สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9 วัน
เอดินเบอระ กลาสโกว์ วินเดอร์เมียร์
ปราสาทคาร์ดฟ
ิ ฟ์ บาธ สโตนเฮนจ์
ี ม ห้างแฮร์รอดส ์
ลอนดอน บริตช
ิ มิวเซย

วันแรก
กรุงเทพฯ
(ไทย)
22.00น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 4 ประตู 9แถว Tสายการ
บินเอมิเรตส์ (EK)เจ้าหน้าทีให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
วันทีสอง
ดูไบ-เอดินเบอระ-ปราสาทเอดินเบอระ
(ยูเออี-สก็ อตแลนด์)
01.15 น. ออกเดินทางสู เ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทียวบินทีEK385(
บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื องบิน)
04.45 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครื อง
09.55 น. เดินทางสู ่เมืองเอดินเบอระ ประเทศสก็ อ ตแลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบิ นที EK 23(บริ ก าร
อาหารและเครื องดืมบนเครื องบิน)
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14.50 น. ถึงสนามบินเมืองเอดินเบอระ ประเทศสก็ อตแลนด์ ผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้า เมื อ งเรี ยบร้อ ยแล้วนํ าท่านเดินทางย่านเมื องเก่าสู ่ถนนรอยัลไมล์ (Royal
Mile) ถนนสายสําคัญทีเชือมสู พ่ ระตําหนักโฮลีรู ๊ ด (Palace of Holyroodhouse) ซึ งเป็ น
ทีประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็ นทีประทับของพระนางแม
รีแห่ง สก็อต ฝังตรงข้ามเป็ นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปั ตยกรรม
ร่ วมสมัยนํ าท่านเข้าชมปราสาทเอดิ นเบอระ (Edinburgh Castle)อันสง่างามด้วย
ทําเลทีตังบนเนิ นเขาสู ง มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็ นทีประทับของกษัตริ ยส์ ก๊อต แบ่งเป็ นส่วนต่างๆอย่างน่าชม
อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทังประเพณีการยิงปื นใหญ่ในเวลา13.00 น. ของทุก
วันตลอด 150 ปี ทผ่ี านมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างในคริ สต์ศตวรรษที 12 เพือรําลึกถึ งพระมารดาของกษัตริ ยเ์ ดวิดที 1 แล้วเข้า
สูพ่ ระราชฐานชันในส่วนทีเป็ น The Palace จัดแสดงเกียวกับเรื องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต
คํา บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ทพัี กณGolden Jubilee Conference Hotelหรื อระดับเดียวกัน
วันทีสาม กลาสโกว์-มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์-เมืองแมนเชสเตอร์
(สก็อตแลนด์-อังกฤษ)
เช้า
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรมนํ า ท่านถ่า ยรู ป
ด้า นหน้า มหาวิ ห ารแห่ ง เมื อ งกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral)
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค มหาวิหารแห่งนีเป็ นสุ สานฝังศพของนักบุ ญ
Saint Mungoผ่านชมศาลาว่าการเมือง (City Chamber), มหาวิทยาลัย
กลาสโกว์ (Glasgow University) เป็ นมหาวิทยาลัยทีถู กสร้างโดยพระ
ประสงค์ของพระเจ้าเจมส์ที 2 ในปี ค.ศ.1451 ปัจจุบนั ถือเป็ นมหาลัยที
เก่าแก่ทสุี ดเป็ นอันดับ 4 ในสหราชอาณาจัก ร, ศู นย์ประชุ ม Clyde
Auditorium สถานทีจัดงานคอนเสิร์ต นิ ทรรศการและการประชุมต่างๆ
โดยโครงสร้างของตัวอาคารนันมีลกั ษณะคล้ายโอเปร่าเฮ้าส์จาํ ลอง
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารนํ า ท่า นเดิ น ทางสู ่ เ มื อ ง
แมนเชสเตอร์เมื องใหญ่ทางภาคเหนื อของอังกฤษ เป็ นเมืองแนวหน้าแห่งการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ได้การยอมรับจาก
หลายฝ่ ายว่า เป็ นเมืองรองของสหราชอาณาจักร นอกจากนี ยังเป็นศูนย์กลางสิงทอ ศิลปะ สือ และธุรกิจขนาดใหญ่
และเป็นต้นกําเนิ ดของวงดนตรีทมีี ชือเสียงมากมาย ทังระดับท้องถินและระดับนานาชาติในเมื องแมนเชสเตอร์ มีโรง
ละคร ศูนย์แสดงงานศิลปะ และพิพิธภัณฑ์จาํ นวนมาก
คํา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นํ าท่านเข้าสู ่ทพัี ก ณ Holiday Inn Express Manchester Airport หรื อ
ระดับเดียวกัน
วันทีสี
ยอร์ค-มหาวิหารยอร์ค-แมนเชสเตอร์-สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด
(อังกฤษ)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเดินทางสู เ่ มืองยอร์ค เมื องโรมันโบราณทียังมีกาํ แพงเมื องโบราณ
ล้อมรอบ ตังอยูบ่ ริ เ วณแม่นําอูสและแม่นําฟอสส์ เป็ นเมื องทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือ บ
ตลอด 2,000 ปี นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้ามหาวิหารยอร์ค หรื อ ยอร์ค มินสเตอร์ (YORK MINSTER) มหาวิหารแห่ง
หนึ งทียิงใหญ่ทสุี ดในอังกฤษ เมืองแห่งนีมีบิชอ้ ปประจําเมืองในราวปี 314 ทําให้เป็ นสถานทีทีมีความสําคัญต่อคริ สต์
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กลางวัน

