
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13626 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 



 

 

สัมผสัดินแดนเกาะองักฤษ ต้นก าเนิดวฒันธรรมชมความงามทางธรรมชาติวฒันธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ เจาะลกึวฒันธรรมชาว 
สก๊อต ทีเ่อดินเบิร์ก EDINBURGH ชมทศันียภาพอนังดงามของสภาพภูมิประเทศในเขต Lake District ชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค  
อย่างลเิวอร์พูล LIVERPOOL ท่านจะรู้สึกเสมือนเข้าไปอยู่ในยุค80 เม่ือเดินอยู่ ในเมืองนี ้เกบ็ภาพกบัสโมสรฟุตบอลช่ือดังก้องโลก 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เข้าชมเมืองในเขตคอท์สโวล์ด ชมเมืองเลก็ๆ ทีม่ีเสน่ห์มากทีสุ่ดในเกาะองักฤษ ตะลุยมหานครลอนดอน สัมผสั

กลิน่ไอ แห่งผู้ดีองักฤษ ชมสถานทีต่่างๆ ทีส่ าคัญ ช้อปป้ิงอย่างจุใจ ณ เอาท์เล็ท ถนนรีเจ้นท์ และห้างแฮร์รอด 

ก าหนดการเดินทาง 
10-17 ก.ย.//17-24 ก.ย.//24 ก.ย.-01 ต.ค.//01-08 ต.ค.//08-15 ต.ค.//15-22 ต.ค.//22-29 ต.ค.//29 ต.ค.-05 พ.ย.// 

05-12 พ.ย.//12-19 พ.ย.//19-26 พ.ย.//26 พ.ย.-03 ธ.ค.//03-10 ธ.ค.//05-12 ธ.ค.//10-17 ธ.ค. 2562// 
26 ธ.ค.-02 ม.ค.//28 ธ.ค.-04 ม.ค.//31 ธ.ค.-07 ม.ค. 2563 

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา ) 
วนัที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – โดฮา 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) 

เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ โดยเทีย่วบินที ่QR833 

23.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
วนัที่ 2 โดฮา – เอดนิเบอระ(สก๊อตแลนด์) - คาล์ตนั ฮิลล์ - ปราสาทเอดนิเบอระ - ชมเมือง 
01.40 น.      ออกเดินทางต่อสู่กรุงเอดิเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที่ QR031 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

07.20 น. เดินทางถึงสนามบินเอดินเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วและ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ คาล์ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ถดัจากวงั Holyrood ท่ี
เป็นท่ีตั้งของเสาคอลัม่ โรมนัอนัใหญ่ยกัษ์ ท่ีถือ
เป็น The national Monument ของสก็อตแลนด ์
พื้นท่ีตรงน้ีสมยัโบราณใชเ้ป็นท่ีประหารนกัโทษ 
ต่อมาก็เปล่ียนมาเร่ือยๆ เป็นโรงหนังบา้ง บา้น
ของขา้ราชการบา้ง จากนั้นผ่านชมรัฐสภาสก็อต
แลนด ์ผา่นชมร้าน The Elephant House เป็นร้าน
นั่งชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง ท่ี J.K. 
Rowling มานัง่แต่งหนงัสือแฮร์ร่ี พอตเตอร์ภาค
แรก น าท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองเอดินเบิร์ก” เมืองหลวงและเมืองศูนยก์ลางวฒันธรรม แห่งความภาคภูมิใจ
ของชาวสก๊อต เป็นเมืองศูนยก์ลางของประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 15 เจา้ของสมญานามกรุง
เอเธนส์แห่งยโุรปเหนือ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่าน เข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ปราสาทเอดินเบิร์ก”  ตั้งอยู่บนเนินเขาอนัสวยงามเป็นปราสาทท่ีงดงาม

