สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9 วัน
เอดินเบอระ กลาสโกว์วินเดอร์เมียร์ ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ บาธ สโตนเฮนจ์
ลอนดอน บริติชมิวเซียม ห้างแฮร์รอดส์

วันแรก
กรุงเทพฯ
(ไทย)
21.00น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู9แถว Tสายการบินเอมิเรตส์เจ้าหน้าที่ให้
การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
วันที่สอง
ดูไบ-กลาสโกว์-เอดินเบอระ-ปราสาทเอดินเบอระ-กลาสโกว์
(ยูเออี-สก็อตแลนด์)
02.05 น. ออกเดินทางสู ่เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์เที่ยวบินที่EK371
บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
05.35 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
07.50 น. เดินทางสู เ่ มืองกลาสโกว์ประเทศสก็อตแลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK 27บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน

12.35 น. ถึงสนามบินเมื องกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ผา่ นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนําท่านเดินทางสู ่
เมื องเอดิ นเบอระ (Edinburgh) เมื องหลวงของสก็ อตแลนด์
(Scothland) ดินแดนที่ตงั้ อยู ใ่ นพื้นที่ท่ สี วยงาม นําท่านเดินทางสู ย่ า่ นเมืองเก่า สู ่
ถนนรอยัลไมล์ (RoyalMile) ถนนสายสําคัญที่เชื่ อมสู ่ พระตําหนั กโฮลี่รู๊ ด
(PalaceofHolyroodhouse) ซึ่ งเป็ นที่ประทับของพระราชิ นี เวลาเสด็จเยื อน
สกอตแลนด์ และเคยเป็ นที่ประทับของพระนางแมรี แห่ง สก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็ น
รัฐสภาแห่งชาติ
สก็อตอันน่าภาคภู มิใจ ด้วยสถาปั ตยกรรมร่วมสมัยนําท่านเข้าชมปราสาทเอดิ นเบอระ (EdinburghCastle ) อันสง่างามด้วย
ทําเลที่ตงั้ บนเนิ นเขาสู ง มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุ มเมือง เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ ก๊อต แบ่งเป็ นส่วนต่างๆอย่างน่าชม
อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ ประเพณีการยิงปื นใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุก
วันตลอด 150 ปีท่ ผี า่ นมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรําลึกถึงพระมารดาของกษัตริ ยเ์ ดวิดที่ 1 แล้วเข้า
สู พ่ ระราชฐานชัน้ ในส่วนที่เป็น ThePalace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่ องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต นําท่านเดินทางกลับสู เ่ มืองกลาสโกว์
คํา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณCourtyard by Marriott Glasgow Airport Hotelหรื อ
ระดับเดียวกัน