คํา
วันทีห้า
เช้า

กลางวัน

คํา
วันทีหก
เช้า

ศาสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทังยังเป็ นโบถส์แบบกอธิคทีใหญ่ทสุี ดใน
อังกฤษเหนื อ งดงามด้วยกระจกสีตกแต่งอยูภ่ ายในวิหาร และยังเป็ นมหา
วิหารแบบกอธิ คทีใหญ่เป็ นทีสองรองจากมหาวิหารโคโลญจน์ในประเทศ
เยอรมนี หน้าต่างใหญ่ชือ “GREAT EAST WINDOW” สร้างเสร็จเมื อปี
1408 เป็ นหน้าต่างประดับกระจกสีทใหญ่
ี ทสุี ดในโลก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนําท่านถ่ายรู ปด้านหน้าสนาม
ฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด แห่งทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชือก้องโลกทีมีสมาชิกแฟนคลับ มากทีสุ ด
ในโลก เจ้าของสมญานาม “ปิ ศาจแดง” สนามเริ มก่อ สร้างในปี 1909 และเริ มใช้ต งแต่
ั ปี 1910 ปั จจุ บนั มีความจุ
76,212 คน มีเวลาให้ทา่ นเลือกซื อสินค้าทีระลึกนานาชนิ ด ที MEGA STOREเช่น เสื อ ผ้าพันคอ หมวก เป็ นต้น
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ทพัี กณHoliday Inn Express Manchester Airport หรื อ ระดับ
เดียวกัน
สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน-บ้านเกิดของวิลเลียม เชคสเปี ยร์ส-คาร์ดิฟฟ์
(อังกฤษ-เวลส์)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่านเดินทางสู เ่ มืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน เมื องบ้า น
เกิดของยอดกวีเอกเชคสเปี ยร์ส นําท่านชมเมื องสเตรทฟอร์ดทีคงรัก ษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของอังกฤษแท้ ๆ ไว้
ได้อย่างสมบูรณ์ นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้าบ้านเกิดของวิลเลียม เชคสเปี ยร์ส (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE)
กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษทีได้รับการยกย่องทัวไปว่าเป็ นนักเขียนผูย้ ิงใหญ่ของอังกฤษและของโลกมักเรี ยก
ขานเขาว่าเป็ นกวีแห่งชาติของอังกฤษและ “กวีแห่งเอวอน” (BARD OF AVON) ชมบ้านทีเคยเป็ นทีอาศัยของเชคส
เปี ยร์ เป็ นบ้านหลังคามุ งด้วยฟาง ซึงเป็ นรู ปแบบเฉพาะของเมื องสแตรทฟอร์ด ตังแต่ศตวรรษที 16 ปั จจุบนั ได้ปรับเป็ น
พิพิธภัณฑ์ไปแล้ว
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนําท่านเดินทางสู ่เมืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็ นเมื อง
ท่าสําคัญริ มทะเลไอริ ช เมืองทียิงใหญ่และสวยงาม ถู กสร้างขึ นโดยฝีมื อชาวโรมันสมัยเรื องอํานาจนํ าท่านชมเมื อง
คาร์ดิฟ อดีต เมืองทีส่งออกถ่านหินมากทีสุ ดเมืองหนึ ง ผ่านชมศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์ สนามกีฬามิเลนเนียมสเต
เดียม
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ทพัี กณHoliday Inn Cardiff City Centerหรื อระดับเดียวกัน
บาธ-โรงอาบนํ าแร่โรมัน-สโตนเฮนจ์-ลอนดอน
(อังกฤษ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรมนําท่านเดินทางสู ่
เมืองบาธ ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิงใหญ่บนเกาะอังกฤษเมือ
กว่า 2,000 ปี มาแล้ว นําท่านเข้าชมโรงอาบนํ าแร่โรมัน ทีชาวโรมัน
มาสร้างไว้เป็ นสถานทีอาบนําแร่โดยอาศัยนําจากบ่อนําแร่ธรรมชาติที
จะมีนําไหลออกมาอย่างต่อเนื องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร
และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส ทีเมืองบาธมีบอ่ นําพุ รอ้ นตาม
ธรรมชาติ 3 แห่ง บ่อทีใหญ่ทสุี ดคื อ ที ROMAN SACRED SPRING
นําผุดจากใต้ดินลึก 3,000 เมตร มีแร่ธาตุถึงกว่า 43 ชนิ ด
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บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนําท่านเดินทางสู ส่ โตนเฮนจ์ วงหินปริ ศนาแห่งเกาะอังกฤษนับ เป็ น หนึ งใน
เจ็ดสิ งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึนราว 2,000 ปี ไม่เป็ นทีทราบแน่ ชดั ว่า ทําไมสิ งนีจึ งถู ก สร้างขึนมาแต่จาก
ลักษณะของการก่อสร้าง ทําให้ทราบว่าผู ้ก่อสร้างต้องมีฐานอํานาจอยูไ่ ม่นอ้ ย นําท่านเดินสู ่กรุงลอนดอน เมื องใหญ่