และเป็นสถานท่ี เก็บ รักษามหามงกุฎแห่ง
ราชวงศ์ เคยเป็นท่ีประทับของกษัตริย์สก็อต 
และยงัถือว่าเป็นจุดชมเมืองเอดินเบิร์กได้เป็น
อยา่งดีเน่ืองจากเป็นเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็น
สง่าจากทุกมุมเมือง และยงัไดรั้บการขนานนาม
ว่า เป็นเมืองเอเธนส์แห่งทิศเหนือเน่ืองจาก
สถาปัตยกรรมการก่อสร้างท่ีคลา้ยคลึงกบัวิหาร
แพนธีออนในประเทศกรีซ เข้าชมเคร่ืองราช
และอญัมนีอนัล ้าค่าของสก๊อตแลนด ์จากนั้น อิสระให้ท่านพกัผอ่น หรือเดินชมความสวยงามของเมืองเอดิน
เบิร์ก ตามถนนสายส าคญัของสก๊อตแลนดท่ี์เรียงรายไปดว้ยร้านขายสินคา้ท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  Mercure Edinburgh Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 3      เอดนิเบอระ –วนิเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 น าท่านออกเดินทางสู่  “เมืองวิน
เดอร์เมียร์”  ตั้ งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ เลค ดิสทริค อยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ 
ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 48 ตาราง
กิโลเมตร เป็นเมืองถ่ินก าเนิดของ 
William Wordsworth กวีผูมี้ ช่ือเสียง
ขององักฤษ ปัจจุบนัถือเป็นอุทยาน 
และยงัเป็นเมืองบา้นเกิดของปีเตอร์ 
แรบบิท ตวัการ์ตูนท่ีมีช่ือเสียงของ
องักฤษ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองแมนเชสเตอร์” เมืองท่ีเป็นท่ีรู้จกัในฐานะเมืองกีฬา มีสโมสรฟุตบอลท่ียิ่งระดับ

พรีเมียร์ลีกซ่ึงถือได้ว่าเป็นลีกท่ีดี
ท่ีสุดของสหราชอาณาจกัร น าท่าน
เก็บภาพบริเวณสนามฟุตบอล 
“ โ อล ด์ แทรฟฟอ ร์ด ”ส โมสร 
“แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด” สโมสร
ฟุ ต บ อ ล ท่ี มี ช่ื อ เ สี ย ง ข อ ง
อังกฤษ  และย ัง เ ป็นสโมสร ท่ี
ประสบความส าเร็จสูงสโมสรหน่ึง
ของเกาะองักฤษและยงัเป็นสนาม
ท่ีสร้างนกั เตะเก่ง ฝีเทา้ยอดของปีศาจแดงมาหลายสมยั สนามแห่งน้ีไดช่ื้อวา่ใหญ่ท่ีสุดในสหราชอาณาจกัร  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัที่:  Holiday Inn Manchester West หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่ 4  ลเิวอร์พูล - เกบ็ภาพสนามแอนฟิลด์ - เชสเตอร์ - เบอร์มิ่งแฮม 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองลิเวอร์พูล” ถิ่นก าเนิดวง

ดนตรีส่ีเต่าทอง และเมืองท่าแห่งการท่องเท่ียวท่ีมี
ความส าคัญมากแห่งหน่ึงของประเทศอังกฤษ 
โดยเฉพาะในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 เมืองลิเวอร์
พูลนั้นถือวา่เป็นจุดศูนยก์ลางของการติดต่อคา้ขาย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


 

 

กบัแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และ แผน่ดินใหญ่ยุโรป จึงส่งผลให้เมืองลิเวอร์พูลเป็นเมืองส าคญัท่ีสุดเมืองหน่ึง
ขององักฤษ ปัจจุบนัเมืองลิเวอร์พูลไดก้ลายเป็นท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว ซ่ึงในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์พูลไดมี้
การฉลองครบรอบ 800 ปี ท่ีก่อตั้งมาและในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์พูลก็ไดรั้บต าแหน่งเมืองหลวงทางวฒันธรรม
ของยุโรปพร้อมกบัเมืองสตราวนัเจอร์ ในนอร์เวยอี์กดว้ย น าท่านเดินทางไปถ่ายรูปด้านนอก Anfield สนาม
ฟุตบอลของสโมสรช่ือดังลิเวอร์พูล เจ้าของค าขวัญ YOU WILL NEVER WALK ALONE หลงัจากนั้น
เดินทางสู่ “เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์” Bourton On The Water 

