
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปราสาทเอดนิเบริก์ | สนามฟตุบอล Old Trafford  | สนามฟตุบอล Anfield   

เสาหนิสโตนเฮน้จ ์| ลิม้รส Burger & Lobster และ เป็ดยา่งชือ่ดังโฟรซ์ซีัน่  

วนัที ่1 กรงุเทพฯ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอ

มเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

  

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – ดูไบ – กลาสโกว ์– เอดนิบะระ 

SCOTLAND WALES ENGLAND 8 DAYS 5 NIGHTS 
สก็อตแลนด ์เวลส ์องักฤษ 

เดนิทาง กนัยายน – ธนัวาคม 2562 



 

01.35 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ EK 385 

* คณะเดนิทางตัง้แต ่29 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 01.05 น. และถงึดไูบเวลา 05.00 น. 

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

07.50 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่ลาสโกว ์ ประเทศสก็อตแลนด ์เทีย่วบนิที ่EK 27 

* คณะเดนิทางตัง้แต ่29 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 07.20 น. และถงึกลาสโกวเ์วลา 11.30 น.  

12.45 น. ถงึสนามบนิกลาสโกว ์ประเทศสก็อตแลนด ์(Scotland) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงเอดนิเบริก์ (Edinburgh) 

เมอืงหลวงของสก็อตแลนด ์(Scotland) ดนิแดนทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีส่วยงาม ลกัษณะภูมปิระเทศเป็นภูเขา

สงูอยู่กลางเมอืง น าท่านเดนิทางสูย่่านเมอืงเกา่ สูถ่นนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายส าคญัทีเ่ชือ่ม

สูพ่ระต าหนักโฮลีรู่๊ด (Palace of Holyrood House) ซึง่เป็นทีป่ระทบัของพระราชนีิ เวลาเสด็จเยอืน

สกอตแลนด ์และเคยเป็นทีป่ระทับของพระนางแมรแีห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาตสิก็อตอนัน่า

ภาคภูมใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั HOLIDAY INN EDINBURGH หรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่3 ปราสาทเอดนิบะระ – วนิเดอรเ์มยีร ์– แมนเชสเตอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ (Edinburgh Castle) อนัสง่างามดว้ยท าเลทีต่ัง้บนเนนิเขาสงู 

มองเห็นเดน่เป็นสง่าจากทุกมมุเมอืง เคยเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิส์กอ๊ต แบ่งเป็นสว่นตา่งๆอย่างน่าชม 

อาท ิสว่นของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญ่เรยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญ่ใน

เวลา 13.00 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปีทีผ่่านมาบรเิวณเดยีวกนัคอื โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต (Saint 

Margarets) สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 เพือ่ร าลกึถงึพระมารดาของกษัตรยิเ์ดวดิที ่1 แลว้เขา้สู่

พระราชฐานชัน้ในสว่นทีเ่ป็น The Palace จัดแสดงเกีย่วกบัเรือ่งราวของราชวงศแ์ห่งเมอืงสกอตแลนด ์

 

 
 

กลางวนั 

 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(Windermere) เมอืงเล็ก สะอาด สงบ สดุโรแมนตคิ ของ 

ประเทศองักฤษ ตดิอยู่กบัทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศองักฤษ  น าท่าน



 

สมัผัสกบับรรยากาศของธรรมชาตดิว้ยการ ลอ่งเรอืทะเลสาบเลคดสิทรคิ (Lake District Boat) จาก

ท่าเรอืเลคไซด ์(Lakeside Pier) ซึง่เป็นท่าเรอืทางตอนใตข้องเมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์สูท่่าเรอืบาวเนสส ์

(Bowness Pier) ท่านจะไดช้ืน่ชมกบัความเป็นธรรมชาต ิอนัเงยีบสงบ ท่ามกลางทัศนียภาพอนังดงามทีห่า

ชมไดย้าก จากน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมอืงอตุสาหกรรมในประเทศ

องักฤษ ทีม่ชี ือ่เสยีงจากการเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่แรกของโลก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS MANCHESTER หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ – สนามฟุตบอลแอนฟีลด ์- ลเิวอรพ์ูล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมอืงอตุสาหกรรม   ทีม่ชี ือ่เสยีงจากการเป็น

เมอืงอตุสาหกรรมแหง่แรกของโลก เป็นศนูยก์ลางศลิปะ สือ่ และธุรกจิขนาดใหญ่ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีต่ัง้

ของสโมสรทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัในวงการฟตุบอลของโลก โดยมสีโมสรฟตุบอล 3 สโมสร ไดแ้ก ่

แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซติี ้และสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคานต์ี ้ น าท่านถา่ยรปูกบั

สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium and Museum Tour) ของสโมสร

แมนยูฯ ทีจ่ัดวา่รวยทีส่ดุในโลก เป็นสนามทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ขององักฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 

