburgh City West หรือระดับใกล้เคียงกนั 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

วนัที ่3 เอดินบะระ – เขตเลคดิสทริค – ล่องเรือทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์ –ถ่ายรูปหน้า
สนามกฬีาโอลด์แทรฟฟอร์ด 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองวนิเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) (ระยะทาง 241 กิโลเมตร)เป็นเมือง
ธรรมชาติแสนสวยริมทะเลสาบ ในเขตเลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) ทางฝ่ังตะวนัตกของ
เกาะองักฤษ ดินแดนท่ีเช่ือมต่อกนัดว้ยทะเลสาบและแม่น ้า อีกทั้งยงัมีทะเลสาบติดชายฝ่ังทะเล
ท่ีมีทศันียภาพ และธรรมชาติอนังดงาม น าท่านล่องเรือชมความงดงามของหมู่บ้านริมทะเลสาบ
วนิเดอร์เมียร์ พร้อมชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบท่ียงัคงสภาพท่ีเป็นธรรมชาติไวอ้ยา่ง
สมบรูณ์ ทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์เป็นทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่พอสมควรมีความยาวประมาณ 
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18 กิโลเมตร และส่วนกวา้งท่ีสุดราวๆ 1 กิโลเมตรคร่ึง คนองักฤษเรียกกนัวา่ “ทะเลสาบริบบิ้น” 
ซ่ึงเป็นทะเลสาบในลกัษณะไม่กวา้งนกัแต่ยาวเหยยีดคลา้ยๆผา้ริบบิ้นท่ีใชผ้กูของขวญั และยงั
เป็น 1 ใน 16 ทะเลสาบในบริเวณวนอุทยานแห่งชาติเลคดิส-ทริคต์ (Lake District) ซ่ึงอยูท่าง
ตะวนัตกเฉียงเหนือขององักฤษและเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในละแวกน้ี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่4) 

บ่าย  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (ระยะทาง129KM) น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า
สนามกฬีาโอลด์แทรฟฟอร์ด(OLD TRAFFORD) ทวัร์น าชมและถ่ายรูปดา้นนอก สนามเหยา้
ของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยไูนเต็ด ท่ีเร่ิมก่อสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1909  พื้นสนามมีระบบ
ระบายน ้า และระบบท าความร้อน มีจ านวนท่ีนัง่ทั้งส้ิน 67,000 ท่ีนัง่ ใชเ้ป็นสนามท าการแข่งขนั
ในแมทส าคญัๆมาแลว้ อิสระใหท้่านชมและชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกของทีมตามอธัยาศยั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่5) 

หลงัทานอาหารน าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั 

ทีพ่กั: Holiday Inn Express Manchester Cc - Arena หรือระดับใกล้เคียงกนั 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

วนัที ่4 สแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน - Cotswolds Bourton-on the-Water - เมือง Cheltenham 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่6) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองสแตรทฟอร์ด-อพัพอน-เอวอน (Stratford-upon-Avon) เมืองบา้นเกิด
ของวลิเลียมส์ เช็คสเปียร์ นกัเขียนบทละครชาวองักฤษและกวเีอกผูย้ิง่ใหญ่ของโลก เชิญสัมผสั
ชีวติความเป็นอยูข่องกวเีอกในอดีต และเยีย่มชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity สถานท่ีใน
ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักวเีอกผูน้ี้ อิสระใหท้่านเดินเล่นและถ่ายรูปยา่นใจกลางเมือง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มือ้ที่7) 

บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (BOURTON ON THE WATER) เป็น
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หน่ึงใน Cotswold Village ทีม่ีช่ือเสียงในเมือง Gloucestershire ซ่ึงบา้นท่ีน่ีจะสร้างดว้ยหิน
คอทสวอลด ์(Cotswold) ทั้งหมู่บา้นเป็นเอกลกัษณ์ และสวยงาม ตั้งอยูริ่มแม่น ้า Windrush 
อิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป พร้อมซ้ือของท่ีระลึก จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองคาร์ดิฟ (CARDIFF) (ระยะทาง135 กิโลเมตร) เมืองหลวงของเวลส์ และยงัเป็น
เมืองท่าส าคญัริมทะเลไอริช เมืองท่ียิง่ใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างข้ึนโดยฝีมือชาวโรมนัสมยั
เรืองอ านาจ 

