
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์EY94  AMAZING GRAND UK 8D5N  JUN18-EY-W21 

EY94 Amazing Grand UK อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ 8วัน 5คืน  

 

Amazing Grand UK องักฤษ สกอตแลนด ์
เวลส ์8วนั 5คนื 

โปรโมช ัน่สดุพเิศษ!!! เทีย่วสดุคุม้ในราคาพเิศษสดุ!!! 

สกอตแลนด ์เอดนิเบริก์ ถนนรอยลัไมล ์ชมปราสาทเอดนิบะระ ชอ้ปป้ิงสตรที 
ลอ่งเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ถา่ยรปูหนา้สนามกฬีาโอลด์
แทรฟฟอรด์ สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน Cotswolds เบอรต์นั ออน เดอะ วอ
เตอร ์เมอืงCheltenham ปราสาทคารด์ฟีฟ์ เมอืงคารด์ฟีพข์องเวลส ์โรมนับาธ 
ชมเสาหนิสโตนเฮนจ ์ซติ ีท้วัรล์อนดอน ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน หอนาฬกิาบิก๊เบน 
ถา่ยรปูหนา้พระราชวงับคักิง้แฮม ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กฟอรด์ บรติชิมวิเซยีม หา้ง

แฮรร์อดส ์
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เดนิทางโดย ETIHAD AIRWAYS (EY ) 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- สนามบนิอาบดูาบ ี

2  สนามบนิเอดนิเบอระ – เมอืงหลวงเอดนิบะระ – สกอตแลนด ์– ถนนรอยลัไมล ์– เขา้
ชมปราสาทเอดนิบะระ - จดุชมววิ Catton Hill - ชอ้ปป้ิงสตรที 

3  เอดนิบะระ – เขตเลคดสิทรคิ – ลอ่งเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์– แมนเชสเตอร ์–
ถา่ยรปูหนา้สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ 

4  สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - Cotswolds Bourton-on the-Water - เมอืง 
Cheltenham 

5  ถา่ยรปูหนา้ปราสาทคารด์ฟีฟ์ – เมอืงบาธ – โรมนับาธ – ชาลสบ์วัร ี ่– สโตนเฮนจ ์– 
ลอนดอน 

6  ซติีท้วัรล์อนดอน - ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน – หอนาฬกิาบิก๊เบน – ถา่ยรปู
พระราชวงับคักิง้แฮม – จตัรุสัทราฟลัการ ์- ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กฟอรด์ 

7  ลอนดอน – โคเวนตก์ารเ์ดน้ – ไชนา่ทาวน ์– บรติชิมวิเซยีม – หา้งแฮรร์อด - สนาม
บนิฮทีโธวร ์

8  สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

21 - 28 Feb 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 

รายละเอยีดทวัร ์
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วันที่ 1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- สนามบนิอาบดูาบ ี

15.00  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมูโิซนQ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ เอทฮิดั แอร์
เวย ์(EY) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารใบตม.
และตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

18.08  ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบ ีโดย สายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY 405  

22.05  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงอาบดูาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง เพือ่น าทา่นเดนิทางสู่

สนามบนิเอดนิเบอระ สกอตแลนด ์

วันที่ 2 สนามบนิเอดนิเบอระ – เมอืงหลวงเอดนิบะระ – สกอตแลนด ์– ถนนรอยลัไมล ์– 
เขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ - จดุชมววิ Catton Hill - ชอ้ปป้ิงสตรที 

02.10  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเอดนิเบอระ สกอตแลนด ์เทีย่วบนิที ่EY027 