วันที่สาม
กลาสโกว์-มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์-วินเดอร์เมียร์-เพรสตัน
(สก็อตแลนด์-อังกฤษ)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่านผ่านชมสถานที่สาํ คัญๆ ในเมืองกลาสโกว์ อาทิ มหาวิหาร
แห่งเมื องกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค มหาวิหารแห่งนี้เป็ นสุ สานฝังศพของนักบุญ
Saint Mungo, ศาลาว่าการเมือง (City Chamber), มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (Glasgow University) เป็ นมหาวิทยาลัย
ที่ถูกสร้างโดยพระประสงค์ของพระเจ้าเจมส์ท่ ี 2 ในปี ค.ศ.1451 ปั จจุบนั ถือเป็ นมหาลัยที่เก่าแก่ท่ สี ุ ดเป็ นอันดับ 4
ในสหราชอาณาจักร, ศูนย์ประชุม Clyde Auditorium สถานที่จดั งานคอนเสิร์ต นิ ทรรศการและการประชุมต่างๆ
โดยโครงสร้างของตัวอาคารนั้นมีลกั ษณะคล้ายโอเปร่าเฮ้าส์จาํ ลอง
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเดินทางสู เ่ มืองวินเดอร์เมี ยร์สูเ่ ขตเลคดิสทริคอุทยานแห่งชาติท่ ไี ด้รับการ
ขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุม
ทะเลสาบถึง 16 แห่ง นําท่านสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวิน
เดอร์ เ มี ย ร์ ที่ ท่ า นจะได้ช่ ื นชมกั บ ความเป็ นธรรมชาติ ข อง
ทะเลสาบ นําท่านเดินทางต่อสู ่ เมืองเพรสตัน เมืองประวัติศาสตร์
เก่าแก่ถึง1,000 ปี มีอาคารเก่าแก่ท่ โี ดดเด่นได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็ นอาคารสําหรับการอนุ รักษ์ถึง 770 แห่ง เป็ นเมื องที่มพี ้ ืนที่
กว้างขวางตัง้ แต่ทุง่ มัวร์ในหุ บเขาเบคอนและพื้นที่ป่าทางธรรมชาติอนั
หลากหลาย
คํา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณ SamlesburyHotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สี่
ยอร์ค-มหาวิหารยอร์ค-แมนเชสเตอร์-สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด
(อังกฤษ)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเดินทางสู เ่ มื องยอร์ค เมืองโรมันโบราณที่ยงั มีกาํ แพงเมืองโบราณ
ล้อมรอบ ตัง้ อยู บ่ ริ เวณแม่นํ้าอูสและแม่นํ้าฟอสส์ เป็ นเมืองที่มคี วามสําคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบ
ตลอด 2,000 ปี นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้ามหาวิหารยอร์ค หรื อ ยอร์คมินสเตอร์ (YORKMINSTER) มหาวิหารแห่ง
หนึ่ งที่ย่ งิ ใหญ่ท่ สี ุ ดในอังกฤษ เมืองแห่งนี้มบี ิชอ้ ปประจําเมืองในราวปี 314 ทําให้เป็ นสถานที่ท่ มี คี วามสําคัญต่อคริ สต์
ศาสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทัง้ ยังเป็นโบถส์แบบกอธิคที่ใหญ่ท่ สี ุ ดในอังกฤษเหนื อ งดงามด้วยกระจกสีตกแต่งอยู ่