เทีย่ง             บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น า ท่ าน เ ดิ นท า ง สู่  “ เ มื อ ง เ ช ส เต อ ร์ ” 

CHESTER เมืองเก่าท่ีคน้พบโดยชาวโรมนั
เม่ือประมาณ 2,000 ปีมาแลว้น าท่านผา่นชม
ตัวเ มืองอันสวยงาม ทางตอนเหนือขอ  
งแควน้เวลส์ ลกัษณะของสถาปัตยกรรมของ
อาคารบ้านเรือนเป็นแบบทิวดอร์ อนัเป็น
เอกลักษณะเฉพาะของ ท่ี น่ี ซ่ึ ง เส ริมให้
บรรยากาศของเมืองน้ีมีเสน่ห์ และแฝงความ
น่ารักเอาไว ้นอกจากนั้นตึกบางแห่ง  ยงัเป็น
ตึกเก่าแก่ตั้งแต่สมยัปี ค.ศ.1488 อีกดว้ย ชมก าแพงเมือง (City Walls) ซ่ึงเป็นลกัษณะสถาปัตยกรรมของ
โรมนั เชสเตอร์ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองเดียวในสหราชอาณาจกัรท่ียงัคงรักษาสภาพเดิมไวไ้ดม้ากท่ีสุด น าท่านออก
เดินทางสู่ เมืองเบอร์มิงแฮม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  Penta Hotel Birmingham / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 5 เบอร์มิ่งแฮม -  เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ - ไบบูรี - Bicester Outlet - ลอนดอน  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินชมหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอทส์โวลด์” เมืองท่ีโด่งดงัท่ีสุดในคอทส
โวลด์ ดูเงียบสงบมี ล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น ้ าวินด์รัช) ไหลผา่นกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้มน ้ าเป็น
ช่วงๆ กับต้นวิลโลว์ ท่ีแกว่งก่ิง
ก้ า น ใ บ อ ยู่ ริ ม น ้ า  เ มื อ ง น้ี มี
ร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้ง
ร้านคา้ให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศ
อัน ร่ืนรมย์  น าท่ านชมความ
สวยงามภายในหมู่บ้านแห่งน้ี 
พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก ได้



 

 

เวลาพอสมควร น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านไบบุรี” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้ งอยู่ในแคว้น 
Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทส์โวลส์) จดัวา่เป็น The Most beautiful village in England ให้ท่านได้
เดินเล่นชม บา้นเรือนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี นัน่คือกระท่อมหินโบราณ ท่ีเรียงรายกนัยาวไป
เป็นแถว มีช่ือว่า Arlington Row ซ่ึงกระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็นท่ีพกัของคนท่ีท าอาชีพทอขนแกะในสมยั
ศตวรรษท่ี 17ชม โบสถ์อนัเก่าแก่ อีกทั้งยงัมีถนนสวย ๆ ท่ีรายลอ้มดว้ยดอกไมสี้สดใสริมสองขา้งทาง  น า
ท่านชม “ฟาร์มปลาเทราท์” อายุกวา่ 100 ปี ตั้งอยูใ่จกลางหมู่บา้น อนัเน่ืองมาจากแม่น ้ าโคล์นเป็นสาขาหน่ึง
ท่ีแยกมาจากแม่น ้ าเทมส์ เป็นแหล่งท่ีสามารถเล้ียงปลาชนิดน้ีไดต้ลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลาท่ีเล้ียงเป็นปลาเท
ราทสี์น ้ าตาล กลายเป็นอาชีพท่ีท ารายไดใ้ห้กบัคนในหมู่บา้นจ านวนมาก และฟาร์มปลาเทราตย์งัเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของหมู่บา้นอีกดว้ย  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “Bicester Outlet” 

ศูนย์เอาท์เล็ท ท่ีใหญ่ท่ีสุด และมีสินค้า
หลากหลายท่ีสุด มี เวลาให้ท่านช้อปป้ิง
สินค้า แบรนด์ เนม  อ า ทิ เ ช่น  Burberry, 
Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally 
Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ จากนั้น
เดินทางสู่กรุงลอนดอน เมืองหลวงของ
ประเทศองักฤษ 