06.50  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิอดนิเบอระ (Edinburgh Airport) ประเทศ
สกอตแลนด ์(Scotland) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 7 ชัว่โมง กรณุาปรับ
นาฬกิาเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแหง่เทพนยิาย เมอืงเอดนิเบริก์ หรอืเอดนิบะระ
(Edinburgh) เมอืงหลวงของสกอตแลนด ์(Scothland) ดนิแดนทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ี่
สวยงาม น าทา่นเดนิทางสูย่า่นเมอืงเกา่สูถ่นนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสาย
ส าคญัทีเ่ชือ่มสูพ่ระต าหนักโฮลีรู่๊ด (Palace of Holyrood House) ซึง่เป็นทีป่ระทบัของ
พระราชนิีเวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด ์และเคยเป็นทีป่ระทับของพระนางแมรีแ่หง่สกอต
ดว้ย ซึง่มฝ่ัีงตรงขา้มเป็นรัฐสภาแหง่ชาตสิกอตแบบสถาปัตยกรรมรว่มสมยั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที ่1) 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทเอดนิบะระ โดยใชเ้สน้ทางถนนรอยัลไมล ์ซึง่เป็นถนน
เกา่แก ่ชมอาคารบา้นเรอืนและรา้นคา้แบบโบราณ และเดนิตามรอยเทา้ของบคุคลทีม่ี
ชือ่เสยีงในประวัตศิาสตรข์องสกอตแลนด ์อาทเิชน่ พระราชนิีแมรีแ่หง่สกอตแลนด ์และ
โรเบริต์ หลยุส ์สตเีวนสนั น าทา่นเขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ (EDINBURGH 
CASTLE) ตัง้อยูบ่นเนนิเขาอนัสงา่งาม ซึง่เริม่สรา้งขึน้ในราวชว่งศตวรรษที1่1-16 
พรอ้มชมนทิรรศการเกีย่วกบัประวัตศิาสตร ์ความเป็นมาของเมอืงเอดนิบะระ เป็น
โบราณสถานอนัล ้าคา่และหวงแหนของชาวสกอตทกุคน ปัจจบุนัภายในปราสาทเป็น
พพิธิภัณฑ ์และเป็นสถานทีเ่ก็บสมบตัลิ ้าคา่มากมาย  จากนัน้ใหท้า่นเดนิลงมาจาก
ปราสาทระหวา่งทางจะพบกบัถนนทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม มทีัง้พพิธิภัณฑแ์ละ
รา้นคา้ตา่งๆแทรกอยา่งลงตวัทีถ่นน Royal Mile หรอื High Street  ส าหรับทา่นที่
ชืน่ชอบวสิกีส้ามารถลองแวะเขา้ไปชมที ่The Scotch Whisky Experience (คา่
ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ชม) หรอื ทา่นสามารถเดนิไปชมรา้น The Elephant House ทีเ่คา้
บอกกนัวา่ JK Rowring ไดม้าน่ังเขยีนบทแฮรร์ีพ่อรต์เตอรก์นัทีน่ี่ จนสมควรแกเ่วลาน า
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ทา่นเดนิทางไป จดุชมววิเมอืงเอดนิบะระทีC่atton Hill ถอืวา่เป็นไฮไลทจ์ดุหนึง่
เพราะสถานทีน่ี้เป็นเนนิเขา้ทีส่ามารถเดนิขึน้ไปชมววิ มมุสงูของตวัเมอืงไดส้วยงามมาก 
ชมอนุสรณ์สถาน Dugald Stewart Monument โดยเฉพาะเวลาพระอาทติยต์ก
ดนิจะเป็นภาพทีส่วยประทบัใจ ถัดมาจะเป็น National Monument of Scotland 
เป็นแทง่เสาคลา้ยเสาโรมัน ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ ถา่ยรปูชมววิเมอืงไดต้ามอธัยาศยั ได ้
เวลาอนัสมควร อสิระใหท้า่นเดนิเลน่หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ยา่นชอ้ปป้ิงสตรที อาท ิปริน๊ซ์

