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เดนิทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS สายการบินที่ดีที่สุดในโลกปี 2015 ระดบั 5 ดาว 

สัมผสัดนิแดนเกาะองักฤษ เจาะลกึวฒันธรรมชาวสก๊อต ที่กรุงเอดนิเบอระและกลาสโกว์  
เข้าชมพพิธิภณัฑ์ แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด็   ถ่ายภาพสนามฟุตบอลของลเิวอร์พูล(Anfield)  

ชมเมืองหลวงของเวลส์ กรุงคาร์ดฟิ ชมโรมันบาธและเข้าชมสโตนเฮนจน์ 
เที่ยวชม “หมู่บ้านไบบูร่ี” The Most beautiful village in England ชมฟาร์มปลาเทราท์ 

ช้อปป้ิงจุใจถงึ 3 แห่ง Bicester Outlet, OXFORD STREET และ KNIGHTBRIDGES ห้างแฮร์รอดส์  
เข้าชม ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน 

เมนูพเิศษ!!!เป็ดย่างรสเลศิ FOUR SEASONS  
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บินลงเช้ากลบัดกึมีเวลาท่างเที่ยวและช้อปป้ิงเตม็ๆ  

ก าหนดการเดินทาง 
ออกเดนิทางช่วงวนัที ่ 13-20 ก.พ. // 09-16,20-27 ม.ีค. // 03-11 เม.ษ. 2560 

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา 
18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR833 
23.45 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ืองใช้เวลารอเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

วนัที่2       โดฮา – กรุงเอดนิเบอระ – กลาสโกว์ – มหาวหิารแห่งเมืองกลาสโกว์ 
                 เอดนิเบอระ - ปราสาทเอดนิเบอระ 
01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเอดินเบอระ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR031 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชิติกรุงเอดินเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรแล้ว  น ำท่ำน ออกเดินทำงสู่ “เมืองกลาสโกว์” เมืองท่ำใหญ่ของมหำสมุทรแอตแลนติก จนเป็นเหตุท่ี

ท ำให้เมืองน้ีกลำยเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ ขำย

ปลีก วิศวกรรม  และอุตสำหกรรมต่อเรือ น ำ

ท่ำนชม “มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์” มหำ

วิหำรแห่งน้ีทำงตอนเหนือของ High Street 

สร้ำงข้ึนตำมแบบสถำปัตยกรรมโกธิค โดยมหำ

วิหำรแห่งน้ีได้เป็นสุสำนฝังศพของนักบุญ 

Saint Mungo ให้ท่ำนไดมี้เวลำ เดินเล่นชอ้ปป้ิง 

ณ ถนน Buchanan Street สถำนท่ีแห่งกำรจบัจ่ำย หรือกำรนัดพบของคนเมือง ถนนสำยน้ีจะเป็นถนนท่ีมี

ผูค้นพลุกพล่ำนมำก คุณสำมำรถเดินชมอำคำรบำ้นเรือนท่ียงัคงอนุรักษน์ควำมเก่ำแก่ และสถำปัตยกรรม