76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลยี ์สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทมีชาติ

องักฤษเพยีงแหง่เดยีว และใหญ่เป็นอนัดบัที ่11 ของยุโรปนอกจากนัน้ยังเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษที ่ยู

ฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทัง้เขา้ชมพพิธิภณัฑ ์(Museum) ทีร่วบรวมประวตัคิวามเป็นมาตัง้แต่

เริม่กอ่ตัง้สโมสร และ ยังมสี ิง่ของ ถว้ยรางวลัตา่งๆ แสดงโชวอ์ยู่ดว้ย จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของที่

ระลกึของทมีทีท่่านชืน่ชอบในรา้น MEGA STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของทีร่ะลกึหลากหลายชนดิส าหรับ

แฟนบอล 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

บา่ย จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงลเิวอรพ์ูล (Liverpool) ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงวฒันธรรมแห่งยุโรปในปี 

2008 และยังเป็นเมอืงถิน่ก าเนดิของวงดนตรสีีเ่ตา่ทองหรอืเดอะบทีเทลิ ความรุ่งเรอืงของลเิวอรพ์ูลมาจาก

การเป็นเมอืงท่าส าคญั มกีารตดิตอ่คา้ขายกบัแครบิเบยีน, ไอรแ์ลนด ์และแผ่นดนิใหญ่ยุโรป น าท่านแวะ

ถ่ายรูป สนามฟุตบอลแอนฟิลด ์ของสโมสรลเิวอรพ์ูล อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของทมีทีท่่าน

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
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


 

ชืน่ชอบในรา้น MEGA STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของทีร่ะลกึหลากหลายชนดิส าหรับแฟนบอล น าทา่น

ชมบรเิวณทา่เรอือลัเบริต์ (Albert Dock) โดยบรเิวณท่าเรอืประกอบไปดว้ยอาคารท่าเรอืและ

คลงัสนิคา้ ชมตกึรอยลัลเิวอร ์(Royal Liver Building) อกีหนึง่อาคารทีถ่อืวา่เป็นสญัลกัษณแ์ละมี

ชือ่เสยีงของเมอืงลเิวอรพ์ูล 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC หรอืเทยีบเทา่     

 

วนัที ่5 ลเิวอรพ์ูล - เมอืงสแตรทฟอรด์ – คารด์ฟิฟ์ เมอืงหลวงประเทศเวลส ์                                       

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางตอ่สู่ เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงที่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเอวอน อัน

เป็นบา้นเกดิของ วลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare) กวทีี่มชีือ่เสยีงที่สุดขององักฤษ  น า

ท่านเทีย่วชมเมอืงแสตรทฟอรด์ ซึง่ ร่มรืน่ไปดว้ยสวนสาธารณะ น าชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) และ

ชีวติความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แม่น ้าเอวอนอันเงียบสงบ และ

สถานทีใ่นประวตัศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึจากรา้นคา้มากมาย 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย จากนัน้เดนิทางตอ่สู่เมอืงคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส ์(Wales) หนึง่ในเครอืจักรภพ 

กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของปราสาทคารด์ิ๊ฟ เดมิเป็นที่พ านักของขุนนางผูป้กครองเมือง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ย

ก าแพงโบราณ จากนัน้ผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุม่อาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมอืง สวนสาธารณะ

คารด์ิ๊ฟ, สนามกฬีามลิเลนเนียม, อาคารทีท่ าการของรัฐ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั COPTHORNE HOTEL CARDIFF-CAERDY หรอืเทยีบเทา่  

    

วนัที ่6 คารด์ฟิฟ์ – เมอืงบาธ – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น ้าเอวอนในบรเิวณทีม่นี ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็น

ทีต่ัง้ถิน่ฐานของชาวโรมันสมัยทีย่ังเรอืงอ านาจ และเป็นผูส้รา้งโรงอาบน า้โรมนั (Roman Bath) และยัง



 

ไดเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แร่

รอ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึง่มีประวัตกิารคน้พบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญ

ของเมือง คอื บรเิวณที่เป็นที่ตัง้ของบ่อน ้าแร่รอ้นคงิส ์(The Sacred Spring)  ส่วนที่สอง คือ บรเิวณวัด 

และส่วนที่สาม คอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กท่องเทีย่วหรอืชาวเมืองใชบ้รกิารน ้าแร่ซ ึง่มทีัง้สระวา่ยน ้า, บ่อ

น ้าแร่เย็น-รอ้น,หอ้งอบไอน ้า และสว่นทีเ่ป็น Turkish Bath   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิบวัร ี ่(Salisbury) น าท่านชมเสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 

ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกในยุคกอ่นประวตัศิาสตร ์มอีายุกวา่ 5,000 ปี เป็นกลุม่แท่งหนิขนาดใหญ่ ตัง้อยู่

กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึง่ไมม่ใีครทราบวตัถุประสงคใ์นการสรา้งอย่างชดัเจน จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่

มหานครลอนดอน (London) เมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางส าคญัทางธุรกจิ การเมอืง วฒันธรรม และ

ประวตัศิาสตรข์องโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง การสือ่สาร การบันเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นที่

ยอมรับวา่มอีทิธพิลไปทั่วโลก และยังเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีใ่หญ่และส าคญัของยุโรปอกีดว้ย   

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง ลิม้รส Burger & Lobster รา้นดงัของลอนดอน 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั IBIS LONDON WEMBLEY หรอืเทยีบเทา่ 

    

วนัที ่7 เทีย่วลอนดอน – หอนาฬกิาบกิเบน – Bicester Village outlet – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเทีย่วชม มหานครลอนดอน ผ่านพคิคาดลิลีเ่ซอรค์สั (Piccadilly Circus) เดมิเป็นวงเวยีนที่

บรรจบของถนน 6 สาย มนี ้าพุ และรูปปั้นอรีอสตรงกลาง และเขา้สูไ่ชน่าทาวน ์ย่านชมุชนชาวจนีกลางมหา

นครลอนดอน ผ่านจตัุรสัทราฟลักา้ร ์(Trafalgar Square) ทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารทีน่่าสนใจ ผ่าน

มหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ทีม่ยีอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานทีใ่ชจ้ัด

พระราชพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สูจ่ัตรุัสรัฐสภา 

ถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอกของมหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ทีต่ัง้ของรัฐสภา

องักฤษมาตัง้แตต่น้ศตวรรษที ่16 และยังเป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จ้ักกนัดใีนนามหอนาฬกิาบกิเบน 

(Big ben) ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทุกหนึง่ชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญ่ทีส่ดุในโลกและ

ฝ่ังตรงขา้มทีม่แีม่น ้าเทมสก์ัน้อยู่เป็นทีต่ัง้ของชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) ชงิชา้สวรรค์

ทีส่งูทีส่ดุในยโุรป  จากนัน้น าท่านถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอกของพระราชวงับ ัค้ก ิง้แฮม (Buckingham 

Palace) ทีป่ระทับของพระราชนีิอลซิาเบธที ่2 และพระสวาม ีใจกลางกรุงลอนดอน  



 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  โฟรซ์ซี ัน่ เพือ่ล ิม้รสเป็ดยา่งอนัเลือ่งชือ่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เดนิทางสู ่Bicester Village outlet อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงจุใจ มหีลากหลายแบรนดด์งั

ใหท้่าใหเ้ลอืกสรร  

18.00 น. พาท่านเดนิทางสู่สนามบนิลอนดอนแกตวคิ เพื่อใหท้่านไดม้ีเวลาท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และเลอืก

ซือ้สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

21.45 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 10 

คณะเดนิทางตัง้แต ่29 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 20.25  น. และถงึดไูบเวลา 07.20 น.  

 

วนัที ่8 ดูไบ – กรงุเทพ ฯ  

07.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. 
ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภูม ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

คณะเดนิทางตัง้แต ่29 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.30  น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น.  

19.15 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

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

อตัราคา่บรกิาร SCOTLAND WALES ENGLAND 

 8 DAYS 5 NIGHTS สก็อตแลนด ์เวลส ์องักฤษ 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)  

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

17-24 ก.ย. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 32,900.- 8,900.- 

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.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

 

1.     ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิ

ยืน่วซี่าภายใน  3 วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิ

การจองทัวรโ์ดยอตัโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อ

เจา้หนา้ที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบ

หมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่น

การจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรค

ประจ าตวั หรอืไม่   สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั 

ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

1  คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม)์ 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถ

สอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 



 

  

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่ ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียม

หนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้, 

คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศองักฤษ (จ านวน 6,000 บาท ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า // เร ิม่ 1 

มถินุายน 2562 เป็นตน้ไป) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (14 ปอนด)์ 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (16 ปอนด)์ 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะ

ชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่าน

ตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใช ้

เวลาในการพิจารณาวซี่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณา

อนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน

ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับ

แลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน   

5. ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่ม

เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการ

ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

6. ท่านที่ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก

หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรือ 

การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 



 

 

 

 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะ

ดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย 

ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีก

เก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืน

เป็นอย่างนอ้ย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรง

ตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็ว

ในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) 

ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับ

ทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทางคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อ

ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่เดนิทางในคณะเดยีวกันบริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 

บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย

ทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ 

เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทัวร์

หรอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื่น

วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืค่าตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นต่างในกรณี

ทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนื

คา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่

วา่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

 


