
 

SCOTLAND WALES ENGLAND 8 DAYS 5 NIGHTS 
สก็อตแลนด เวลส อังกฤษ 

 
ปราสาทเอดินเบิรก | สนามฟุตบอล Old Trafford  | สนามฟุตบอล Anfield 
เสาหินสโตนเฮนจ | ล้ิมรส Burger & Lobster และ เปดยางชื่อดังโฟรซีซ่ัน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 2562 

ราคาเริ่มตน 48,900.- 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

  
  
 

 

  

 

เสนทางการเดินทาง 
 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ 
 
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – กลาสโกว – เอดินบะระ 
 
วันที่ 3. ปราสาทเอดินบะระ – วินเดอรเมียร – แมนเชสเตอร 
 
วันที่ 4. สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด – สนามฟุตบอลแอนฟลด - ลิเวอรพูล 
 
วันที่ 5. ลเิวอรพูล - เมืองสแตรทฟอรด - คารดิฟฟ 
 
วันที่ 6. คารดิฟฟ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮนจ – ลอนดอน 
 
วันที่ 7. เที่ยวลอนดอน – หอนาฬกิาบิกเบน – Bicester Village outlet – สนามบิน 
 
วันที่ 8. ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  
 
 
 



 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู เคานเตอร T สายการบินเอ
มิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

  

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – กลาสโกว – เอดินบะระ 

01.35 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส  EK 385 
** คณะเดินทางต้ังแต 29 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 01.05 น. และถึงดูไบเวลา 05.00 น. ** 

04.45 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
07.50 น. ออกเดินทางตอสูกลาสโกว  ประเทศสก็อตแลนด เทีย่วบินที่ EK 27 

** คณะเดินทางต้ังแต 29 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 07.20 น. และถึงกลาสโกวเวลา 11.30 น. ** 
 

12.45 น. ถึงสนามบินกลาสโกว ประเทศสก็อตแลนด (Scotland) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  
นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางเขาสูเมืองเอดินเบิรก (Edinburgh) 
เมืองหลวงของสก็อตแลนด (Scotland) ดินแดนที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ที่สวยงาม ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขา
สูงอยูกลางเมือง นําทานเดินทางสูยานเมืองเกา สูถนนรอยัลไมล (Royal Mile) ถนนสายสําคัญที่เชื่อม
สูพระตําหนักโฮลี่ รูด (Palace of Holyrood House) ซ่ึงเปนที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือน
สกอตแลนด และเคยเปนที่ประทับของพระนางแมรีแหง สก็อต ฝงตรงขามเปนรัฐสภาแหงชาติสก็อตอันนา
ภาคภูมิใจ ดวยสถาปตยกรรมรวมสมัย  
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาที่พกั HOLIDAY INN EDINBURGH หรือเทียบเทา 

  

วันที่ 3 ปราสาทเอดินบะระ – วินเดอรเมียร – แมนเชสเตอร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

 นําทานเขาชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อันสงางามดวยทําเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง 
มองเห็นเดนเปนสงาจากทุกมุมเมือง เคยเปนที่ประทับของกษัตริยสกอต แบงเปนสวนตางๆอยางนาชม 
อาทิ สวนของปอมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มีปนใหญเรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปนใหญใน
เวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปที่ผานมาบริเวณเดียวกันคือ โบสถเซนต มากาเร็ต (Saint 
Margarets) สรางในคริสตศตวรรษที่ 12 เพ่ือรําลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเดวิดที่  1 แลวเขาสู
พระราชฐานชั้นในสวนที่เปน The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเร่ืองราวของราชวงศแหงเมืองสกอตแลนด 
 

 



 

 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองวินเดอรเมียร (Windermere) เมืองเล็ก สะอาด สงบ สุดโรแมนติค ของ 
ประเทศอังกฤษ ติดอยูกับทะเลสาบวินเดอรเมียร ทะเลสาบที่ใหญที่สุดของประเทศอังกฤษ  นําทาน
สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติดวยการ ลองเรือทะเลสาบเลคดิสทริค (Lake District Boat) จาก
ทาเรือเลคไซด (Lakeside Pier) ซ่ึงเปนทาเรือทางตอนใตของเมืองวินเดอรเมียร สูทาเรือบาวเนสส 
(Bowness Pier) ทานจะไดชื่นชมกับความเปนธรรมชาติ อันเงียบสงบ ทามกลางทัศนียภาพอันงดงามที่หา
ชมไดยาก จากนําทานเดินทางสูเมืองแมนเชสเตอร (Manchester) เมืองอุตสาหกรรมในประเทศ
อังกฤษ ที่มีชื่อเสียงจากการเปนเมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของโลก 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS MANCHESTER หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 4 สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด – สนามฟุตบอลแอนฟลด - ลิเวอรพูล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