แบบดั้งเดิมไวเ้ป็นอยำ่งดี 
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เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงกลบัสู่ “เมืองเอดินเบิร์ก” เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม แห่งความภาคภูมิใจ
ของชาวสก๊อต เป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้าของสมญานามกรุง
เอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ น ำท่ำน เขำ้ชมควำม
ยิ่งใหญ่ของ “ปราสาทเอดินเบิร์ก”  ตั้งอยู่บน
เนินเขาอันสวยงามเป็นปราสาทที่งดงามและ
เป็นสถานที่เก็บรักษามหามงกุฎแห่งราชวงศ์ 
เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สกอ็ต และยงัถือ
ว่ำเป็นจุดชมเมืองเอดินเบิร์กได้เป็นอย่ำงดี
เน่ืองจำกเป็นเนินเขำสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่ำ
จำกทุกมุมเมือง และยงัไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่
เป็นเมืองเอเธนส์แห่งทิศเหนือเน่ืองจำกสถำปัตยกรรมกำรก่อสร้ำงท่ีคล้ำยคลึงกับวิหำรแพนธีออนใน
ประเทศกรีซ เขำ้ชมเคร่ืองรำชและอญัมนีอนัล ้ำค่ำของสก๊อตแลนด์ จำกนั้น อิสระให้ท่ำนพกัผอ่น หรือเดิน
ชมควำมสวยงำมของเมืองเอดินเบิร์ก ตำมถนนสำยส ำคญัของสก๊อตแลนด์ท่ีเรียงรำยไปดย้ร้ำนขำยสินคำ้ท่ี
ระลึก ตำมอธัยำศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี : MERCURE EDINBURGH HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง               
วนัที่3        เอดนิเบอระ – วนิเดอร์เมยีร์ - แมนเชสเตอร์ –  เข้าชมโอลด์แทรฟฟอร์ด 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองวินเดอร์เมียร์” ตั้งอยู่

ในเขตอุทยำนแห่งชำติ เลคดิสทริค อยู่ทำงทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือขององักฤษ ครอบคลุมพื้นท่ี
ประมำณ 48 ตำรำงกิโลเมตร เป็นเมืองถ่ินก ำเนิด
ของ William Wordsworth กวีผู ้ มี  ช่ื อ เสี ยงของ
องักฤษ ปัจจุบันถือเป็นอุทยำน และยงัเป็นเมือง
บำ้นเกิดของปีเตอร์ แรบบิท ตวักำร์ตูนท่ีมีช่ือเสียง
ขององักฤษ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองแมนเชสเตอร์” เมืองท่ีเป็นท่ีรู้จกัในฐำนะเมืองกีฬำ มีสโมสรฟุตบอลท่ียิ่งระดับ
พรีเมียร์ลีกซ่ึงถือไดว้่ำเป็น ลีก ท่ีดีท่ีสุดของสหรำชอำณำจกัร น ำท่ำนเก็บภำพบริเวณสนำมฟุตบอล “โอลด์
แทรฟฟอร์ด” สโมสร “แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด” สโมสรฟุตบอลที่มีช่ือเสียงของอังกฤษ และยังเป็นสโมสรที่
ประสบค วามส าเร็จสูงสโมสรหน่ึงของเกาะอังกฤษและยังเป็นสนามที่สร้างนัก เตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจ
แดงมาหลายสมัย สนามแห่งนี้ได้ช่ือว่าใหญ่ที่สุด
ในสหราชอาณาจักร จุคนได้ ถึง76,000 คน จำกนั้น 

น าท่านเข้าชมพพิธิภัณฑ์ของทีมฟุตบอล 
“แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด” ถ่ายภาพ  กับ
ถ้วยรางวลัของทีมในดวงใจที่ได้รับตั้งแต่
ก่อตั้งสโมสร หากโชคด ีท่านอาจมีโอกาส
เห็นนักฟุตบอล พร้อมขอลายเซ็น(หมายเหตุ การเข้าชมสนามฟุตบอลและมิวเซียมจะงดให้บริการ

ในวนัท าการแข่งขัน) 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี : RADISSON MANCHESTER VICTORIA ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง       
 

 

วนัที่4        แมนเชสเตอร์ – ลเิวอร์พูล – Anfield – สเตรทฟอร์ด อพั ออน เอวอน  
                  กรุงคาร์ดฟิ – ปราสาทคาร์ดฟิ – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองลิเวอร์พูล” ถ่ินก ำเนิด
วงดนตรี 4 เต่ ำทอง และเมืองท่ ำแห่ งกำร
ท่องเท่ียวท่ีมีควำมส ำคัญมำกแห่งหน่ึงของ
ป ร ะ เท ศ อั ง ก ฤ ษ  โ ด ย เฉ พ ำ ะ ใ น ช่ ว ง
คริสต์ศตวรรษท่ี 18 เมืองลิเวอร์พูลนั้นถือว่ำ
เป็นจุดศูนย์กลำงของกำรติดต่อค้ำขำยกับ
แคริบเบียน , ไอร์แลนด์ และ  แผ่นดินใหญ่