กลางวัน
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เช้า

กลางวัน

ภายในวิหาร และยังเป็นมหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็ นที่สองรองจากมหาวิหารโคโลญจน์ในประเทศเยอรมนี หน้าต่าง
ใหญ่ช่ ือ “GREATEASTWINDOW” สร้างเสร็จเมื่อปี 1408 เป็นหน้าต่างประดับกระจกสีท่ ใี หญ่ท่ สี ุ ดในโลก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนําท่านเดินทางสู เ่ มืองแมนเชสเตอร์เมืองหลวงทางภาคเหนื อของอังกฤษ
เป็ น เมื อ งแนวหน้า แห่ ง การปฏิ ว ัติ อุ ต สาหกรรม นํ า ท่า นถ่า ยรู ป
ด้านหน้าสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด แห่งทีมแมนเชสเตอร์
ยู ไ นเต็ด เจ้า ของสมญานาม “ปิ ศ าจแดง” สนามเริ่ มก่อ สร้า งในปี
1909 และเริ่ มใช้ตงั้ แต่ปี 1910 ปั จจุบนั มีความจุ 76,212 คน ซึ่งเป็ น
เก้าอี้ท่ นี ่ังล้วน เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ของโอลด์แทรฟฟอร์ด สโมสร
ฟุตบอลชื่อก้องโลกที่มสี มาชิกแฟนคลับมากที่สุดในโลก มีเวลาให้ทา่ น
เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกนานาชนิ ด เช่น เสื้อ ผ้าพันคอ หมวก เป็ นต้น
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณClayton Manchester Airport Hotelหรื อระดับเดียวกัน
สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน-บ้านเกิดของวิลเลี่ ยมเชคสเปี ยร์ส-คาร์ดิฟฟ์
(อังกฤษ-เวลส์)
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรมนํ า ท่า น
เดินทางสู เ่ มื องสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน เมื องบ้าน
เกิดของยอดกวีเอกเชคสเปี ยร์ส นําท่านชมเมืองสเตรทฟอร์ดที่
คงรั ก ษาสภาพแวดล้อ มแบบชนบทของอัง กฤษแท้ ๆ ไว้ไ ด้
อย่า งสมบู ร ณ์ นํ า ท่า นถ่า ยรู ปด้า นหน้า บ้านเกิ ดของวิ ล
เลี่ ยมเชคสเปี ยร์ส (SHAKESPEAR’SBIRTHPLACE) กวี
และนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องทัว่ ไปว่า
เป็ นนักเขียนผู ย้ ่ ิงใหญ่ของอังกฤษและของโลกมักเรี ยกขานเขาว่าเป็ นกวีแห่งชาติของอังกฤษและ “กวีแห่งเอวอน”
(BARDOFAVON) ชมบ้านที่เคยเป็ นที่อาศัยของเชคสเปี ยร์ เป็ นบ้านหลังคามุ งด้วยฟาง ซึ่งเป็ นรู ปแบบเฉพาะของ
เมืองสแตรทฟอร์ด ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 16 ปั จจุบนั ได้ปรับเป็นพิพธิ ภัณฑ์ไปแล้ว
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนําท่านเดินทางสู เ่ มืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็ นเมือง
ท่าสําคัญริ มทะเลไอริ ช เมื องที่ย่ ิงใหญ่และสวยงาม ถู กสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรื องอํานาจนําท่านชมเมือง
คาร์ดิฟ อดีตเมืองที่สง่ ออกถ่านหินมากที่สุดเมืองหนึ่ ง ผ่านชมศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์ สนามกีฬามิเลนเนียมสเต
เดี้ยม
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณClayton Cardiff Hotelหรื อระดับเดียวกัน
บาธ-โรงอาบนํ้าแร่โรมัน-สโตนเฮนจ์-ลอนดอน
(อังกฤษ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่านเดินทางสู เ่ มืองบาธ ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่
บนเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปี มาแล้ว นําท่านเข้าชมโรงอาบนํ้ าแร่โรมัน ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็ นสถานที่อาบ
นํ้าแร่โดยอาศัยนํ้าจากบ่อนํ้าแร่ธรรมชาติท่ จี ะมีนํ้าไหลออกมาอย่างต่อเนื่ อง
ถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส
ที่เมื อ งบาธมี บ ่อ นํ้ า พุ ร ้อ นตามธรรมชาติ 3 แห่ ง บ่อ ที่ใหญ่ท่ ีสุ ด คื อ ที่
ROMANSACREDSPRING นํ้าผุ ดจากใต้ดินลึก 3,000 เมตร มีแร่ธาตุถึง
กว่า 43 ชนิ ด
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนําท่านเดินทางสู ส่ โตนเฮนจ์วงหิน
ปริ ศนาแห่งเกาะอังกฤษนับเป็ น หนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุ คเก่า

สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ไม่เป็ นที่ทราบแน่ชดั ว่า ทําไมสิ่งนี้จึงถู กสร้างขึ้นมาแต่จากลักษณะของการก่อสร้าง ทําให้
ทราบว่าผู ก้ อ่ สร้างต้องมีฐานอํานาจอยู ไ่ ม่นอ้ ย เพราะมีการขนหิ นสีฟ้ามาจากเวลส์ใช้ในการนี้ นํ าท่านเดินสู ่กรุง
ลอนดอน เมืองใหญ่ท่ ใี ห้ความสําคัญพื้นที่สเี ขียว มีสวนสาธารณะอยูใ่ จกลางเมืองหลายแห่ง สวนสาธารณะเหล่านี้มี
ต้นไม้นานาพันธุ ต์ กแต่งด้วนนํ้าพุ และรู ปปั้ นอย่างสวยงาม มีสระนํ้าซึ่งมีนกเป็ดนํ้า และหงส์วา่ ยวน
คํา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณHilton Gatwick Hotelหรื อระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด
ลอนดอน-พระราชวังบัคกิ้งแฮม-โบสถ์เซนต์ปอล-จัตุรสั พิคคาเดลลี่-บริติชมิวเซียม-ห้างแฮร์รอดส์
(อังกฤษ)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่านชมกรุงลอนดอนอันยิ่งใหญ่ท่ เี ต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อนั
ยาวนานเป็ นเมืองหลวงแห่งเครื อจักรภพ และศู นย์รวมอํานาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปั จจุบนั และเป็ น
ศู นย์รวม สถาปั ตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่ งของโลก เริ่ มจากพระราชวังบัคกิ้ งแฮมที่ประทับแห่งพระราชินีองั กฤษ
ชมการเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองค์ในชุ ดเครื่ องแบบ
เต็มยศ สวมหมวกพู สีดาํ แต่จะเปลี่ยนเป็ นชุดสีเทาในช่วงฤดู
หนาว ก่อนนําท่านเก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบิ๊กเบน
สัญ ลัก ษณ์ท่ ีสํา คัญ ของลอนดอนที่ต งั้ อยู เ่ คีย งข้า งอาคาร
รัฐสภาที่สวยงามริ มฝั่งแม่นํ้า เทมส์ ผ่านชมสถานที่สํา คัญ
ต่า งๆ อาทิ บ า้ นเลขที่ 10,
ถนนดาวน์ น่ ิ งทํา เนี ย บ
นายกรัฐมนตรี, จัตุรัสทราฟัลการ์, อนุ สรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์คสั , ย่าน
โซโห ฯลฯ นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ปอล ฝีมือการออกแบบของเซอร์คริ สโตเฟอร์เรน สถาปนิ กชื่อดังของ
อังกฤษ มีความสวยงามด้านสถาปั ตยกรรมและเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็ นมหาวิหารที่ใช้ในพระราชพิธี
อภิเษกสมรสของเจ้าฟ้ าชายชาส์ลกับเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งเวลส์ ทัง้ ยังเป็ นที่ฝงั ศพของคนสําคัญชาวอังกฤษ ผ่านชม
จัตุรสั พิคคาเดลลี่ ย่านโซโห ผ่านชมกองบัญชาการของตํารวจสก็อตแลนด์ยาร์ด
กลางวัน บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารนํ า ท่า นชมบริ ติ ช มิ ว เซี ย ม(BritishMuseum) หรื อ ที่นิ ย มเรี ย กกัน ว่า
พิพิธภัณฑ์องั กฤษในกรุ งลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็ นหนึ่ งในพิพิธภัณฑ์ดา้ นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
มนุ ษยที่สาํ คัญที่สุดและใหญ่ท่ สี ุ ดในโลก มีการก่อตัง้ ขึ้นในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบื้องต้นวัตถุ ท่ เี ก็บรวบรวมไว้
ส่วนใหญ่เป็ นของสะสมของเซอร์แฮนส์สโลนซึ่ งเป็ นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เปิ ดให้บริ การแก่
สาธารณะเป็ นครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุ งลอนดอน
อันเป็ นสถานที่ตงั้ ของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั บริ ติชมิวเซียมเป็ นแหล่งรวบรวมวัตถุตา่ งๆ จากทุกทวีป จํานวนกว่า
7 ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมีช่ ือเสียง และมีการบันทึกเรื่ องราวของวัฒนธรรมมนุ ษน์จากจุ ดเริ่ มต้นจนถึงปั จจุบนั อิสระท่านช้
อปปิ้ งที่ห า้ งแฮร์รอดส์ ห้างหรู ห ราอันโด่งดังย่าน KNIGHTSBRIDGE เป็ นห้างสรรพสิ นค้า ที่มีช่ ื อเสียงที่สุดใน
ลอนดอน ถื อ เป็ น สัญ ลัก ษณ์อ ย่า งหนึ่ งของกรุ งลอนดอน เป็ น แหล่ง ท่อ งเที่ย วและเป็ น ห้า งหรู ในเวลาเดีย วกัน
ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 300 ร้าน
คํา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณHilton Gatwick Hotelหรื อระดับเดียวกัน
วันที่แปด
บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ ตวิลเลจ-ล่องเรือแม่นํ้าเทมส์-ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด
(อังกฤษ)
เช้า
บ ริ ก า ร อ า ห า ร เ ช้ า ณ ห้ อ ง อ า ห า ร ข อ ง โ ร ง แ ร ม นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู ่ บิ ซ ส์ เ ต อ ร์ เ อ้ า ท์ เ ล็ ต วิ ล
เลจ BicesterOutletVillage (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) นําท่านชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทัง้ ของอังกฤษ
แ
ล
ะ
ใ
น
ยุ
โ
ร
ป
เ
ช่
น
Anne,Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, CalvinKlein, D&G, DKNY, Diesel, Dior,Dunhill

ErmenegildoZegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo,Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling, L'Occitane, Levi's, Max
Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, PaulSmith เป็ นต้น อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกใน
การเลื อกซื้อสิ นค้าสําหรับท่าน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู ล่ อนดอน นําท่านล่ องเรือชมทิวทัศน์งดงาม
ของสองฝากฝั่งแม่นํ้าเทมส์ ซึ่ งไหลผ่านกลางกรุ งลอนดอน ล่องเรื อผ่านสถานที่สําคัญต่างๆ เช่น จัตุรัสรัฐสภา,
พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ท่ ตี งั้ ของรัฐสภาอังกฤษ,หอนาฬิกาบิ๊กเบน,ชมความงดงามสองฝั่งของแม่นํ้าเทมส์ผา่ นจัตุรัส
รัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์,มหาวิหารเซนต์ปอล,ลอนดอนบริ ดจ์ เป็ นการท่องเที่ยวลอนดอนที่ดที ่ สี ุ ดอีกวิธหี นึ่ ง
จุดสวยงามที่สุด เมื่อมองจากจุดกลางแม่นํ้าคือ อาคารรัฐสภา บิ๊กเบนและหอคอยลอนดอนอิสระท่านเดินเล่นช้อปปิ้ ง
บนถนนอ็อกซ์ฟอร์ดย่านช้อปปิ้ งใหญ่ของลอนดอนที่ทา่ นจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก มาร์ค แอนด์ สเปน
เซอร์เซลฟริ ดจจ์ และห้างอื่นๆ อีกมากมายสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
21.45 น. ออกเดินทางสู ด่ ูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิ เรตส์เที่ยวบินที่EK10บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
วันที่เก้า
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แวะเปลี่ยนเครื่ อง
11.45 น. ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK370บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบน
เครื่ องบิน
21.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
***************************************************************************************************
อัตราค่าบริการ

ผูใหญ่

เด็กอายุต่ าํ กว่า
12 ปี(ไม่ใช้เตียง)

พักเดี่ยว

59,900

57,900

12,000

1-9 / 4-12 ธ.ค. 60

59,900
59,900

57,900
57,900

12,000
12,000

29 ธ.ค. 60 – 6 ม.ค. 61
30 ธ.ค. 60 – 7 ม.ค. 61

69,900

67,900

12,000

กําหนดการเดินทาง
ตุลาคม

12-20 /16-24
20-28 ต.ค.60

พฤศจิกายน

3-11 พ.ย. 60

ธันวาคม

***************************
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมิรเรตส์
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซา่ UNITED KINGDOM (UK)ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี

 รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง
 โรงแรม ที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 / 500,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สง่ั พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ปอนด์ / วัน / คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตํา่ วันละ 100 บาท / วัน / คน อาทิเช่น 100 X 7 วัน = 700 บาท / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2.
ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ มี ผี ู เ้ ดินทางตํ่ากว่า 30 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนออก
เดินทาง 2 สัปดาห์
2) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่ องมาจากกรณีท่ เี กิด เหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,
การนัดหยุ ดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ , การจราจรติดขัด ฯลฯ ทัง้ นี้ จะคํานึ งถึงผลประโยชน์ และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
3) เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ที่ทา่ นปฏิเสธ หรื อสละสิทธิ์ในการใช้บริ การนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
4) บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ ที า่ นชําระมาแล้ว หากท่านถู กปฏิเสธการเข้าประเทศ อัน
เนื่ องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าอังกฤษ ใช้เวลาดําเนิ นการ 20 วันทําการ ไม่สามารถดึงเล่มออกก่อนกําหนดได้
( ** ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทําการสแกนลายนิ้ วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นดั หมาย** )

1. พาสปอร์ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี า่
2. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
(ถ้ามี)
3. ใบรับรองการทํางานจากบริ ษทั ที่ทา่ นทํางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาํ แหน่งและอัตราเงินเดือนในปั จจุบนั
,วันเดือนปีท่ เี ริ่ มทํางานกับบริ ษทั นี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนด
4. กรณีท่ เี ป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสีย
ภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
5. STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือนบัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจาํ นวนไม่ต่ าํ
กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้
อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู ภ่ ูมิลาํ เนา อัพเดตล่าสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 15 วันก่อนการยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชี
กระแสรายวันหากยอดเงินออมทรัพย์มไี ม่มากพอ สามารถแนบบัญชีกองทุน พันธบัตร โฉนดที่ดิน ฯลฯ เพิ่มได้
6. กรณีท่ บี ริ ษทั ของท่านเป็นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อ
ผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
7. กรณีท่ เี ป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านั้น
8. กรณีท่ เี ด็กอายุตาํ ่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทําจดหมายยินยอมเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยที่บดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อําเภอ หรื อสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่าง
ถูกต้อง
9. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้บริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถานฑูต
ฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิตใิ นนามของบริ ษทั ฯ
11. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
12. การยื่นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดําเนิ นการขัน้ ตอนการยื่นวีซา่ ได้
** หมายเหตุ **
การจองคิวยื่นวีซา่ อังกฤษ หลังจากที่เลือกวันยื่นวีซา่ ในเวปไซต์ของทางสถานทูตแล้วจะต้องชําระค่าวีซา่ ทันที
(ซึ่งรวมอยูใ่ นราคาทัวร์แล้ว) กรณีท่ ที างบริ ษทั ได้ทาํ การจองคิวยื่นวีซา่ และแจ้งให้ผูเ้ ดินทางรับทราบแล้ว.
ถ้าผูเ้ ดินทางเกิดการเปลี่ยนแปลงคิวยื่นวีซา่ ในภายหลัง ทางผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าวีซา่ ในครั้งถัดไปด้วยตัวเอง