 จากน้ันออกเดินทางสูเมืองแมนเชสเตอร (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม   ที่มีชื่อเสียงจากการเปน
เมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของโลก เปนศูนยกลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ อีกทั้งยังเปนเมืองที่ตั้ง
ของสโมสรที่ มีชื่อเสียงโดงดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแก 
แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร เคานตี้  นําทานถายรูปกับ
สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford Stadium and Museum Tour) ของสโมสร
แมนยูฯ ที่จัดวารวยที่สุดในโลก เปนสนามที่ใหญเปนอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดมากถึง 
76,212 คน เปนรองจากสนามเวมบลีย สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติ
อังกฤษเพียงแหงเดียว และใหญเปนอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากน้ันยังเปน 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยู
ฟา รับรองเปนสนาม 5 ดาว รวมทั้งเขาชมพิพิธภัณฑ (Museum) ที่รวบรวมประวัติความเปนมาตั้งแตเร่ิม
กอตั้งสโมสร และ ยังมีสิ่งของ ถวยรางวัลตางๆ แสดงโชวอยูดวย จากน้ันอิสระใหทานเลือกซ้ือของที่ระลึก
ของทีมที่ทานชื่นชอบในราน MEGA STORE ที่มากมายไปดวยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟน
บอล 
 

 
  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94


 

บาย จากน้ันออกเดินทางสูเมืองลิเวอรพูล (Liverpool) ไดรับการยกยองใหเปนเมืองวัฒนธรรมแหงยุโรปในป 
2008 และยังเปนเมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรีสี่เตาทองหรือเดอะบีทเทิล ความรุงเรืองของลิเวอรพูลมาจาก
การเปนเมืองทาสําคัญ มีการติดตอคาขายกับแคริบเบียน, ไอรแลนด และแผนดินใหญยุโรป นําทานแวะ
ถายรูป สนามฟุตบอลแอนฟลด ของสโมสรลิเวอรพูล อิสระใหทานเลือกซ้ือของที่ระลึกของทีมที่ทาน
ชื่นชอบในราน MEGA STORE ที่มากมายไปดวยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล นําทาน
ชมบริเวณทาเรืออัลเบิรต (Albert Dock) โดยบริเวณทาเรือประกอบไปดวยอาคารทาเรือและ
คลังสินคา ชมตึกรอยัลลิเวอร (Royal Liver Building) อีกหน่ึงอาคารที่ถือวาเปนสัญลักษณและมี
ชื่อเสียงของเมืองลิเวอรพูล 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC หรือเทียบเทา     

 

วันที่ 5 ลิเวอรพูล - เมืองสแตรทฟอรด – คารดิฟฟ เมืองหลวงประเทศเวลส                                        

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

 จากน้ันเดินทางตอสู เมืองสแตรทฟอรด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าเอวอน อัน
เปนบานเกิดของ วิลเล่ียม เช็คสเปยร (William Shakespeare) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ  นํา
ทานเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอรด ซ่ึง รมร่ืนไปดวยสวนสาธารณะ นําชมบานเช็คสเปยร (ดานนอก) และ
ชีวิตความเปนอยูของกวีเอกในอดีต ชมโบสถเกาแก Holy Trinity แมนํ้าเอวอนอันเงียบสงบ และ
สถานที่ในประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับกวีเอกผูน้ี อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกจากรานคามากมาย 
 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 

บาย จากน้ันเดินทางตอสูเมืองคารดิฟฟ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส (Wales) หน่ึงในเครือจักรภพ 
กลางใจเมืองเปนที่ตั้งของปราสาทคารดิ๊ฟ เดิมเปนที่พํานักของขุนนางผูปกครองเมือง ถูกลอมรอบไวดวย
กําแพงโบราณ จากน้ันผานชมศาลาวาการเมืองและกลุมอาคารโบราณเกาแกผานชมเมือง สวนสาธารณะ
คารดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทําการของรัฐ 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก COPTHORNE HOTEL CARDIFF-CAERDY หรือเทียบเทา  

    

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B


 

วันที่ 6 คารดิฟฟ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮนจ – ลอนดอน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางตอสูเมืองบาธ (Bath) ตั้งอยูในหุบเขาของแมนํ้าเอวอนในบริเวณที่มีนํ้าพุรอนธรรมชาติที่เปน