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
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ยุโรป จึงส่งผลให้เมืองลิเวอร์พูลเป็นเมืองส ำคญัท่ีสุดเมืองหน่ึงขององักฤษ ปัจจุบันเมืองลิเวอร์พูลได้
กลำยเป็นท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว ซ่ึงในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์พูลไดมี้กำรฉลองครบรอบ 800 ปี ท่ีก่อตั้งมำ
และในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์พูลก็ไดรั้บต ำแหน่งเมืองหลวงทำงวฒันธรรมของยุโรปพร้อมกบัเมืองสตรำวนั
เจอร์ ในนอร์เวยอี์กดว้ย น ำท่ำนเดินทำงไปถ่ำยรูปดำ้นนอก Anfield ส นำมของสโมสรดงัลิเวอร์พูล เจำ้ของ
ค ำขวญั YOU WILL NEVER WALK ALONE น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองสเตรทฟอร์ด อพั ออน เอวอน” 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงถึง“เมืองสเตรทฟอร์ด อัพ ออน เอวอน” น ำท่ำนเดินเล่นชมเมืองพร้อมถ่ำยรูปบริเวณดำ้น

นอกของบำ้นเกิดของ “วิลเลี่ยมเชคสเปียร์ส” SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE กวีและนกัเขียนบทละคร
ชำวองักฤษท่ีไดรั้บกำรยกยอ่งทัว่ไปวำ่เป็นนกัเขียนผูย้ิ่งใหญ่ขององักฤษและของโลก ผลงำนท่ีโด่งดงั อยำ่ง
โรมิโอกบัจูเลียส - เวนิสวำนิช ผ่ำนชมบริเวณ
ภำยนอกของบ้ำนท่ีเคยเป็นท่ีอ  ำศยัของเชคส
เปี ยร์  เป็นบ้ำนหลังคำมุ งด้วยฟำง ซ่ึ งเป็น
รูปแบบเฉพำะของเมืองส   แตรทฟอร์ด ตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัไดป้รับเป็นพิพิธภณัฑไ์ป
แลว้น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “กรุงคาร์ดิฟ” เมือง
หลวง แห่งเวลส์ เป็นเมืองหลวงที่มีอายุน้อย
ที่สุดในยุโรป เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและมีประชำกรมำกท่ีสุดของเวลส์ น ำท่ำนชมตวัเมืองคำร์ดิฟ ชมศำลำว่ำ
กำรเมือง (City Hall) จำกนั้น น าท่านเก็บภาพ “ปราสาทคาร์ดิฟ” (Cardiff Castle) ชมควำมงดงำมภำยนอก
ปรำสำทท่ีมีกำรบรรยำยประวติัควำมเป็นมำของเมืองคำร์ดิฟเม่ือประมำณ 2,000 ปีมำแลว้ ผำ่นทำงภำพวำด
บนฝำผนงั โดยเร่ิมตั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี 1 ท่ี พวกโรมนัไดเ้ขำ้มำ จนกระทัง่ถึงพวกนอร์มงัในท่ีสุดปรำสำท
คำร์ดิฟตกมำอยู่ในควำมครอบครองของขุนนำงหลำยตระกูลเร่ือยมำ จนกระทั่งถึงตระกูลบิวท์ (Bute 
Family) ซ่ึงภำยหลงัตระกูลบิวทไ์ดต้กแต่งปรับปรุงปรำสำทคำร์ดิฟให้มีควำมงดงำมมำกข้ึน อำทิเช่น ให้มี
กำรวำดภำพบนผนงั กำรตกแต่งปรำสำทดว้ยกระจกสีหินอ่อน กำรฉำบทอง 