สตรที (Prince Street) ซึง่เป็นเสน้แบง่เขตเมอืงเกา่และเมอืงใหม ่แวดลอ้มไปดว้ย
หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย และจอรจ์สตรที (George 
Street) ทีม่รีา้นบตูกิและบารม์ากมายและทา่นสามารถถา่ยรปูกบัScott Monument
ซึง่ตัง้อยูใ่กลก้บัสถานีรถไฟไดอ้ยา่งสวยงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Holiday Inn Edinburgh City West หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วันที่ 3 เอดนิบะระ – เขตเลคดสิทรคิ – ลอ่งเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์– แมนเชสเตอร ์
–ถา่ยรปูหนา้สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(WINDERMERE) (ระยะทาง 241 กโิลเมตร)
เป็นเมอืงธรรมชาตแิสนสวยรมิทะเลสาบ ในเขตเลคดสิทรคิ (LAKE DISTRICT) 
ทางฝ่ังตะวันตกของเกาะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ชือ่มตอ่กนัดว้ยทะเลสาบและแมน่ ้า อกีทัง้
ยังมทีะเลสาบตดิชายฝ่ังทะเลทีม่ทีัศนียภาพ และธรรมชาตอินังดงาม น าทา่นลอ่งเรอื
ชมความงดงามของหมูบ่า้นรมิทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์พรอ้มชมทัศนียภาพอนั
งดงามของทะเลสาบทีย่ังคงสภาพทีเ่ป็นธรรมชาตไิวอ้ยา่งสมบรณู์ ทะเลสาบวนิเดอร์
เมยีรเ์ป็นทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญพ่อสมควรมคีวามยาวประมาณ 18 กโิลเมตร และ
สว่นกวา้งทีส่ดุราวๆ 1 กโิลเมตรครึง่ คนองักฤษเรยีกกนัวา่ “ทะเลสาบรบิบิน้” ซึง่เป็น
ทะเลสาบในลกัษณะไมก่วา้งนักแตย่าวเหยยีดคลา้ยๆผา้รบิบิน้ทีใ่ชผ้กูของขวัญ และยัง
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เป็น 1 ใน 16 ทะเลสาบในบรเิวณวนอทุยานแหง่ชาตเิลคดสิ-ทรคิต ์(Lake District) 
ซึง่อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือขององักฤษและเป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในละแวกนี้ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) 

บ่าย  หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์(ระยะทาง129KM) น าทา่นถา่ยรปู
ดา้นหนา้สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์(OLD TRAFFORD) ทัวรน์ าชมและถา่ยรปู
ดา้นนอก สนามเหยา้ของสโมสรฟตุบอลแมนเชสเตอรย์ไูนเต็ด ทีเ่ร ิม่กอ่สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 1909  พืน้สนามมรีะบบระบายน ้า และระบบท าความรอ้น มจี านวนทีน่ั่งทัง้ส ิน้ 
67,000 ทีน่ั่ง ใชเ้ป็นสนามท าการแขง่ขนัในแมทส าคญัๆมาแลว้ อสิระใหท้า่นชมและช ้

อปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึของทมีตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5) 

หลงัทานอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Holiday Inn Express Manchester Cc - Arena หรอืระดบัใกลเ้คยีง
กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วันที่ 4 สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - Cotswolds Bourton-on the-Water - เมอืง 
Cheltenham 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสแตรทฟอรด์-อพัพอน-เอวอน (Stratford-upon-Avon) 
เมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมส ์เชค็สเปียร ์นักเขยีนบทละครชาวองักฤษและกวเีอกผู ้
ย ิง่ใหญข่องโลก เชญิสมัผสัชวีติความเป็นอยูข่องกวเีอกในอดตี และเยีย่มชมโบสถ์
เกา่แก ่Holy Trinity สถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้า่นเดนิ
เลน่และถา่ยรปูยา่นใจกลางเมอืง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 
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บ่าย  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์(BOURTON ON THE 
WATER) เป็นหนึง่ใน Cotswold Village ทีม่ชี ือ่เสยีงในเมอืง Gloucestershire 
ซึง่บา้นทีน่ี่จะสรา้งดว้ยหนิคอทสวอลด ์(Cotswold) ทัง้หมูบ่า้นเป็นเอกลกัษณ์ และ
สวยงาม ตัง้อยูร่มิแมน่ ้า Windrush อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืง ถา่ยรปู พรอ้มซือ้ของ
ทีร่ะลกึ จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคารด์ฟิ (CARDIFF) (ระยะทาง
135 กโิลเมตร) เมอืงหลวงของเวลส ์และยังเป็นเมอืงทา่ส าคญัรมิทะเลไอรชิ เมอืงที่
ย ิง่ใหญแ่ละสวยงาม ถกูสรา้งขึน้โดยฝีมอืชาวโรมันสมยัเรอืงอ านาจ 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่) หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั: Holiday Inn Express Cheltenham Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วันที่ 5 ถา่ยรปูหนา้ปราสาทคารด์ฟีฟ์ – เมอืงบาธ – โรมนับาธ – ชาลสบ์วัร ี ่– สโตน
เฮนจ ์– ลอนดอน 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคารด์ฟีฟ์ (ระยะทาง 111 กม.) เมอืงหลวงของเวลส ์และยัง
เป็นเมอืงทา่ส าคญัรมิทะเลไอรชิ เมอืงทีย่ ิง่ใหญแ่ละสวยงาม ถกูสรา้งขึน้โดยฝีมอืชาว
โรมันสมัยเรอืงอ านาจ น าทา่นแวะถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอกของ ปราสาทคารด์ฟิฟ์ อยู่
ภายในของก าแพงโบราณ และเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของ ประเทศเวลส ์ จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสูเ่มอืงบาธ (ระยะทาง92 กม.) เมอืงบาธ เมอืงเกา่แกท่ีม่อีายยุาวนานกวา่ 
2,000 ปีเพือ่ชม โรงอาบน า้โรมนั ทีส่รา้งขึน้มาตัง้แตย่คุโรมันโบราณ เป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีม่คีณุคา่ทางประวัตศิาสตรเ์ป็นอยา่งมาก ภายในมกีารตกแตง่อยา่งงดงาม
ตาม  สถาปัตยกรรมแบบโรมัน ดว้ยหลกัฐานการเป็นบอ่น ้าพรุอ้นและซากอาคารเกา่แก่
ทีห่ลงเหลอือยูท่ าใหเ้มอืงบาธไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใน
ปี ค.ศ. 1987 ตอ่มามกีารปรับปรงุซอ่มแซมตวัอาคารดว้ยเงนิลงทนุถงึ 5.5 ลา้นปอนด์
และเสร็จสิน้ในปี 2011 น าทา่นชม พพิธิภณัฑโ์รงอาบน า้โรมนั ซึง่ภายในมหีอ้ง
อาบน ้าขนาดใหญแ่ละสว่นส าคญัอืน่ๆ เพือ่เป็นสถานประกอบพธิทีางศาสนา รวมถงึสระ
น ้าศกัดิส์ทิธิท์ีม่นี ้ารอ้นอณุหภมูสิงูถงึ 46 องศาเซลเซยีส 
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที ่10) 

บ่าย  น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์วัร ี ่(salisbury city) เมอืงชนบทเล็กๆแบบ
องักฤษ อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องกรงุลอนดอน ระหวา่งทางชมทัศนียภาพของ
ชนบทองักฤษ ทัง้ทุง่หญา้กวา้ง ป่าละเมาะ ล าธารทีส่วยงามตามเสน้ทางทีผ่า่น น าทา่น
ชม กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลก 
กองหนิหรอืแนวแทง่หนิ ทีเ่ป็นความลบัด ามดืในชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร ์แนวหนินี้มี
ขนาดมหมึาหนิ เรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสงูขนาดใหญ่
ประมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยูก่ลางทุง่นา เป็นรปูวงกลมซอ้นกนัอยู3่วง มอีายุ
ประมาณปลายยคุหนิถงึตน้ยคุบรอนซ ์ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ ไดเ้วลาอนัควร 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุลอนดอน (London) เมอืงส าคญัของโลกและเป็นเมอืง
หลวงทีใ่หญท่ีส่ดุของยโุรป 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่11) หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ที่
พกั 

ทีพ่กั:  Holiday Inn London West /IBIS HOTEL HEATHROW หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วันที่ 6 ซติีท้วัรล์อนดอน - ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน – หอนาฬกิาบิก๊เบน – ถา่ยรปู
พระราชวงับคักิง้แฮม – จตัรุสัทราฟลัการ ์- ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กฟอรด์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่2) 