ที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอํานาจ และเปนผูสรางโรงอาบนํ้าโรมัน (Roman Bath) และยัง
ไดเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก (UNESCO) ในป ค.ศ. 1987 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑนํ้าแร
รอนโรมัน (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวัติการคนพบที่นาสนใจ ปจจุบันเปนกลุมอาคารสําคัญ
ของเมือง คือ บริเวณที่เปนที่ตั้งของบอนํ้าแรรอนคิงส (The Sacred Spring)  สวนที่สอง คือ บริเวณวัด 
และสวนที่สาม คือ บริเวณที่เปดบริการใหนักทองเที่ยวหรือชาวเมืองใชบริการนํ้าแรซ่ึงมีทั้งสระวายนํ้า, บอ
นํ้าแรเย็น-รอน,หองอบไอนํ้า และสวนที่เปน Turkish Bath 
   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 

บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองซาลิสบัวร่ี (Salisbury) นําทานชมเสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) 1 
ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกอนประวัติศาสตร มีอายุกวา 5,000 ป เปนกลุมแทงหินขนาดใหญ ตั้งอยู
กลางทุงราบกวางใหญ ซ่ึงไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู
มหานครลอนดอน (London) เมืองที่เปนศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตรของโลก เปนผูนําดานการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเปนที่
ยอมรับวามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเปนเมืองทองเที่ยวที่ใหญและสําคัญของยุโรปอีกดวย   
 

 
  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง ลิ้มรส Burger & Lobster รานดังของลอนดอน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IBIS LONDON WEMBLEY หรือเทียบเทา 

    

วันที่ 7 เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – Bicester Village outlet – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

 นําทานเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผานพิคคาดิลลี่เซอรคัส (Piccadilly Circus) เดิมเปนวงเวียนที่
บรรจบของถนน 6 สาย มีนํ้าพุ และรูปปนอีรอสตรงกลาง และเขาสูไชนาทาวน ยานชุมชนชาวจีนกลางมหา
นครลอนดอน ผานจัตุรัสทราฟลการ (Trafalgar Square) ที่รายลอมไปดวยอาคารที่นาสนใจ ผาน
มหาวิหารเซนตปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญเปนอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใชจัด
พระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาฟาชายชารล และเลดี้ไดอานา สเปนเซอร แลวเขาสูจัตุรัสรัฐสภา 
ถายรูปบริเวณดานนอกของมหาวิหารเวสทมินสเตอร (Westminster Abbey) ที่ตั้งของรัฐสภา



 

อังกฤษมาตั้งแตตนศตวรรษที่ 16 และยังเปนที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รูจักกันดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน 
(Big ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชั่วโมง เปนนาฬิกาที่มีหนาปดใหญที่สุดในโลกและ
ฝงตรงขามที่มีแมนํ้าเทมสกั้นอยูเปนที่ตั้งของชิงชาสวรรคลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชาสวรรค
ที่สูงที่สุดในยุโรป  จากน้ันนําทานถายรูปบริเวณดานนอกของพระราชวังบั้คกิ้งแฮม (Buckingham 
Palace) ที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน  
 

 
  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  โฟรซีซ่ัน เพ่ือลิ้มรสเปดยางอันเลือ่งชื่อ 
บาย นําทานเดินทางสู เดินทางสู Bicester Village outlet อิสระใหทานชอปปงจุใจ มีหลากหลายแบรนดดัง

ใหทาใหเลือกสรร อาทิ เชน Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, 
Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ 

18.00 น. พาทานเดินทางสูสนามบินลอนดอนแกตวิค เพ่ือใหทานไดมีเวลาทําคืนภาษี (Tax Refund) และเลือก
ซ้ือสินคาปลอดภาษีในสนามบิน 

21.45 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่EK 10 
** คณะเดินทางตั้งแต 29 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 20.25  น. และถึงดูไบเวลา 07.20 น. ** 
 

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง 

09.40 น. 
ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 
** คณะเดินทางตั้งแต 29 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 09.30  น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.40 
น. ** 

19.15 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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



 

อัตราคาบริการ 
SCOTLAND WALES ENGLAND 8 DAYS 5 NIGHTS 

สก็อตแลนด เวลส อังกฤษ 
โดยสายการบิน เอมิเรตส (EK)  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พัก 2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ 
ไมเกิน 12 ป  
(เสริมเตียง)  