ค ่า อสิระอาหารมื้อค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัที่:  Ibis Style Hotel London Dockland / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 6 ลอนดอน - บาธ - สโตนเฮนจน์ –วนิเซอร์ - แฮร์รอด - ลอนดอน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองบาธ” เดินทางถึงเมืองบาธ  ดินแดนแห่งอาณาจกัรโรมนัอนัยิ่งใหญ่บนเกาะ 

องักฤษเม่ือกวา่ 2,000 ปีมาแลว้ น าท่าน
ชมเมืองบาธ (BATH) ท่ีชาวโรมันมา
สร้างไว้เ ป็นสถานท่ีอาบน ้ าแร่  เ ม่ือ 
2,000 ปีมาแล้ว โดยอาศยั น ้ าจากบ่อ
น ้ าแร่ธรรมชาติท่ีจะมีน ้ าไหล ออกมา
อย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง ถึ ง ว ันล ะป ระม าณ 
1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 
องศาเซลเซียสปี ท่ีน่ีจดัว่าเป็นสปาท่ีดี
ท่ีสุดในยุคนั้นเลยก็วา่ได ้ดว้ยอาคารโอ่
อ่าและยิ่งใหญ่บวก กบัสถาปัตยกรรมท่ีน่าท่ึงทั้งเสาหิน อาคาร และบ่อน ้ าธรรมชาติ ทุกอย่างน้ีรวมตวักนั



 

 

กลายเป็นสไตล์นีโอคลาสสิคท่ีน่าช่ืนชม
ตลอดกาล โรมนับาธ จะเคยถูกชาวโรมนั
ปล่อยทิ้งร้างมานานเป็นร้อยปี แต่โรง
อาบน ้ าแห่งน้ีก็ได้รับความสนใจจาก
กษตัริยอ์งักฤษในการพฒันาเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวในยุคหลงั ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 
มาเร่ือยๆ จนถึงปัจจุบัน การปรับปรุง
ดังกล่าวน้ีส่วนมากจะเป็นการแก้ไขตัว
อาคาร โดยเน้นให้เห็นถึงสถาปัตยกรรม
ในรูปแบบเดิมควบคู่ไปกบัการก่อสร้าง
แบบใหม่ท่ีใชว้สัดุคงทนกวา่ ยอ้นเวลาให้ท่านไดรู้้สึกเหมือนกบัว่าอยู่ในโรมนับาธยุคเร่ิมตน้จริงๆ น าท่าน
ชม “สโตนเฮนจ์” STONEHENGE (รวมค่าเข้าชม) วงหินปริศนาแห่งเกาะองักฤษกลุ่มน้ี นบัเป็น 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่บนท่ีราบซอลส์บุรี 
(Salisbury Plain) ในบริเวณตอนใตข้องเกาะองักฤษ ประกอบไปดว้ยแท่งหินขนาดยกัษ ์112 กอ้น ตั้งเรียงกนั
เป็นวงกลมซ้อนกนั 3 วง แท่งหินบางอนัตั้งข้ึน บางอนัวางนอนลง แ  ละบางอนัก็ถูกวางซ้อนอยูข่า้งบน นกั
โบราณคดีเช่ือวา่กลุ่มกองหินน้ีถูกสร้างข้ึนจากท่ีไหนสักแห่งเม่ือประมาณ 2000–3000 ปีก่อนคริสตกาล ส่วน
ดา้น นกัวิทยาศาสตร์และนกัประวติัศาสตร์ต่างสงสัยว่า คนในสมยัก่อนสามารถยกแท่งหินท่ีมีน ้ าหนกักว่า 
30 ตนั ข้ึนไปวางเรียงกนัไดอ้ยา่งไร ทั้ง ๆ ท่ีปราศจากเคร่ืองทุ่นแรงอยา่งท่ีเราใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และบริเวณท่ี
ราบดงักล่าวไม่มีกอ้นหินขนาดมหึมาน้ี ดงันั้นจึงสันนิษฐานวา่ผูส้ร้างตอ้งท าการชกัลากแท่งหินยกัษท์ั้งหมด
มาจากท่ีอ่ืน ซ่ึงคาดว่าน่าจะมาจาก "ทุ่งมาร์ลโบโร" ท่ีอยู่ไกลออกไปประมาณ 40 กิโลเมตรสโตนเฮนจ์มี
ช่ือเสียงอยา่งมากในฐานะท่ีเป็นกลุ่มหินประหลาดซ่ึงไม่มีใครทราบวตัถุประสงคใ์นการสร้างอยา่งชดัเจน มี
การสันนิษฐานหลายประเด็นแตกต่างกนัไป แต่ประเด็นท่ีดูจะไดรั้บความเช่ือถือมากท่ีสุดคือ เป็นสัญลกัษณ์
ถึงอวยัวะเพศหญิงเป็นสถานท่ีส าหรับการท าพิธีกรรมทางศาสนาของชนกลุ่มท่ีนบัถือลทัธิดรูอิด รองลงมา
คือความเช่ือท่ีระบุวา่ เป็นการสร้างเพื่อหวงัผลทางดาราศาสตร์ใชใ้นการสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
บน  ทอ้งฟ้า เช่น สุริยปุราคา  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์(Windsor) เมืองวินด์เซอร์ อยูท่างตะวนัตกของลอนดอน(35 ก.ม.) ผา่นชม