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือ้ที่8) หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

ทีพ่กั: Holiday Inn Express Cheltenham Hotel หรือระดับใกล้เคียงกนั 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

วนัที ่5 ถ่ายรูปหน้าปราสาทคาร์ดีฟฟ์ – เมืองบาธ – โรมันบาธ – ชาลส์บัวร่ี – สโตนเฮนจ์ – ลอนดอน 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ดีฟฟ์ (ระยะทาง 111 กม.) เมืองหลวงของเวลส์ และยงัเป็นเมืองท่า
ส าคญัริมทะเลไอริช เมืองท่ียิง่ใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างข้ึนโดยฝีมือชาวโรมนัสมยัเรืองอ านาจ 
น าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณดา้นนอกของ ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ อยูภ่ายในของก าแพงโบราณ และ
เป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของ ประเทศเวลส์  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองบาธ (ระยะทาง92 กม.) 
เมืองบาธ เมืองเก่าแก่ท่ีมีอายุยาวนานกวา่ 2,000 ปีเพื่อชม โรงอาบน า้โรมัน ท่ีสร้างข้ึนมาตั้งแต่
ยคุโรมนัโบราณ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์เป็นอยา่งมาก ภายในมีการ
ตกแต่งอยา่งงดงามตาม  สถาปัตยกรรมแบบโรมนั ดว้ยหลกัฐานการเป็นบ่อน ้าพุร้อนและซาก
อาคารเก่าแก่ท่ีหลงเหลืออยูท่  าใหเ้มืองบาธไดข้ึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์าร
ยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 ต่อมามีการปรับปรุงซ่อมแซมตวัอาคารดว้ยเงินลงทุนถึง 5.5 ลา้น
ปอนดแ์ละเสร็จส้ินในปี 2011 น าท่านชม พพิธิภัณฑ์โรงอาบน า้โรมัน ซ่ึงภายในมีหอ้งอาบน ้า
ขนาดใหญ่และส่วนส าคญัอ่ืนๆ เพื่อเป็นสถานประกอบพิธีทางศาสนา รวมถึงสระน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ
ท่ีมีน ้าร้อนอุณหภูมิสูงถึง 46 องศาเซลเซียส 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน (มือ้ที่ 10) 
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บัวร่ี (salisbury city) เมืองชนบทเล็กๆแบบองักฤษ อยูท่าง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงลอนดอน ระหวา่งทางชมทศันียภาพของชนบทองักฤษ ทั้งทุ่งหญา้
กวา้ง ป่าละเมาะ ล าธารท่ีสวยงามตามเส้นทางท่ีผา่น น าท่านชม กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ 
(Stonehenge) 1ใน7ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหิน ท่ีเป็นความลบัด ามืดใน
ช่วงหน่ึงของประวติัศาสตร์ แนวหินน้ีมีขนาดมหึมาหิน เรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไป
ดว้ยกอ้นหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112กอ้น ตั้งโดดเด่ียวอยูก่ลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซอ้น
กนัอยู3่วง มีอายปุระมาณปลายยคุหินถึงตน้ยคุบรอนซ์ ให้ท่านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก ไดเ้วลา
อนัควร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (London) เมืองส าคญัของโลกและเป็นเมือง
หลวงท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่11) หลงัอาหารน าท่านเดินทางเข้าทีพ่กั 

ทีพ่กั:  Holiday Inn London West /IBIS HOTEL HEATHROW หรือระดับใกล้เคียงกนั 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

วนัที ่6 ซิตีท้วัร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ถ่ายรูปพระราชวงับัคกิง้แฮม 
– จัตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปป้ิงถนนอ๊อกฟอร์ด 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที่12) 