น าทา่นชมกรงุลอนดอน มหานครอนัยิง่ใหญท่ีเ่ตม็ไปดว้ยประวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน 
เป็นเมอืงหลวงแหง่เครอืจักรภพ และศนูยร์วมอ านาจการปกครองของสหราชอาณาจักร
ในปัจจบุนั และเป็นศนูยร์วมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแหง่หนึง่ของโลก  น าทา่นเก็บภาพ
สวยๆและเดนิชมววิโดยรอบของ ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน (Tower of London) (คา่
ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ชมประมาณ14.50 ปอนด)์ ทีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลยีมที1่แหง่
องักฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังและป้อม
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ปราการป้องกนักรงุลอนดอน มกีารขดุคคูลองลอ้มรอบปราสาทเพือ่ป้องกนัระหวา่ง
ก าแพงชัน้ในและนอก ปัจจบุนัใชเ้ก็บมหามงกฎุและเครือ่งเพชรของพระราชวงศอ์งักฤษ 
เป็นสถานทีแ่หง่ประวติศิาสตรท์ีย่าวนานและมสีสีนั ทัง้สยดสยองและน่ากลวั เนื่องจาก
ครัง้หนึง่ทีน่ี่เคยเป็นคกุและทีป่ระหารมากอ่น ใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้ของสะพาน Tower 
Bridge อกีสญัลกัษณ์หนึง่ของลอนดอน ปัจจบุนัเป็นพพิธิภัณฑ ์ซึง่เป็นกลุม่อาคารและ
หอคอยหลงั น าทา่นชม หอนาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) ของกรงุลอนดอนประเทศ
องักฤษ ตัง้อยูบ่นหอสงู 180 ฟตุ หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟตุ ตวัเลขบอกเวลายาว 24 นิว้ 
ระฆังตหีนักถงึ 14 ตนั สรา้งขึน้โดย เอ็ดมันต ์เมคเกตต ์เดนสินั เป็นนาฬกิาทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในโลก เป็นศนูยค์วบคมุเวลามาตรฐานของโลกกรนีชิ ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโลก
โดยผา่นทางวทิย ุBBC ลอนดอนในการถา่ยทอดเสยีงการตรีะฆังไปทั่วโลกและยงัเป็น
หอนาฬกิาประจ าพระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ในปัจจบุนัใชเ้ป็นรัฐสภาองักฤษ ตัง้อยู่
ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬกิาถกูสรา้งหลงัจากไฟไหม ้
พระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วันที ่16 ตลุาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส ์แบรร์ ีเป็น
ผูอ้อกแบบ โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตวันาฬกิาอยูส่งูจากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 
13,760 กโิลกรัม ซึง่แขวนไวบ้รเิวณชอ่งลมเหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตวัอาคารสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรยี (Victorian gothic) และใหท้า่นได ้
บนัทกึภาพกบั ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปี
ยโุรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความ
นยิมและเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี 

  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่13) 