ทีให้ความสําคัญพื นทีสีเขียว มีสวนสาธารณะอยูใ่ จกลางเมื องหลายแห่ง สวนสาธารณะเหล่า นีมีต น้ ไม้นานาพันธุ ์
ตกแต่งด้วนนําพุ และรู ปปั นอย่างสวยงาม
คํา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ทพัี กณMercure London Heathrow Hotelหรื อ ระดับเดียวกัน
วันทีเจ็ด ลอนดอน-หอนาฬิกาบิ กเบน-บริติชมิวเซียม-ห้างแฮร์รอดส์-ล่องเรือแม่นําเทมส์
(อังกฤษ)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่านชมกรุงลอนดอนอันยิงใหญ่ทเต็
ี มไปด้วยประวัติศาสตร์อ นั
ยาวนานเป็ นเมืองหลวงแห่งเครื อจักรภพ และศูนย์รวมอํานาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปั จจุ บนั และเป็ น
ศูนย์รวม สถาปั ตยกรรมทีสวยงามแห่งหนึ งของโลก ผ่านชม พระราชวังบัคกิงแฮมทีประทับแห่งพระราชินีองั กฤษ
ก่อนนําท่านเก็บ ภาพสวยๆที หอนาฬิ กาบิ กเบนสัญลักษณ์ทสํี าคัญของลอนดอนทีตังอยู เ่ คียงข้างอาคารรัฐสภาที
สวยงามริ มฝังแม่นําเทมส์ ผ่านชมสถานทีสําคัญต่างๆ อาทิบา้ นเลขที 10, ถนนดาวน์นิงทํา เนียบนายกรัฐมนตรี ,
จัตุรัสทราฟัลการ์, อนุ สรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์คสั , ย่านโซโห ฯลฯ นํ า
ท่านล่องเรือแม่นําเทมส์ ชมทิวทัศน์งดงามของสองฝากฝังแม่นําเทมส์ ซึงไหลผ่านกลางกรุ งลอนดอน ล่อ งเรื อ ผ่าน
สถานทีสําคัญต่างๆ เช่น จัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ทตัี งของรัฐสภาอังกฤษ,หอนาฬิกาบิกเบนชมความ
งดงามสองฝังของแม่นําเทมส์ผา่ นจัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์,มหาวิหารเซนต์ปอล,ลอนดอนบริ ดจ์ เป็ น
การท่องเทียวลอนดอนทีดีทสุี ดอีกวิธหี นึ ง จุดสวยงามทีสุ ด เมื อมองจากจุดกลางแม่นําคื อ อาคารรัฐ สภา บิ กเบนและ
หอคอยลอนดอน
กลางวัน บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารนํ าท่า นชมบริ ติ ช มิวเซี ยม (British Museum) หรื อ ทีนิ ยมเรีย กกัน ว่า
พิพิธภัณฑ์องั กฤษในกรุ งลอนดอน สหราชอาณาจัก ร เป็ นหนึ งในพิพิธภัณฑ์ดา้ นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
มนุ ษยทีสําคัญทีสุ ดและใหญ่ทสุี ดในโลก มีการก่อตังขึนในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบื องต้นวัตถุ ทเก็
ี บรวบรวมไว้
ส่วนใหญ่เป็ นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึ งเป็ นแพทย์และนัก วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี เปิ ดให้บ ริ การแก่
สาธารณะเป็ นครังแรกในวันที 15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส์ เมื อ งบลูม ส์เบอร์รี กรุ งลอนดอน
อันเป็ นสถานทีตังของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปั จจุ บนั บริติชมิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุ ตา่ งๆ จากทุกทวีป จํานวนกว่า
7 ล้านชิน ซึ งล้วนมีชือเสียง และมีการบันทึกเรื องราวของวัฒนธรรมมนุ ษน์จากจุ ดเริ มต้นจนถึ งปั จจุ บนั อิสระท่านช้
อปปิ งทีห้า งแฮร์ร อดส์ ห้างหรู หราอันโด่งดังย่าน KNIGHTSBRIDGE เป็ นห้างสรรพสิ นค้า ทีมีชื อเสีย งทีสุ ด ใน
ลอนดอน ถื อ เป็ น สัญ ลัก ษณ์อ ย่า งหนึ งของกรุ ง ลอนดอน เป็ นแหล่ง ท่อ งเทียวและเป็ น ห้างหรู ในเวลาเดีย วกัน
ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 300 ร้าน
คํา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ทพัี กณHilton Gatwick Hotelหรื อระดับเดียวกัน
วันทีแปด บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ-ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด-สนามบิน
(อังกฤษ)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่านเดินทางสู ่ ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ งใหญ่ของลอนดอน
ทีท่านจะได้เลือกซือสินค้าคุณภาพเยียมจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริ ดจจ์ และห้างอืนๆ อีกมากมาย นําท่าน
เดินทางต่อไปยัง บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ (Bicester Outlet Village)นําท่านชมสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆ
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21.45 น.
วันทีเก้า
07.35 น.
09.40 น.
18.55 น.