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดําเนิ นการแปลเอกสารให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยืน่ วีซ่าประเทศอังกฤษ
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง**
*** กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ เท่านัน้ ***
ชื่อ-นามสกุล ผูเ้ ดินทาง ภาษาไทย_________________________________________________
ชื่อ-นามสกุล ผูเ้ ดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง _____________________________________
วัน เดือน ปี เกิด ________________________ เชือ้ ชาติ ____________________ สัญชาติ
____________________
สถานทีเ่ กิด _______________________________ ประเทศ_________________________________
ทีอ่ ยู่ ( ถ้าทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน กับทีอ่ ยูป่ จั จุบนั คนละทีอ่ ยูก่ รุณาแจ้งรายละเอียด
)______________________________
______________________________________________ รหัสไปรษณีย์ _______________
ท่านอาศัยอยูใ่ นบ้านหลังนี้มาเป็ นเวลา __________ ปี __________ เดือน
หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน _______________________ ทีท่ าํ งาน __________________________
มือถือ ________________ หมายเลข Fax _______________E-Mail ___________________
มีหนังสือเดินทางมาแล้วทัง้ หมด _____________________ เล่ม
หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า ___________________วันทีอ่ อก ____________ หมดอายุ ___________
หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า ________________วันที่ออก ____________ หมดอายุ ___________
หนังสือเดินทางปั จจุบนั เลขที่ __________________วันที่ออก _______________หมดอายุ _____________
ประเทศทีเ่ คยเดินทางไป (ในรอบ 10 ปี ) วันเดือนปี ทีไ่ ป รวมกีว่ นั และวัตถุประสงค์ในการไป
1. ประเทศ ______________________ วันทีเ่ ดินทาง_______________เหตุผลในการเดินทาง
__________________
2. ประเทศ ______________________ วันทีเ่ ดินทาง_______________เหตุผลในการเดินทาง
__________________
3. ประเทศ ______________________ วันทีเ่ ดินทาง_______________เหตุผลในการเดินทาง
__________________
4. ประเทศ ______________________ วันทีเ่ ดินทาง_______________เหตุผลในการเดินทาง
__________________
5. ประเทศ ______________________ วันทีเ่ ดินทาง_______________เหตุผลในการเดินทาง
__________________
6. ประเทศ ______________________ วันทีเ่ ดินทาง_______________เหตุผลในการเดินทาง
__________________
7. ประเทศ ______________________ วันทีเ่ ดินทาง_______________เหตุผลในการเดินทาง
__________________

8. ประเทศ ______________________ วันทีเ่ ดินทาง_______________เหตุผลในการเดินทาง
__________________
9. ประเทศ ______________________ วันทีเ่ ดินทาง_______________เหตุผลในการเดินทาง
__________________
10.ประเทศ _____________________ วันทีเ่ ดินทาง_______________เหตุผลในการเดินทาง
__________________
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่ _______ (ถ้าเคย) เข้าประเทศอังกฤษเมือ่ _____________________
วันเดือนปีทเ่ี คยเข้าอังกฤษครัง้ ล่าสุด _______________ รวมทัง้ หมดกีว่ นั _____วัตถุประสงค์ในการไป
_______________
ท่านเคยได้รบั การปฏิเสธวีซา่ อังกฤษ หรือ ประเทศอื่น ๆ หรือไม่
_____________________________________________
สถานภาพ _____ โสด
_____ หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้องนํามาแสดงด้วย)
_____ แต่งงานแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบียน) _____ แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ต้องนํามาแสดงด้วย)
ข้อมูลส่วนตัวของผูเ้ ดินทางเกีย่ วกับด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่าง ๆ
งานปจั จุบนั ทําอาชีพ , ตําแหน่ง (โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)___________________________________
ชื่อบริษทั ทีท่ าํ งาน ___________________________________________________________
วันทีเ่ ริม่ การทํางาน __________________________________________________________
ทีอ่ ยูข่ องบริษทั ทีท่ าํ งาน ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ท่านมีรายได้นอกเหนือจากงานประจําหรือไม่ ______ ไม่มี ______ มี เงินเดือน _______________ บาท
(ถ้ามี) โปรดกรอกรายละเอียด ____________________________________________________
รายได้รวมต่อเดือนจากทุกงานทีท่ า่ นทํา __________________________ บาท
ท่านมีรายรับจากแหล่งอื่น ๆ หรือไม่ รวมทัง้ เพือ่ น ๆ และครอบครัว _____ ไม่มี _____ มี รายได้ ______________
ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด ______________________________________________________
ท่านได้มกี ารรออมเงิน เช่น ได้ซอ้ื บ้าน , ทีด่ นิ , อสังหาริมทรัพย์ , ซือ้ หุน้ เล่นแชร์หรือไม่ ______ มี ______ ไม่มี
ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด และระบุจาํ นวนเงิน _______________________ จํานวนเงิน ______________
ท่านแบ่งรายได้ของท่านให้กบั สมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ ___________________________________
ท่านได้ใช้เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่ _________________________________________________
ในการเดินทางครัง้ นี้ ใครเป็ นคนออกค่าใช้จา่ ยให้ทา่ น ________________________________________
ใครเป็ นคนจ่ายค่าใช้จา่ ย ต่าง ๆ เช่น ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ______________________________________