ทานละ 

เด็กอายุ 
ไมเกิน 12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว 
เพิม่ 

ทานละ 

01-08 ต.ค. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 32,900.- 8,900.- 

29 ต.ค.-05 พ.ย. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 32,900.- 8,900.- 

19-26 พ.ย. 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 28,900.- 6,900.- 

02-09 ธ.ค. 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 28,900.- 6,900.- 

25 ธ.ค.-01 ม.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 34,900.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1.     ชําระเงินมัดจําทานละ 30,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิว

ย่ืนวีซาภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิก
การจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาที่กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบ
หมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไม   สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 



 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  

 เบี้ยประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น,  
คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญ
หายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอังกฤษ (จํานวน 6,000 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา // เร่ิม 1 มิถุนายน 

2562 เปนตนไป) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (14 ปอนด) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (16 ปอนด) 
 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดข้ึนจริง 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะ
ชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทาน
ตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใช
เวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา
อนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลม
เกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการ
ย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

6. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 
 
 
 
 



 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะ
ดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือน
เปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 31-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 30,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-30 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์  เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ
ทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่
เกิดจากการยกเลิกของทาน  

5. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ 
เรียกเก็บ  

6. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืน
วีซา / คามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือคาตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณี
ที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

7. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืน
คาทัวรทั้งหมด 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไม
วาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว 

(Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตาง
ประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 
เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มี

ขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซีาประเทศอังกฤษ  

ใชเวลาทาํการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 1 เดือน 

*** ย่ืนวีซาแสดงตนที่ VFS Global (เทรนด้ี ช้ัน 28) *** 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมกีารเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลอืสําหรับประทับวีซา

อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดอืน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะตองไมชํารุด (หนังสือเดนิทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือ

นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการ

ย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม

สามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติ

ดวย*** 

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ  

(พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ 

เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

 

3. หลักฐานการเงิน  

3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สาํเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทัว่ไป สวนตวั

ของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคาทํารายการเดินบญัช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอน 

แลวคอยปรับยอดเงินในบญัชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันย่ืนวีซา  และบญัชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มี

ไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง  

 

3.2  กรณเีปล่ียนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสาํเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลมใหม) 

 

***ควรเคลือ่นไหวบญัชสีมํ่าเสมอ ไมควรแตงบัญชีโดยการนําเงินกอนใหญเขาบญัชีกอนย่ืนวีซา จะทําให

ยอดเงินกระโดด ซ่ึงอาจเปนเหตุใหทานถูกปฏิเสธวีซาได   

 

 



 

 
 

   

3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  

     3.3.1 สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดอืน ของผูออกคาใชจายให อพัเดทไมเกิน 15 วัน กอน

วันย่ืนวีซา  และบญัชีตองมีครบทุกเดอืน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดอืน ใหขอเปนSTATEMENT พรอมทํา

จดหมายชี้แจง 

     3.3.2. ตองทาํหนังสอืรับรองคาใชจายที่มีการชี้แจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบบั (Sponsor Letter) 

 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 

4. หลักฐานการทาํงาน   

- เจาของกิจการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไม

เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทาํงาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สญัญาเชาที ่โฉนด

ที่ดิน เปนตน 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทาํงาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดอืน, วันเร่ิมทํางาน  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใช

คําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ืน) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันทีก่ําลังศกึษาอยู  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใช

คําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ืน) 

 

5. เอกสารสวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบาน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบตัร(กรณีเดก็อายุต่าํกวา 18 ป) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 

- ใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)  

 

6. กรณเีด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยมารดาจะตองคดั

หนังสือยินยอมระบใุหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับบดิา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต

มารดามาดวย 



 

 
 
 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดาจะตองคดัหนังสอื

ยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา

ดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเดก็ จากอาํเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสาํเนาใบหยา และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวาฝายใด

เปนผูมีอาํนาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

***กรณเีด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณ

กับบตุรที่สถานทตูดวย ทั้งสองทาน 

 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน 

 

8. ในกรณีทีม่ีเอกสารเปนภาษาไทยจะตองแปลเปนภาษาอังกฤษทกุฉบับ จะตองแปลจากรานแปลหรือ

ศูนยแปล พรอมประทับตราจากรานหรือศูนยแปลเทาน้ัน ไมสามารถใชตัวที่แปลเองได 

(คาแปลเอกสารไมรวมในรายการทวัร ผูเดินทางเปนผูรับผิดชอบเอง) 

 

 