*** อสิระอาหารม้ือค า่เพ่ือความสะดวกในการเดนิเล่นชมเมือง*** 

พกัท่ี : CLAYTON HOTEL CARDIFF ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                              
วนัที่5       คาร์ดฟิ - ชมโรมันบาธ – เข้าชมสโตนเฮนจน์ - Bicester Outlet – ลอนดอน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองบาธ” เดินทำงถึงเมืองบำธ BATH ดินแดนแห่งอำณำจกัรโรมนัอนัยิ่งใหญ่บนเกำะ 
องักฤษเม่ือกว่ำ 2,000 ปีมำแลว้ น ำท่ำนชมโรมนับำธ (ROMAN BATHS) (ไม่รวมค่าเข้าชม) ท่ีชำวโรมนั
มำสร้ำงไวเ้ป็นสถำนท่ีอำบน ้ ำแร่ เม่ือ 2,000 
ปี ม ำแล้ ว  โด ยอ ำศัย  น ้ ำ จ ำกบ่ อน ้ ำแ ร่
ธรรมชำติท่ีจะมีน ้ำไหล ออกมำอยำ่งต่อเน่ือง
ถึงว ันละประมำณ 1,250,000 ลิตร และมี
ควำมร้อนถึง 46 องศำเซลเซียสปี ท่ีน่ีจดัว่ำ
เป็นสปำท่ีดีท่ีสุดในยุคนั้นเลยก็ว่ำได้ ด้วย
อำคำรโอ่อ่ำและยิ่งใหญ่บวกก ั บสถำ  ปัตยก
รรมท่ีน่ำท่ึงทั้ งเสำหิน อำคำร และบ่อน ้ ำ
ธรรมชำติ ทุกอยำ่งน้ีรวมตวักนักลำยเป็นสไตลนี์โอคลำสสิคท่ีน่ำช่ืนชมตลอดกำล โรมันบาธ จะเคยถูกชำว
โรมนัปล่อยทิ้งร้ำงมำนำนเป็นร้อยปี แต่โรงอำบน ้ ำแห่งน้ีก็ได้รับควำมสนใจจำกกษตัริยอ์งักฤษในกำร
พฒันำเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวในยคุหลงั ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 มำเร่ือยๆ จนถึงปัจจุบนั กำรปรับปรุงดงักล่ำวน้ี
ส่วนมำกจะเป็นกำรแก้ไขตวัอำคำร โดยเน้นให้เห็นถึงสถำปัตยกรรมในรูปแบบเดิมควบคู่ไปกับกำร
ก่อสร้ำงแบบใหม่ท่ีใช้วสัดุคงทนกว่ำ ยอ้นเวลำให้ท่ำนได้รู้สึกเหมือนกบัว่ำอยู่ในโรมนับำธยุคเร่ิมต้น
จ ริ ง ๆ  น ำ ท่ ำ น ช ม  “ ส โ ต น เฮ น จ์ ” 