ทังของอังกฤษเช่น
Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, CalvinKlein, D&G, DKNY, Diesel, Dior,Dunhill Ermen
egildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo, Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling, L'Occitane, Levi's, Max Mara,
Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith เป็ นต้น
อิสระอาหารกลางวันเพือความ
สะดวกในการเลือกซือสินค้าสําหรับท่านสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู ล่ อนดอนอิสระท่านเดินเล่นช้อปปิ ง
บนอีกมากมายสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ่สนามบิน
ออกเดินทางสู ่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบิ นทีEK10(บริ ก าร
อาหารและเครื องดืมบนเครื องบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
เดินทางถึ งสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครื อง
ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุวรรณภู มิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK372
(บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื องบิน)
เดินทางถึ งสนามบินสุวรรณภู มิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
ทังนีขึนอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
ราคา

กําหนดการเดินทาง
กันยายน

20-28 / 27 ก.ย.-5 ต.ค. 2562
4-12 / 12-20 ต.ค. 2562

ตุลาคม

18-26 ต.ค. 2562
อัตราค่าบริ การ
เด็ก (อายุตํากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดียว

59,900
59,900
62,900

ลดท่านละ 2,000
เพิมท่านละ 12,000
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บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอี ยดเมือท่านทําการซื อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริ ษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั
อัตราค่าบริการนี รวม
 ค่าตัวเครื องบินชันประหยัด (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าทีพัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิในการย้ายเมื อ งเข้าพัก ในกรณีท ไม่
ี สามารถเข้า
พักทีเมืองนันๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุ สุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ
 ค่าธรรมเนียมในการขอยืนวีซา่ UNITED KINGDOM (UK)ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเทียวตามทีระบุ ในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที และค่าธรรมเนียมตามทีระบุ ในรายการ
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผู ้มีประสบการณ์นําเทียวคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่ าทิ ป)
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่ าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่านําหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพ ท์ ค่าซักรีด และค่าเครื องดืมในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ น (2 ปอนด์x 7 วัน = 14 ปอนด์)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท
เงือนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับ การจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาทพร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชําระยอดส่วนทีเหลือทังหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านทีต้อ งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื อมายืนวีซา่ หรื อ วันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้าหน้าที ก่อ นออกบัต รโดยสารทุ ก ครัง หากออกบัต รโดยสารโดยมิ แจ้ง เจ้า หน้า ทีทราบทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ ไม่
รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึ น
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึ นไป คืนมัดจําทังหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันเก็บค่าใช้จ่ายเบืองต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทังหมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
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5.
6.