บ่าย  น าทา่นผา่นชมและถา่ยรปูหนา้พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) ซึง่
เดมิเป็น “คฤหาสน”์ กอ่นจะไดร้ับการสถาปนาเป็น “พระราชวัง” ประจ าราชวงศอ์งักฤษ 
จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบั จตรุสัทราฟลัการ ์(Tragalgar Square) เป็นจัตรุัสทีใ่หญ ่
ตัง้อยูใ่จกลางกรงุลอนดอน กลางจัตรัุสนัน้มอีนุสาวรยีล์อรด์เนลสนั วรีบรุษุคนส าคญั
ขององักฤษ ตัง้อยูบ่นเสาสงูใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้ของพระบรมรปูทรงมา้ของพระเจา้ชาลสท์ี ่
1 และป้ายเริม่ตน้กโิลเมตรหรอืไมลท์ี0่ ทราฟัลการส์แควสย์ังเป็นจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิม
มาถา่ยภาพ และเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑแ์หง่ชาต ิ(National  Gallery) พพิธิภณัฑ์
ภาพวาดบคุคลแหง่ชาต ิ(National Portrait Gallery) ซึง่มภีาพเขยีนจากทั่วยโุรปแสดง
อยูก่วา่ 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศอ์งักฤษและบคุลส าคญัใน
ประวัตศิาสตรอ์งักฤษ ตัง้แตย่คุโบราณจนถงึยคุปัจจบุนั ผา่นชม มหาวหิารเซนตป์อล 
ทีม่ยีอดโดมใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานทีใ่ชจั้ดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหวา่ง
เจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า  สเปนเซอร ์ผา่นชมศาลากลางเทศบาลนคร
ลอนดอน ศนูยก์ลางการปกครองสว่นทอ้งถิน่มากกวา่ 800 ปี แลว้เขา้สู ่ถนนไวท์
ฮอลล ์อาคารทีท่ าการของรัฐในปัจจุบนั , บา้นเลขที ่10 ถนนดาวนน์ิง่ บา้นพักของ
นายกรัฐมนตรอีงักฤษ และน าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนออ๊ก
ฟอรด์ (Oxford Street) เป็นยา่นชือ่ดงัในกรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ มคีวามยาว



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์EY94  AMAZING GRAND UK 8D5N  JUN18-EY-W21 

ถงึ 1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าขององักฤษ และชอ้ปป้ิงเซน็เตอรม์ารวมกนั
อยูบ่นถนนเสน้เดยีวกนัมากมาย ไมว่า่จะเป็นพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที,หา้งสรรพสนิคา้
จอหน์หลยุส,์ หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แตล่ะหา้งก็ลว้นแลว้แตม่ี
ชือ่เสยีงดว้ยกนัทัง้ส ิน้ (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ป
ป้ิง) 

ทีพ่กั: Holiday Inn London West / IBIS HOTEL HEATHROWหรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

  

 

วันที่ 7 ลอนดอน – โคเวนตก์ารเ์ดน้ – ไชนา่ทาวน ์– บรติชิมวิเซยีม – หา้งแฮรร์อด - 
สนามบนิฮทีโธวร ์

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่14) 