น าท่านชมกรุงลอนดอน มหานครอนัยิง่ใหญ่ท่ีเตม็ไปดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เป็นเมือง
หลวงแห่งเครือจกัรภพ และศูนยร์วมอ านาจการปกครองของสหราชอาณาจกัรในปัจจุบนั และ
เป็นศูนยร์วมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของโลก  น าท่านเก็บภาพสวยๆและเดินชมววิ
โดยรอบของ ทาวเวอร์ออฟลอนดอน (Tower of London) (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าเขา้ชมประมาณ
14.50 ปอนด์) ท่ีสร้างข้ึนโดยพระเจา้วลิเลียมท่ี1แห่งองักฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบ
โรมาเนสก ์เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัและป้อมปราการป้องกนักรุงลอนดอน มีการขดุคูคลอง
ลอ้มรอบปราสาทเพื่อป้องกนัระหวา่งก าแพงชั้นในและนอก ปัจจุบนัใชเ้ก็บมหามงกุฎและ
เคร่ืองเพชรของพระราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานท่ีแห่งประวติิศาสตร์ท่ียาวนานและมีสีสัน ทั้ง
สยดสยองและน่ากลวั เน่ืองจากคร้ังหน่ึงท่ีน่ีเคยเป็นคุกและท่ีประหารมาก่อน ใกล้ๆ กนัเป็นท่ีตั้ง
ของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลกัษณ์หน่ึงของลอนดอน ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงเป็นกลุ่ม
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อาคารและหอคอยหลงั น าท่านชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN) ของกรุงลอนดอนประเทศ
องักฤษ ตั้งอยูบ่นหอสูง 180 ฟุต หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟุต ตวัเลขบอกเวลายาว 24 น้ิว ระฆงัตีหนกั
ถึง 14 ตนั สร้างข้ึนโดย เอด็มนัต ์เมคเกตต ์เดนิสัน เป็นนาฬิกาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นศูนย์
ควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช ซ่ึงใชใ้นการบอกเวลาของโลกโดยผา่นทางวทิย ุBBC 
ลอนดอนในการถ่ายทอดเสียงการตีระฆงัไปทัว่โลกและยงัเป็นหอนาฬิกาประจ า
พระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร์ ซ่ึงในปัจจุบนัใชเ้ป็นรัฐสภาองักฤษ ตั้งอยูทิ่ศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของพระราชวงั หอนาฬิกาถูกสร้างหลงัจากไฟไหมพ้ระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร์เดิม เม่ือวนัท่ี 16 
ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส์ แบร์รี เป็นผูอ้อกแบบ โดยมีความสูง 96.3 เมตร ตวันาฬิกาอยูสู่ง
จากพื้น 55 เมตร หนกัถึง 13,760 กิโลกรัม ซ่ึงแขวนไวบ้ริเวณช่องลมเหนือหนา้ปัดนาฬิกา ตวั
อาคารสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัสมเด็จพระราชินีนาถวกิตอเรีย (Victorian gothic) และให้
ท่านไดบ้นัทึกภาพกบั ลอนดอนอาย (London Eye) ซ่ึงเป็นชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในทวปียโุรป 
มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมและเป็นจุด
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมาก มีผูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนต่อปี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่13) 