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิเรียกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึนจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต(วี ซ่าไม่ผ่าน)ทางบริ ษัทจะทํา การเก็บค่าใช้จ่า ยตามทีเกิดขึ นจริ ง เช่น ค่า วีซ่าและ
ค่าบริ การยืนวีซา่ ค่ามัดจําตัวเครื องบินหรื อค่าตัวเครื องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผูี เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุ จาํ เป็นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีทสูี ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง
เป็ นต้น
3.
เนื องจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมือท่านได้ช าํ ระเงินมัดจําหรื อทังหมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
5.
สําหรับ ทีนัง LONG LEG หรื อทีนังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้อ งเป็ นผู โ้ ดยสารทีมีคุณสมบัติต ามทีสายการบินกําหนด
เช่น ต้องสามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือ ผูอ้ ื นได้อ ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอํานาจในการให้ทนัี ง LONG LEG ขึนอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าทีสายการบินตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน
6.
โรงแรมทีพักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื องปรับอากาศเนื องจากเป็ นภูมิประเทศทีมีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BEDซึงขึ นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารเบืองต้นในการขอยืนวีซ่าระยะเวลาในการยืน 30 วันทําการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ วมือ ณ สถานทูต ตาม
วันและเวลาทีนัดหมาย (เอกสารและขันตอนการยืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลียนแปลงได้
โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที อีกครังเพือความถูกต้องในการเตรียมตัวเพือยืนวีซ่า)
1. พาสปอร์ต ทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ใน กลุม่
เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
2. รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ว จํานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง 2 รู ป)
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
(ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทํางานจากบริ ษทั ทีท่านทํางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน โดยระบุตาํ แหน่งและอัตราเงินเดือนในปั จจุบนั
,วันเดือนปี ทเริี มทํางานกับบริ ษัทนีและช่วงเวลาทีขอลางาน เพือเดินทางไปยุโรป หลังจากนันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนด
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5. กรณีทเป็
ี นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองทีคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุ ประสงค์หรื อใบเสียภาษี
และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
ํ า
6. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงินสมําเสมอและมีจาํ นวนไม่ตากว่
6 หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจะครอบคลุมกับ ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถทีจะใช้จา่ ยได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมือกลับสู ภ่ ูมิลาํ เนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องมียอดอัพเดตไม่เกิน 15
ก่อนวันนัดหมายยืนวีซา่ และหนังสื อรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยืน สถานฑูตไม่รบั พิจารณา
บัญชีกระแสรายวัน
7. กรณีทบริ
ี ษัทของท่านเป็นผู ้รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทังหมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แลว้ ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ งฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทํางานของท่าน โดยระบุรายชือ
ผูเ้ ดินทาง และเหตุ ผลทีจัดการเดินทางนีในจดหมายด้วย
8. กรณีทเป็
ี นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึ กษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านัน
9. กรณีทเด็
ี กอายุตากว่
ํ า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ ง จะต้องทําจดหมายยินยอมเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยทีบิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยืนเรื องแสดงความจํานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ งได้ ณ ทีว่าการ
อําเภอ หรื อสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชือและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่าง
ถู กต้อง
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถู กระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึ งแม้วา่ ท่าน
จะถู กปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทังนีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิมเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูตเพือให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถานฑูต
ฯ เรื องวีซา่ ของท่าน เนื องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถู กบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
12. เมื อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรื อทังหมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ทีได้ระบุ โดยทังหมด
13. การยืนวีซา่ นัน ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน ถึงสามารถดําเนิ นการขันตอนการยืนวีซา่ ได้

** เอกสารประกอบการยืนวีซา่ เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดําเนิ นการแปลเอกสารให้มีค่าใช้จ่ายเพิมเติมฉบับละ 500 บาท **
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แบบฟอร์มรายละเอียดเพิมเติม

(สําคัญมาก)

**ข้อมูลนีใช้เพือนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
คําถามเป็ นภาษาไทย เพือให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคําถามเป็ นภาษาอังกฤษตัว บรรจง เท่านัน ***
ชือ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่ างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอยู่ปัจจุ บนั ทีสามารถติดต่ อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชือตัว นามสกุล ทีอยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ อี ํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอยู่ททํี างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตําแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ททํี างาน..........................................โทรสารทีทํางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อืน.....................................จํ านวน.................................
แหล่ งทีมา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่ งงาน แต่ งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่ า
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ชือ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่ สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงแต่
ั วนั ที..........................................ถึงวันที................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุ วนั ที หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิ เสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่ าใช้จ่ายในการดํารงชี พระหว่างการเดินทางและพํานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ ื นออกให้
โปรดระบุ ชือ-นามสกุล............................................
ทีอยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุ มตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินจิ ของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆ
ทังสินทังนีบริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านัน
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