น าทา่นเทีย่วชมตลาดโคเวนทก์ารเ์ดน้ ซึง่เป็นยา่นสดุฮอตของกรงุลอนดอน เมือ่งที่
เคยเป็นตลาดหลกัส าหรับขายผลไมแ้ละผักแตปั่จจบุนันี้กลายเป็นจดุทอ่งเทีย่วทีส่ าคญั
ครบครันดว้ยรา้นอาหาร ภตัตาคาร คลบับาร ์รา้นคา้ และยา่นตลาดงานหตัถกรรมแถว
ตลาดแอปเป้ิล (Apple Market) ยา่นใจกลางของตลาด Covent Market ซึง่ตัง้อยูใ่น
อาคารนีโอคลาสสกิทีส่รา้งขึน้ในปีค.ศ. 1830 สว่นอาคารหลกัอืน่ๆเป็นโรงอปุรากร
แหง่ชาต ิ(Royal Opera House) และโรงละครแหง่ชาต ิ(Theatre Royal)  ทัง้นี้ทีน่ี่ถกู
ยกใหเ้ป็นสถานทีท่ีเ่หมาะแกผู่ท้ีรั่กการชอ็ปป้ิงของแฮนดเ์มด อาหารออแกนกิส ์ดนตรี
สดสบายๆ รวมถงึเป็นศนูยร์วมโรงละคร,สถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตร ์จากนัน้น า
ทา่นอสิระชอ้ปป้ิงทีย่า่น ไชนา่ทาวน ์(โซโฮ) London China Town 
(SOHO) ไชน่าทาวน ์ณ มหานครลอนดอน หรอืทีห่ลายคนเรยีกวา่ “โซโห” (Soho) 
ตามชือ่ของยา่นทีเ่ป็นถิน่ทีต่ัง้ของชมุชนคนจนีแหง่นีนั้น้ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่15) เมนูเป็ดยา่งโฟรซ์ซี ัน่ 
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บ่าย  น าทา่นชมบรติชิมวิเซยีม (British Museum) หรอืทีน่ยิมเรยีกกนัวา่ พพิธิภณัฑ์
องักฤษในกรงุลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นหนึง่ในพพิธิภัณฑด์า้นประวัตศิาสตร์
และวัฒนธรรมของมนุษยท์ีส่ าคญัทีส่ดุและใหญท่ีส่ดุในโลก มกีารกอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.
2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้งตน้วัตถทุีเ่ก็บรวบรวมไวส้ว่นใหญเ่ป็นของสะสมของเซอร ์
แฮนส ์สโลนซึง่เป็นแพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร ์พพิธิภัณฑแ์หง่นีเ้ปิดใหบ้รกิารแก่
สาธารณะเป็นครัง้แรกในวนัที ่15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากเูฮาส ์เมอื
งบลมูสเ์บอรร์ ีกรงุลอนดอน อนัเป็นสถานทีต่ัง้ของอาคารพพิธิภณัฑใ์นปัจจบุนับรติชิมวิ
เซยีมเป็นแหลง่รวบรวมวัตถตุา่งๆ จากทกุทวปีจ านวนกวา่ 7 ลา้นชิน้ ซึง่ลว้นมชีือ่เสยีง 
และมกีารบนัทกึเรือ่งราวของวัฒนธรรมมนุษยจ์ากจดุเริม่ตน้จนถงึปัจจบุนั จากนัน้น า
ทา่น เดนิดเูลอืกซือ้สนิคา้ที ่หา้งแฮรร์อด (Harrods) เป็นหา้งสรรพสนิคา้หรหูรา  บน
ถนนบรอมพต์นัในเขตไนทส์บรดิจ ์ลอนดอน สหราชอาณาจักร กอ่ตัง้ขึน้โดย ชารล์ส ์เฮ
นร ีแฮรร์อด เมือ่ พ.ศ. 2377 โดยตัง้เป็นรา้นขายสง่ใน เขตสเตปนีย ์ยา่นอสีตเ์อนด ์
ตอ่มาไดข้ยายกจิการใหญโ่ต จนเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฮรรอดส ์ทีห่รหูรา มรีา้นคา้ 330 
รา้นในหา้งมผีลติภณัฑแ์ละบรกิารหลากหลายประเภท เชน่ เครือ่งแตง่กายส าหรับลกูคา้
ทกุประเภท(สตร ีบรุษุ เด็ก และทารก) อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์เครือ่งเพชรพลอย 
อปุกรณ์กฬีา เครือ่งแตง่กายส าหรับแตง่งาน สตัวเ์ลีย้งและอปุกรณ์ส าหรับสตัวเ์ลีย้ง
จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์เพือ่เชค็อนิ
เดนิทางกลบั 

20.00  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดย สายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY 018 

 

วันที่ 8 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสุวรรณภมู ิ

07.05  เดนิทางถงึสนามบนิอาบดูาบี ้แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่าธารณรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

10.25  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเท ีย่วบนิ EY404 

20.05  คณะเดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ
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หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท (ชว่งวนัหยดุสงกรานต ์30,000บาท) 

กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่
กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอาย ุ**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

*** เอกสารท าวซีา่กรณุาสแกนสง่พรอ้มหลกัฐานการโอน
เงนิมดัจ าหรอืหลงัจากจอง5วนั ** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
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 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ป
เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิเอทฮิดัจ ากดักระเป๋า 1ชิน้ น า้หนกั 23 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง
ได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และ
กรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ถา้ตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่แจง้กอ่น
เดนิทาง14วัน ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่ 1ชิน้ น ้าหนัก23กก.ราคา 180 US ดอลลา่ร/์เทีย่ว 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไป
ตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล โดยจะมคีวาม
คุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท 
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  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จาก
บรษัิทมากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ.ธุรกจิน าเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะ
อุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผน
เตมิจากเว็บไซด ์Allianzได ้กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่
บรษัิทฯ 