บ่าย  น าท่านผา่นชมและถ่ายรูปหน้าพระราชวงับัคกิง้แฮม (Buckingham Palace) ซ่ึงเดิมเป็น 
“คฤหาสน์” ก่อนจะไดรั้บการสถาปนาเป็น “พระราชวงั” ประจ าราชวงศอ์งักฤษ จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูปกบั จตุรัสทราฟัลการ์ (Tragalgar Square) เป็นจตุัรัสท่ีใหญ่ ตั้งอยูใ่จกลางกรุงลอนดอน 
กลางจตุัรัสนั้นมีอนุสาวรียล์อร์ดเนลสัน วรีบุรุษคนส าคญัขององักฤษ ตั้งอยูบ่นเสาสูงใกล้ๆ กนั
เป็นท่ีตั้งของพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้ชาลส์ท่ี 1 และป้ายเร่ิมตน้กิโลเมตรหรือไมลท่ี์0 
ทราฟัลการ์สแควส์ยงัเป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพ และเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ์
แห่งชาติ (National  Gallery) พิพิธภณัฑภ์าพวาดบุคคลแห่งชาติ (National Portrait Gallery) ซ่ึง
มีภาพเขียนจากทัว่ยโุรปแสดงอยูก่วา่ 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศอ์งักฤษและบุคล
ส าคญัในประวติัศาสตร์องักฤษ ตั้งแต่ยคุโบราณจนถึงยคุปัจจุบนั ผ่านชม มหาวหิารเซนต์ปอล 
ท่ีมียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานท่ีใชจ้ดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้า
ชายชาร์ล และเลด้ีไดอาน่า  สเปนเซอร์ ผ่านชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนยก์ลางการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากกวา่ 800 ปี แลว้เขา้สู่ ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารท่ีท าการของรัฐใน
ปัจจุบนั , บา้นเลขท่ี 10 ถนนดาวน์น่ิง บา้นพกัของนายกรัฐมนตรีองักฤษ และน าท่านอิสระช้อป
ป้ิงสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) เป็นยา่นช่ือดงัในกรุงลอนดอน 
ประเทศองักฤษ มีความยาวถึง 1.6 กม มีร้านคา้ หา้งสรรพสินคา้ชั้นน าขององักฤษ และชอ้ปป้ิง
เซ็นเตอร์มารวมกนัอยูบ่นถนนเส้นเดียวกนัมากมาย ไม่วา่จะเป็นพลาซา ออ็กซฟอร์ดสตรีท,
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หา้งสรรพสินคา้จอห์นหลุยส์, หา้งสรรพสินคา้เฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ ฯลฯ ซ่ึงแต่ละหา้งก็ลว้น
แลว้แต่มีช่ือเสียงดว้ยกนัทั้งส้ิน (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัยเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง) 

ทีพ่กั: Holiday Inn London West / IBIS HOTEL HEATHROWหรือระดับใกล้เคียงกนั 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง)  

 

วนัที ่7 ลอนดอน – โคเวนต์การ์เด้น – ไชน่าทาวน์ – บริติชมิวเซียม – ห้างแฮร์รอด - สนามบินฮีทโธวร์ 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่14) 

น าท่านเท่ียวชมตลาดโคเวนท์การ์เด้น ซ่ึงเป็นยา่นสุดฮอตของกรุงลอนดอน เม่ืองท่ีเคยเป็น
ตลาดหลกัส าหรับขายผลไมแ้ละผกัแต่ปัจจุบนัน้ีกลายเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีส าคญัครบครันดว้ย
ร้านอาหาร ภตัตาคาร คลบับาร์ ร้านคา้ และยา่นตลาดงานหตัถกรรมแถวตลาดแอปเป้ิล (Apple 
Market) ยา่นใจกลางของตลาด Covent Market ซ่ึงตั้งอยูใ่นอาคารนีโอคลาสสิกท่ีสร้างข้ึนในปี
ค.ศ. 1830 ส่วนอาคารหลกัอ่ืนๆเป็นโรงอุปรากรแห่งชาติ (Royal Opera House) และโรงละคร
แห่งชาติ (Theatre Royal)  ทั้งน้ีท่ีน่ีถูกยกใหเ้ป็นสถานท่ีท่ีเหมาะแก่ผูท่ี้รักการช็อปป้ิงของแฮนด์
เมด อาหารออแกนิกส์ ดนตรีสดสบายๆ รวมถึงเป็นศูนยร์วมโรงละคร,สถาปัตยกรรมและ
ประวติัศาสตร์ จากนั้นน าท่านอสิระช้อปป้ิงทีย่่าน ไชน่าทาวน์ (โซโฮ) London China Town 
(SOHO) ไชน่าทาวน์ ณ มหานครลอนดอน หรือท่ีหลายคนเรียกวา่ “โซโห” (Soho) ตามช่ือของ
ยา่นท่ีเป็นถ่ินท่ีตั้งของชุมชนคนจีนแห่งน้ีนั้น 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่15) เมนูเป็ดย่างโฟร์ซีซ่ัน 