STONEHENGE (รวมค่าเข้าชม)   วงหิน
ปริศนาแห่งเกาะองักฤษกลุ่มนี ้นับเป็น 1 ใน 7 
ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็นกลุ่มแท่ง
หินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่
บนที่ ร าบซอล ส์บ รี  (Salisbury Plain) ใน
บริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ  ประกอบไ  
ปด้วยแท่งหินขนาดยกัษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกัน
เป็นวงกลมซ้อนกนั 3 วง แท่งหินบางอนัตั้งขึน้ บางอนัวางนอนลง แ  ละบางอนัก็ถูกวางซ้อนอยู่ข้างบน นกั
โบรำณคดีเช่ือวำ่กลุ่มกองหินน้ีถูกสร้ำงข้ึนจำกท่ีไหนสักแห่งเม่ื  อประมำณ 3000–2000 ปีก่อนคริสตกำล 
ส่วนดำ้น นกัวิทยำศำสตร์และนกัประวติัศำสตร์ต่ำงสงสัยวำ่ คนในสมยัก่อนสำมำรถยกแท่งหินท่ีมีน ้ำหนกั
กว่ำ 30 ตนั ข้ึนไปวำงเรียงกนัไดอ้ย่ำงไร ทั้ง ๆ ท่ีปรำศจำกเ  คร่ืองทุ่นแรงอยำ่งท่ีเรำใช้อยู่ในปัจจุบนั และ
บริเวณท่ีรำบดงักล่ำวไม่มีกอ้นหินขนำดมหึมำน้ี ดงันั้นจึงสันนิษฐำนว่ำผูส้ร้ำงตอ้งท ำกำรชกัลำกแท่งหิน
ยกัษ์ทั้งหมดมำจำกท่ีอ่ืน ซ่ึงคำดว่ำน่ำจะมำจำก "ทุ่งมาร์ลโบโร" ที่อยู่ไกลออกไปประมาณ 40 กิโลเมตรส

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
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โตนเฮนจ์มีช่ือเสียงอย่างมากในฐานะที่เป็นกลุ่มหินประหลาดซ่ึงไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้าง
อย่างชัดเจน มีกำรสันนิษฐำนหลำยประเด็นแตกต่ำงกนัไป แต่ประเด็นท่ีดูจะไดรั้บควำมเช่ือถือมำกท่ีสุดคือ 
เป็นสัญลกัษณ์ถึงอวยัวะเพศหญิงเป็นสถำนท่ีส ำหรับกำรท ำพิธีกรรมทำงศำสนำของชนกลุ่มท่ีนบัถือลทัธิด
รูอิด รองลงมำคือควำมเช่ือท่ีระบุวำ่ เป็นกำรสร้ำงเพื่อหวงัผลทำงดำรำศำสตร์ใชใ้นกำรสังเกตปรำกฏกำรณ์
ต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบน  ทอ้งฟ้ำ เช่น สุริยปุรำคำ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “Bicester Outlet” ศูนย์เอำท์เล็ท ท่ี

ใหญ่ท่ีสุด และมีสินคำ้หลำกหลำยท่ีสุด มีเวลำให้ท่ำนช้อปป้ิง

สินค้ำแบรนด์ เนม  อำทิ เช่น  Burberry, Calvin Klien, D&G, 

DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯ ล ฯ  จ ำ ก นั้ น

เดินทำงสู่กรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศองักฤษ 

*** อสิระอาหารม้ือค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

พกัท่ี :  Dorsett Shepherds Bush Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                           
วนัที่6        ลอนดอน – หมู่บ้านไบบูร่ี – ฟาร์มปลาเทราท์ – เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ 
                 ลอนดอน – ช้อปป้ิง - OXFORD STREET   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “หมู่บ้านไบบุรี” เป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ ตั้ งอยู่ในแควน้ Gloucestershire เขต 

Cotswolds (คอทส์โวลส์ ) จดัวำ่เป็น The Most beautiful village in England ใหท้่ำนไดเ้ดินเล่น

ชม บำ้นเรือนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บำ้นแห่งน้ี นัน่คือกระท่อมหินโบรำณ ท่ีเรียงรำยกนัยำวไปเป็นแถว 
มีช่ือว่ำ Arlington Row ซ่ึงกระท่อมเหล่ำน้ี
เคยเป็  นท่ีพกัของคนท่ีท ำอำชีพทอขนแกะ
ในสมยัศตวรรษท่ี 17ชม โบสถ์อนัเก่ำแก่ อีก
ทั้งยงัมีถนนสวย ๆ ท่ีรำยลอ้มด้วยดอกไม้สี
สดใสริมสองขำ้งทำง น ำท่ำนชม “ฟาร์มปลา
เท ร า ท์ ”  ตั้ ง อ ยู่ ใ จ ก ล ำ ง ห มู่ บ้ ำน  อั น
เน่ืองมำจำกแม่น ้ ำโคล์นเป็นสำขำหน่ึงท่ีแยก