7. รวมคา่วซีา่วซีา่แลว้ (ไมร่วมคา่บรกิารยืน่ดว่น 9,000บาท กรณีทา่นสง่เอกสารท าวซีา่ชา้กวา่ที่
บรษัิทก าหนด) 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 GBP ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและ
น า้ใจจากทา่น 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้)/คา่มดัจ าแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 

 7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 
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2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 
20วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ.การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
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ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้าก
บรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

  

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ  

1.ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาแสดงตนดว้ยตวัเองทีV่FS Global (เทรนดี ้ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิว้มอื 
และสแกนมา่นตา (เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวนักบัทา่น และด าเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งด าเนนิการนัดควิยืน่วซีา่ ( ในการท าควิวซีา่ เอกสารทกุอยา่งของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดกอ่น 
และทางเราจะกรอกออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยูก่บัทางสถานฑตูและ
ในระหวา่งด าเนนิการไมส่ามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ืน่ค าขอทกุคนตอ้งไปทีศ่นูยรั์บค าขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 5 ปีตอ้งไป
ปรากฏตวัทีศ่นูยด์ว้ย แตไ่มต่อ้งใหข้อ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ) เด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่
พาไปดว้ย และผูใ้หญน่ี้จะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

1.  พาสปอรต์ เลม่ปัจจบุนัทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลบั และหากมพีาสปอรต์เลม่
เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่งา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่
ของทา่น 

2.  เอกสารสว่นตวั ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบ
เปลีย่นชือ่ -นามสกลุ, ส าเนาใบหยา่ หรอื ทะเบยีนสมรส / ส าเนาสตูบิตัร (ในกรณีทีเ่ป็นเด็ก) 
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3. หลกัฐานการท างาน  

- หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท ทีท่า่นท างานอยู่ (เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) ตอ้งระบตุ าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป 
หลงัจากนัน้ จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-
สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอื หนังสอืรับรองบรษัิท
ฯ ทีค่ดัส าเนาไว ้ไมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่
โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

4. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษา เป็น
ภาษาองักฤษเทา่นัน้ พรอ้มถา่ยส าเนาบตัรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ
1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถานทตูทีย่ืน่) 

*** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา 
หรอืเดนิทางไปกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยที่
บดิา, และมารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุร เดนิทางไปตา่งประเทศกบั
อกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และตรา
ประทับจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา
พรอ้มเซน็รับรองส าเนาถกูตอ้ง ถา้กรณีบดิาและหรอืมารดาเสยีชวีติตอ้งมสี าเนาใบมรณะบตัรดว้ย 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยต์วัจรงิหรอืส าเนาสมดุบญัชเีงนิ
ฝากประจ าสว่นตวั ยอ้นหลงั 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบญัชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุนัดว้ย) ควรเลอืก
เลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลกัเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการ เงนิ
เพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา (กรณีนี้สถานทตูอาจจะ
ขอสมดุบญัชตีวัจรงิเก็บไวใ้นระหวา่งการพจิารณา (น าไปเผือ่ในวนัยืน่วซีา่ดว้ย) และคนืใหก้บัทา่นใน

วันทีรั่บวซีา่) 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการ
ยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย ใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ย 

    - ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุือ่
เจา้ของบญัช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที่
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เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่
ขอจาก ธนาคารลว่งหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วัน หลงัจาก

ธนาคารออกให ้

    - ตอ้งท าหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั 
**** 

**** เอกสารทางการเงนิ สามารถใชบ้ญัชเีงนิฝากประเภท 
กองทนุ พนัธบตัรรฐับาล และสลากออมสนิได ้**** 

 ระหวา่งเลม่ด าเนนิการยืน่วซีา่จะไมส่ามารถท าการดงึเลม่
ออกได ้

เอกสารการเงนิ การงาน และเอกสารทีอ่อกจากหนว่ยงาน
ราชการ มอีาย ุ15 วนั กอ่นยืน่ขอวซีา่ 
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