บ่าย  น าท่านชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ พพิธิภัณฑ์องักฤษในกรุง
ลอนดอน สหราชอาณาจกัร เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑด์า้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของมนุษย์
ท่ีส าคญัท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในโลก มีการก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบ้ืองตน้วตัถุท่ี
เก็บรวบรวมไวส่้วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซ่ึงเป็นแพทยแ์ละ
นกัวทิยาศาสตร์ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเปิดใหบ้ริการแก่สาธารณะเป็นคร้ังแรกในวนัท่ี 15 มกราคม 
พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากเูฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อนัเป็นสถานท่ีตั้งของ
อาคารพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนับริติชมิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่างๆ จากทุกทวปีจ านวนกวา่ 
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7 ลา้นช้ิน ซ่ึงลว้นมีช่ือเสียง และมีการบนัทึกเร่ืองราวของวฒันธรรมมนุษยจ์ากจุดเร่ิมตน้จนถึง
ปัจจุบนั จากนั้นน าท่าน เดินดูเลือกซ้ือสินคา้ท่ี ห้างแฮร์รอด (Harrods) เป็นหา้งสรรพสินคา้
หรูหรา  บนถนนบรอมพต์นัในเขตไนทส์บริดจ ์ลอนดอน สหราชอาณาจกัร ก่อตั้งข้ึนโดย 
ชาร์ลส์ เฮนรี แฮร์รอด เม่ือ พ.ศ. 2377 โดยตั้งเป็นร้านขายส่งใน เขตสเตปนีย ์ยา่นอีสตเ์อนด ์
ต่อมาไดข้ยายกิจการใหญ่โต จนเป็นหา้งสรรพสินคา้แฮรรอดส์ ท่ีหรูหรา มีร้านคา้ 330 ร้านใน
หา้งมีผลิตภณัฑแ์ละบริการหลากหลายประเภท เช่น เคร่ืองแต่งกายส าหรับลูกคา้ทุกประเภท
(สตรี บุรุษ เด็ก และทารก) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองเพชรพลอย อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองแต่ง
กายส าหรับแต่งงาน สัตวเ์ล้ียงและอุปกรณ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงจนถึงเวลานดัหมาย น าท่านเดินทาง
สู่สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ เพื่อเช็คอินเดินทางกลบั 

20.00  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอทฮัิด เที่ยวบินที่ EY 018 

 

วนัที ่8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ 

07.05  เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี ้แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่าธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

10.25  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เทีย่วบิน EY404 

20.05  คณะเดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ: รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะ
ปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพื่อให้ท่านท่องเทีย่วได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางคร้ังนีจ้ะต้องมีผู้โดยสารจานวน 20 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
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- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 
วนั 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทาง
ต่อ) โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้ 

 2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ัน
ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.การจองทวัร์และช าระค่าบริการ 

- กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 25,000 บาท (ช่วงวนัหยุดสงกรานต์ 30,000บาท) 

กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีาพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทวัร์ 

- ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 25-30 วนัก่อนออกเดินทาง 

**ส ำคัญ**ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้เดินทำง (จะต้องมีอำยเุหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยนัุบจำกวันเดินทำง
ไป-กลับและจ ำนวนหน้หนังสือเดินทำงต้องเหลือว่ำงส ำหรับติดวีซ่ำไม่ต ่ำกว่ำ 3หน้ำ) **กรุณำตรวจสอบก่อนส่ง

ให้บริษัทมิฉะน้ันทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณพีำสปอร์ตหมดอำย ุ**กรุณำส่งพร้อมพร้อมหลักฐำนกำรโอน
เงินมัดจ ำ 