สะพาน Windsor Bridge สถานท่ีโบราณ
ชมทิวทัศน์อันสวยงามและผ่อนคลาย 
เ ดิ น ชม ย่ า น ถนนคน เ ดิ น ท่ี ตั้ ง ข อ ง 
ศูนย์ก า รค้า  W in d s o r  R oy a l  แล ะ 
ห้างสรรพสินค้าคิงเอ็ดเวิร์ดคอร์ท เป็น
ศูนย์รวมร้านค้าท่ีให้คุณเลือกซ้ือสินค้า

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2


 

 

ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นอาหารเคร่ืองด่ืมหรือกระทัง่สินคา้ต่างๆ ดูผูค้นช้อปป้ิงในขณะท่ีคุณเดินชมร้านรวงต่างๆ 
ในแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีตกแต่งอยา่งสดใสทั้งสองแห่งน้ี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ย่านไนท์บริดจ์ แหล่งช้อปป้ิงสุด
ไฮโซ อันเป็นที่ตั้ งของ “ห้างแฮร์รอด” ท่ีมีช่ือเสียงขององักฤษ ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ 
MARK & SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ จุดนัดพบ ณ บริเวณ ด้านหน้าห้าง (มีรถบริการท่านทั้ง
วนั) 

ค ่า อสิระอาหารมื้อค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัที่:  Ibis Style Hotel London Dockland / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7 ลอนดอน – Tower Of London - ช้อปป้ิง – OXFORD STREET – สนามบิน   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางชมความงามของ “กรุงลอนดอน” น าท่านล่องเรือแม่น ้าเทมส์สัมผสับรรยากาศของวิว
ทิ วทัศน์ อันโรแมน ติก  ของมหานคร
ลอนดอน ซ่ึงแม่น ้ าเทมส์สายน้ีเป็นแม่น ้ า
ใหญ่ท่ีไหลในอังกฤษตอนใต้ และเป็นท่ี
รู้จกัมากท่ีสุดเพราะแม่น ้ าไหลผ่านใจกลาง
กรุงลอนดอน นอกจากน้ี แม่น ้ ายงัไหลผา่น
เมืองอ่ืนๆ ดว้ย เช่น เมืองออ็กซ์ฟอร์ด รีดด้ิง 
และ วินด์เซอร์ ฯลฯ น าท่านชม “ทาวเวอร์ 
ออฟ ลอนดอน” Tower Of London  
(ภายนอก) สถานท่ีท่ีเคยเป็นพระราชวงั แมใ้นภายหลงัจะเปล่ียนมาเป็นคุกหลวง ท่ีจองจ าบุคคลส าคญัของ
องักฤษ ไม่วา่จะเป็นพระมเหสี แอนน์ โบลีน เซอร์โทมสั มอร์ ฯลฯ จากนั้นชมมหานครลอนดอน, ผ่านชม
รัฐสภาขององักฤษริมแม่น ้ าเทมส์ จตุัรัสรัฐสภา มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์ หอนาฬิกาบ๊ิกเบน ถนนดาวน์นิง
ท่ีตั้งของบา้นพกันายก รัฐมนตรีองักฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชยัชนะ
ขององักฤษเหนือทพัของนโปเลียน ณ แหลมทราฟัลการ์ , มหาวิหารเซนต์พอลส์ ธนาคารชาติของ  องักฤษ 
กองบัญชาการต ารวจสก๊อตแลนด์ยาร์ด ถ่ายภาพสะพานทาวเวอร์ บริดจ์ ท่ีโด่งดัง น าท่านผ่านชม 
“พระราชวงับักกิง้แฮม” ท่ีใชว้า่ราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 2 และพระราชวงศช์ั้นสูง 