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/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
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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มำจำกแม่น ้ ำเทมส์ เป็นแหล่งท่ีสำมำรถเล้ียงปลำชนิดน้ีไดต้ลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลำท่ีเล้ียงเป็นปลำเทรำทสี์
น ้ ำตำล กลำยเป็นอำชีพท่ีท ำรำยได้ให้กับคนในหมู่บ้ำนจ ำนวนมำก และฟำร์มปลำเทรำต์ยงัเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของหมู่บ้ำนอีกด้วย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์” 
Bourton On The Water หมู่บำ้นเล็ก ๆ ท่ีรู้จกักนัในนำมของ “เวนิส แห่งคอตวอลล์” เมืองท่ีโด่งดงัท่ีสุดใน
คอตสโวลส์ ดูเงียบสงบมี ล ำธำรสำยเล็ก ๆ (แม่น ้ ำวินด์รัช) ไหลผำ่นกลำงเมือง และมีสะพำนหินทอดขำ้ม
น ้ ำป็นช่วง ๆ กบัตน้วิลโลว ์ท่ีแกว่งก่ิงกำ้นใบอยูริ่มน ้ ำ เมืองน้ีมีร้ำนอำหำรและโรงแรม รวมทั้งร้ำนคำ้ให้
เดินเล่นเก็บบรรยำกำศอนัร่ืนรมย ์น ำท่ำนชมควำมสวยงำมภำยในหมู่บำ้นแห่งน้ี พร้อมทั้งถ่ำยภำพเป็นท่ี
ระลึก ไดเ้วลำพอสมควร น ำท่ำนออกเดินทำงกลบัสู่กรุงลอนดอน  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ถนนช้อปป้ิง อ็อกซ์ฟอร์ด สตรีท OXFORD STREET อนัเป็นท่ีตั้งของร้ำนค้ำประเภท
ต่ำงๆ มำกมำย อำทิ เซลฟริเจดส์ SELFRIDGES เป็นห้ำงท่ีมีครบครัน  / มำร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ MARK & 
SPENCER สินคำ้ท่ีชำวไทยรู้จกักนัเป็นอย่ำงดี อำทิ คุกก้ี ท็อฟฟ่ี เส้ือผำ้ ชุดชั้นใน ครีมอำบน ้ ำฯลฯ / พรี
มำร์ค PRIMARK สินคำ้แฟชัน่เส้ือผำ้ในรำคำสุดประหยดั  

*** อสิระอาหารม้ือค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
ท่านใดต้องการลิม้ลองรสชาติ BERGER LOBSTER สามารถสอบถามหัวหน้าทวัร์ได้ เพยีงราคาเซ็ทละ 25 ปอนด์ 

พกัท่ี :  Dorsett Shepherds Bush Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่7       ลอนดอน –  เข้าชมทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน  - ล่องเรือแม่น า้เทมส์ - ชมเมือง 
                 FOUR SEASONS – ช้อปป้ิงห้างแฮร์รอด 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนเดินทำงชมควำมงำมของ “กรุงลอนดอน” น ำท่ำนเข้ำชม “ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน” Tower Of 
London  สถำนท่ีท่ีเคยเป็นพระรำชวงั แมใ้นภำยหลงัจะเปล่ียนมำเป็นคุกหลวง ท่ีจองจ ำบุคคลส ำคญัของ
องักฤษ ไม่วำ่จะเป็นพระมเหสี แอนน์ โบลีน 
เซ อ ร์ โท มั ส  ม อ ร์  ฯ ล ฯ  ปั จ จุ บั น เป็ น
พิพิธภัณฑ์ ท่ี น่ำสนใจมำกแห่งหน่ึงของ
ประเทศ ชมห้องจิลเวอร่ีท่ีเก็บรักษำเพชร
และมงกุ ฎประจ ำรำชวงศ์ของอังกฤ ษ 
จำกนั้ นชมมหำนครลอนดอน , ผ่ำนชม
รัฐสภำของอังกฤษริมแม่น ้ ำเทมส์ จัตุรัส