*** เอกสำรท ำวีซ่ำกรุณำสแกนส่งพร้อมหลักฐำนกำรโอนเงินมัดจ ำหรือหลังจำกจอง5วัน ** 

4.การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 

 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอ
คืนเงินได้ทุกกรณ ีและ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 
หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 
รวมถึงเม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง 
พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5.อตัราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
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 (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeท่ีนั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่
สามารถเล่ือนวนัได้) 

2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั   

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

4. เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน า้หนักกระเป๋า สายการบินเอทฮัิดจ ากดักระเป๋า 1ช้ิน น า้หนัก 23 กโิลกรัม ถือขึน้เคร่ืองได้ 7กโิลกรัม และ
ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกินท่าน
ตอ้งเสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ ถ้าต้องการซ้ือน า้หนักเพ่ิมแจ้งก่อนเดินทาง14วนั ซ้ือน า้หนักสัมภาระ
เพ่ิม 1ชิ้น น า้หนัก23กก.ราคา 180 US ดอลล่าร์/เท่ียว 

6. การประกนัการเดินทาง บริษทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ กบั 
Allianz แบบแผนประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล โดยจะมีความคุม้ครองเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

- การสูญเสียชีวติ/อวยัวะจากอุบติัเหตุ 

  ผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 ปี หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงินคุม้ครอง 3,000,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภยัท่ีอายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรือมากกวา่ 75 ปี วงเงินคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท 

  ค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองในประเทศไทย วงเงิน 200,000 บาท 

  ซ่ึงความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยทั้งน้ีการท าประกนัน้ีจากบริษทั
มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ.ธุรกจิน าเที่ยวทีบ่ังคับให้บริษัทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เท่าน้ัน แต่ทั้งน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเติมจากเวบ็ไซด ์Allianzได ้กรณี
ท่านตอ้งการซ้ือความคุม้ครองเพิ่มเติมสามารถแจง้ความประสงคม์าท่ีบริษทัฯ 

7. รวมค่าวซ่ีาวซ่ีาแล้ว (ไม่รวมค่าบริการยืน่ด่วน 9,000บาท กรณีท่านส่งเอกสารท าวซ่ีาชา้กวา่ท่ีบริษทัก าหนด) 
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6.อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

6. ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

7. ค่าทปิไกด์ คนขับรถ ท่านละ 45 GBP ต่อทริป ส าหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจและน า้ใจจากท่าน 

กรณวีซ่ีาไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะ
ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง เช่นค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา/ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณอีอกตั๋วแล้ว)/ค่ามัดจ าแลนด์ 
(กรณใีกล้วันเดินทาง) 

กรุณาโอนเงนิเขา้บัญชี 

 

 

 

 

 

 7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนั
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
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4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, 
การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของบริษทัฯ 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บ
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อม
ใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 20วนัก่อน
การเดินทาง มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ใน
กรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือ
กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การประกนัภัย ท่ีบริษทัฯไดท้  าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการ
เดินทางท่องเท่ียว ตามพ.ร.บ.การท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถ
ขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัฯได ้และทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระ
เงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไปและควรศึกษา
เง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
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13. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดัไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

14. ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ใน
กรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือ
กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 กฎในการยืน่วซ่ีาองักฤษ  

1.ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตวัเองท่ีVFS Global (เทรนด้ี ชั้น28) เพราะตอ้งพิมพล์ายน้ิวมือ และ
สแกนม่านตา (เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะนดัวนักบัท่าน และด าเนินการแจง้ท่านอีกคร้ัง) 

2.ตอ้งด าเนินการนดัคิวยืน่วซ่ีา ( ในการท าคิววซ่ีา เอกสารทุกอยา่งของผูเ้ดินทางตอ้งพร้อมหมดก่อน และทางเรา
จะกรอกออนไลน์เขา้ในระบบพร้อมทั้งจ่ายค่าวซ่ีาถึงจะสามารถทราบคิวท่ียืน่ได ้

3.ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาของทางสถานฑูต ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วนั ข้ึนอยูก่บัทางสถานฑูตและใน
ระหวา่งด าเนินการไม่สามารถขอดึงเล่มหนงัสือเดินทางเพื่อใชเ้ดินทางไปประเทศอ่ืนได ้