ถ้ามีคนจ่ายให้ทา่ น ไม่วา่ จะเป็ นบางส่วน หรือ ทัง้ หมด เขาได้จา่ ยให้เป็ นจํานวนเงินเท่าไหร่
__________________________
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของท่านในการไปอังกฤษเป็ นจํานวนเงินเท่าไหร่ __________________________________

ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิม่ เติม
ชื่อ นามสกุล ของ คูส่ มรส _______________________________________________________
วัน เดือน ปี เกิด ของคูส่ มรส _______________________ เชือ้ ชาติ __________ สัญชาติ __________
หมายเลขหนังสือเดินทาง__________________วันที่ออก _____________ หมดอายุ ____________
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ของคูส่ มรส ______________________________________ รหัสไปรษณีย์ ____________
ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน ________________________________________________________
ในกรณีทม่ี บี ุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพิม่ เติมทุกคน
ชื่อ นามสกุล ของบุตร คนที่ 1 _____________________________________________________
วัน เดือน ปี เกิดของบุตร ___________________________ เชือ้ ชาติ _________ สัญชาติ _________
สถานทีเ่ กิด ___________________________ หมายเลขหนังสือเดินทาง _____________________
วันทีอ่ อก ___________________ หมดอายุ __________________ โทร __________________
ปจั จุบนั บุตรอาศัยอยูท่ ่ี _________________________________________ รหัสไปรษณีย์ _______
ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน _________________________________________ รหัสไปรษณีย์ _______
ชื่อ นามสกุล ของบุตร คนที่ 2 _____________________________________________________
วัน เดือน ปี เกิดของบุตร ___________________________ เชือ้ ชาติ _________ สัญชาติ _________
สถานทีเ่ กิด ___________________________ หมายเลขหนังสือเดินทาง _____________________
วันทีอ่ อก ___________________ หมดอายุ __________________ โทร __________________
ปจั จุบนั บุตรอาศัยอยูท่ ่ี _________________________________________ รหัสไปรษณีย์ _______
ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน _________________________________________ รหัสไปรษณีย์ _______
ชื่อ นามสกุล ของบุตร คนที่ 3 _____________________________________________________
วัน เดือน ปี เกิดของบุตร ___________________________ เชือ้ ชาติ _________ สัญชาติ _________
สถานทีเ่ กิด ___________________________ หมายเลขหนังสือเดินทาง _____________________
วันทีอ่ อก ___________________ หมดอายุ __________________ โทร __________________
ปจั จุบนั บุตรอาศัยอยูท่ ่ี _________________________________________ รหัสไปรษณีย์ _______
ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน _________________________________________ รหัสไปรษณีย์ _______
ประวัตขิ องบิดา
ชื่อของบิดา ___________________________ นามสกุลของบิดา _________________________
วัน เดือน ปี เกิด ของบิดา _________________________ สถานทีเ่ กิดของบิดา ___________________
ประเทศทีเ่ กิด ______________________________ เชือ้ ชาติ __________ สัญชาติ ___________
หมายเลขหนังสือเดินทาง __________________ วันทีอ่ อก _____________ หมดอายุ _____________
ประวัตขิ องมารดา
ชื่อของมารดา _________________________ นามสกุลของมารดา ________________________
วัน เดือน ปี เกิด ของมารดา _______________________ สถานทีเ่ กิดของมารดา __________________
ประเทศทีเ่ กิด ______________________________ เชือ้ ชาติ __________ สัญชาติ ___________

หมายเลขหนังสือเดินทาง __________________ วันทีอ่ อก _____________ หมดอายุ _____________