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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รัฐสภำ มหำวิหำรเวสทมินส์เตอร์ หอนำฬิกำบ๊ิกเบน ถนนดำวน์นิงท่ีตั้งของบำ้นพกันำยก รัฐมนตรีองักฤษ, 
จตุรัสทรำฟัลกำร์ อนุสรณ์ของนำยพลลอร์ด เนลสัน และชัยชนะขององักฤษเหนือทพัของนโปเลียน ณ 
แหลมทรำฟัลกำร์, มหำวหิำรเซนตพ์อลส์ ธนำคำรชำติของ  องักฤษ กองบญัชำกำรต ำรวจสก๊อตแลนดย์ำร์ด 
ถ่ำยภำพสะพำนทำวเวอร์ บริดจ์ ท่ีโด่งดัง ผ่านชม “พระราชวังบักกิ้งแฮม” ท่ีใช้ว่ำรำชกำรของสมเด็จ
พระบรมรำชินีนำถอลิซำเบธท่ี 2 และพระรำชวงศช์ั้นสูง  

เทีย่ง         บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน FOUR SEASONS)เมนูพเิศษ!!!เป็ดย่างเลศิรส 
บ่ำย น าคณะล่องเรือแม่น ้าเทมส์สัมผัสบรรยากาศ

ของวิวทิวทัศน์อันโรแมนติก ของมหานคร

ลอนดอน ซ่ึงแม่น ้ ำเทมส์สำยน้ีเป็นแม่น ้ ำใหญ่ท่ี

ไหลในองักฤษตอนใต ้และเป็นท่ีรู้จกัมำกท่ีสุด

เพรำะแม่น ้ ำไหลผ่ำนใจกลำงกรุงลอนดอน 

นอกจำกน้ี แม่น ้ ำยงัไหลผำ่นเมืองอ่ืนๆ ดว้ย เช่น 

เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด รีดด้ิง และ วินด์เซอร์ ฯลฯ

จำกนั้นน ำท่ำนช้อปป้ิงท่ีย่ำน “ไนท์บริดจ์” KNIGHTBRIDGES ท่ีตั้งของห้ำงแฮร์รอดส์ (HARRODS) ห้ำง

หรูหรำอันโด่งดังย่ำน KNIGHTSBRIDGE เป็นห้ำงสรรพสินค้ำท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในลอนดอน ถือเป็น

สัญลกัษณ์อยำ่งหน่ึงของกรุงลอนดอน เป็นแหล่งท่องเท่ียวและเป็นห้ำงหรู ในเวลำเดียวกนั ยงัมีร้ำนคำ้แบ

รนดเ์นม อีกมำกมำยในยำ่นน้ี 

16.30 น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฮีทโธรว ์TERMINAL 3  มีเวลำให้ท่ำนไดผ้่ำนขั้นตอนกำรขอคืนภำษีและเช็ค
บตัรโดยสำร แถมทำ้ยดว้ยกำรชอ้ปป้ิงในอำคำรผูโ้ดยสำรขำออกท่ีมีร้ำนคำ้มำกมำย 

21.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR 016 

วนัที่8      กรุงเทพฯ 
06.45 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
08.35 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 832 
19.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการโปรแกรม   
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

มีนาคม 2560 59,900 59,900 59,900 12,900 

เมษายน 2560 65,900 65,900 65,900 13,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เอดินเบอระ // ลอนดอน-กรุงเทพฯ(หรือสลบัก่อนหลงั) 

 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำองักฤษ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม 
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ปอนด์ 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั หำกกรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได ้ 
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 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 15 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 
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เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 10,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  14 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  1-6 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
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  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั
ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 
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