เทีย่ง อสิระอาหารมื้อเทีย่งเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

บ่าย น าท่านเข้าสู่ถนนย่านช้อปป้ิง ย่านอ็อกซ์ฟอร์ด สตรีท OXFORD STREET อันเป็นที่ตั้งของร้านค้าประเภท
ต่างๆ มากมาย อาทิ เซลฟริเจดส์ SELFRIDGES เป็นห้างที่มีครบครัน  / มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ MARK & 

SPENCER สินค้าทีช่าวไทยรู้จักกนัเป็นอย่างดี อาท ิคุกกี ้ท็อฟฟ่ี เส้ือผ้า ชุดช้ันใน ครีมอาบน ้าฯลฯ / พรีมาร์ค 
PRIMARK สินค้าแฟช่ันเส้ือผ้าในราคาสุดประหยัด ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาให้
ท่านไดผ้า่นขั้นตอนการขอคืนภาษีและเช็คบตัรโดยสาร แถมทา้ยดว้ยการชอ้ปป้ิงในอาคารผูโ้ดยสารขาออกท่ี
มีร้านคา้มากมาย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 



 

 

20.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR002 

วนัที่ 8 สนามบิน - กรุงเทพฯ 
06.15 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
07.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR834 
17.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ...... .โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล้าช้าของสายการบิน สภาพลม, ฟ้า, อากาศ การจราจร และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ 
หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

ก.ย. 62 58,900 58,900 58,900 15,900 

01-08 ต.ค.// 29 ต.ค.-05 พ.ย. 62 58,900 58,900 58,900 15,900 

08-15 ต.ค.//15-22 ต.ค. 62 59,900 59,900 59,900 15,900 

22-29 ต.ค. 62 61,900 61,900 61,900 16,900 

พ.ย. 62 56,900 56,900 56,900 15,900 

12-19 พ.ย. 62 55,900 55,900 55,900 15,900 

ธ.ค. 62 61,900 61,900 61,900 16,900 

26 ธ.ค.-02 ม.ค. //28 ธ.ค.-04 ม.ค. 63 66,900 66,900 66,900 16,900 

31 ธ.ค.-07 ม.ค. 63 59,900 59,900 59,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
 



 

 



 

 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เอดินเบอระ // ลอนดอน-กรุงเทพฯ(หรือสลบัก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียน
ยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจาก 
มิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 



 

 

 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลีย่ 2 ปอนด์ / ท่าน / วนั (12 ปอน์ด) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านล่ะ 100 บาทต่อวนั 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีาสหราชอาณาจักร และค่าสแกนเอกสาร (6,000 บาท) ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่กต็าม 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงนิ  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ หรืออีเมล ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนท่ี
เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่
สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย 
สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษทัจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆ

ท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถ
ยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั 
และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีป
ยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และ
อ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋

มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้
ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่
ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษทัเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่าง

หนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท 
ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 30,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 



 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบั จากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดง   ทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 

จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไป
ท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 
 
 
 