หมายเหตุ: ผูย้ืน่ค  าขอทุกคนตอ้งไปท่ีศูนยรั์บค าขอวซ่ีาดว้ยตนเอง  เด็กเล็กท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 5 ปีตอ้งไปปรากฏตวัท่ี
ศูนยด์ว้ย แต่ไม่ตอ้งใหข้อ้มูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก) เด็กท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 ปีตอ้งมีผูใ้หญ่พาไปดว้ย และผูใ้หญ่
น้ีจะตอ้งไม่ใช่เจา้หนา้ท่ีของวเีอฟเอส 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาประเทศองักฤษ 

1.  พาสปอร์ต เล่มปัจจุบนัท่ีมีอายมุากกวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทางกลบั และหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะ
เคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีาของท่าน 

2.  เอกสารส่วนตัว ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ -
นามสกุล, ส าเนาใบหยา่ หรือ ทะเบียนสมรส / ส าเนาสูติบตัร (ในกรณีท่ีเป็นเด็ก) 

3. หลกัฐานการท างาน  

- หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั ท่ีท่านท างานอยู ่(เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) ตอ้งระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปยโุรป หลงัจากนั้น 
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จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอร์ตใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

- กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์หรือ หนงัสือรับรองบริษทัฯ ท่ีคดั
ส าเนาไว ้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวตัถุประสงค์ 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนด
ท่ีดิน เป็นตน้ 

4. กรณีทีเ่ป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จะตอ้งมีหนงัสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา เป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น พร้อมถ่ายส าเนาบตัรนกัเรียน / นกัศึกษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน 
ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

*** ในกรณีทีผู้่เดินทางเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา + มารดา หรือเดินทางไป
กบับิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยท่ีบิดา, และมารดา จะตอ้งไป
ยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตร เดินทางไปต่างประเทศกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือ
เขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และตราประทบัจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง พร้อมแนบ
ส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดาพร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง ถา้กรณีบิดาและหรือ
มารดาเสียชีวติตอ้งมีส าเนาใบมรณะบตัรดว้ย 

5.  หลกัฐานการเงิน 

5.1 ผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยต์วัจริงหรือส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจ า
ส่วนตวั ยอ้นหลงั 6 เดือน 1 ชุด (โดยปรับสมุดบญัชีของท่านใหถึ้งปัจจุบนัดว้ย) ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของ
เงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกัเพื่อแสดงให้เห็นวา่มีฐานะการ เงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบั

ค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา (กรณีน้ีสถานทูตอาจจะขอสมุดบญัชีตวัจริงเก็บไวใ้นระหวา่ง
การพิจารณา (น าไปเผื่อในวนัยืน่วซ่ีาดว้ย) และคืนใหก้บัท่านในวนัท่ีรับวซ่ีา) 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง หรือเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้ง
ออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย ใหบุ้คคลในครอบครัวดว้ย 

    - ต้องท า BANK GUARANTEE ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบุช่ือเจา้ของบญัชี 
(บุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออกค่าใชจ่้าย
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ให ้(ผูเ้ดินทาง) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต กรุณายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลา
ด าเนินงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกิน 30 วนั หลงัจากธนาคารออกให้ 

    - ต้องท าหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายท่ีมีการช้ีแจงความสัมพนัธ์อีกหน่ึงฉบบั (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั **** 

**** เอกสารทางการเงิน สามารถใช้บัญชีเงินฝากประเภท กองทุน พนัธบัตรรัฐบาล และสลากออมสินได้ **** 

 ระหว่างเล่มด าเนินการยืน่วีซ่าจะไม่สามารถท าการดึงเล่มออกได้ 

เอกสารการเงิน การงาน และเอกสารทีอ่อกจากหน่วยงานราชการ มีอายุ 15 วนั ก่อนยืน่ขอวซ่ีา 
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