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 ( กรุณำส ำรองที่นั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ ) 



 

 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – โดฮา 
17.30 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์สำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์  (เคำเตอร์ Q) 

เจ้ำหน้ำที่คอยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง  
20.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงโดฮำโดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ QR833 

23.40 น. เดินทำงถึงกรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์ (แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง) 
วนัที่ 2 โดฮา – เอดนิเบอระ(สก๊อตแลนด์) - คาล์ตัน ฮิลล์ - ปราสาทเอดนิเบอระ - ชมเมือง 
01.40 น.      ออกเดินทำงต่อสู่กรุงเอดิเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ โดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR031 
07.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินเอดินเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้วและ

ตรวจรับสัมภำระเรียบร้อยแล้ว จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ คำล์ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ถดัจากวงั Holyrood ที่
เป็นที่ตั้งของเสาคอลัม่ โรมนัอนัใหญ่ยกัษ์ ที่ถือ
เป็น The national Monument ของสก็อตแลนด ์
พื้นที่ตรงน้ีสมยัโบราณใชเ้ป็นที่ประหารนกัโทษ 
ต่อมาก็เปล่ียนมาเร่ือยๆ เป็นโรงหนังบา้ง บา้น
ของขา้ราชการบา้ง จากนั้นผ่านชมรัฐสภาสก็อต
แลนด ์ผา่นชมร้าน The Elephant House เป็นร้าน
นั่งชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง ที่  J.K. 
Rowling มานั่งแต่งหนังสือแฮร์ร่ี พอตเตอร์ภาค
แรก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “เมืองเอดินเบิร์ก” เมืองหลวงและเมืองศูนยก์ลางวฒันธรรม แห่งความภาคภูมิใจ
ของชาวสก๊อต เป็นเมืองศูนยก์ลางของประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยคุศตวรรษที่ 15 เจา้ของสมญานามกรุง
เอเธนส์แห่งยโุรปเหนือ  

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำน เข้ำชมควำมยิ่งใหญ่ของ “ปรำสำทเอดินเบิร์ก”  ตั้งอยูบ่นเนินเขาอนัสวยงามเป็นปราสาทที่งดงาม

และเป็นสถานที่ เก็บ รักษามหามงกุฎแห่ ง
ราชวงศ์ เคยเป็นที่ประทับของกษัตริยส์ก็อต 
และยงัถือว่าเป็นจุดชมเมืองเอดินเบิร์กได้เป็น
อยา่งดีเน่ืองจากเป็นเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็น
สง่าจากทุกมุมเมือง และยงัไดรั้บการขนานนาม
ว่าเป็น เมืองเอเธนส์แห่งทิศ เหนือ เน่ืองจาก
สถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่คลา้ยคลึงกบัวิหาร
แพนธีออนในประเทศกรีซ เข้าชมเคร่ืองราช
และอญัมนีอนัล ้าค่าของสก๊อตแลนด ์จากนั้น อิสระใหท้่านพกัผ่อน หรือเดินชมความสวยงามของเมืองเอดิน
เบิร์ก ตามถนนสายส าคญัของสก๊อตแลนดท์ี่เรียงรายไปดว้ยร้านขายสินคา้ที่ระลึก ตามอธัยาศยั 



 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
พกัที่:  Mercure Edinburgh Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 3      เอดนิเบอระ –วนิเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่  “เมืองวิน
เดอร์เมียร์” ตั้ งอยู่ใน เขตอุทยาน
แห่งชาติ เลค ดิสทริค อยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ 
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 48 ตาราง
กิโลเมตร เป็นเมืองถ่ินก าเนิดของ 
William Wordsworth กวีผู ้มี  ช่ือ เสียง
ขององักฤษ ปัจจุบนัถือเป็นอุทยาน 
และยงัเป็นเมืองบา้นเกิดของปีเตอร์ 
แรบบิท ตวัการ์ตูนที่มีช่ือเสียงของ
องักฤษ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองแมนเชสเตอร์” เมืองที่เป็นที่รู้จกัในฐานะเมืองกีฬา มีสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งระดับ

พรีเมียร์ลีกซ่ึงถือได้ว่าเป็นลีกที่ดี
ที่สุดของสหราชอาณาจกัร น ำท่ำน
เก็บภำพบริเวณสนำมฟุตบอล 
“โอล ด์ แท รฟ ฟ อ ร์ด ”ส โม ส ร 
“แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด” สโมสร
ฟุ ต บ อ ล ที่ มี ช่ื อ เ สี ย ง ข อ ง
อังกฤษ  และย ัง เป็ น สโมสรที่
ประสบความส าเร็จสูงสโมสรหน่ึง
ของเกาะองักฤษและยงัเป็นสนาม
ที่สร้างนกั เตะเก่ง ฝีเทา้ยอดของปีศาจแดงมาหลายสมยั สนามแห่งน้ีไดช่ื้อวา่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจกัร  

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำร  
พกัที่:  Holiday Inn Manchester West หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 

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


 

 

วนัที่ 4  ลเิวอร์พูล - เกบ็ภาพสนามแอนฟิลด์ - เชสเตอร์ - เบอร์มิ่งแฮม 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองลิเวอร์พูล” ถิ่นก ำเนิดวงดนตรีส่ีเต่ำทอง และเมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่ มี

ความส าคัญมากแห่งหน่ึงของประเทศอังกฤษ 
โดยเฉพาะในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 18 เมืองลิเวอร์
พลูนั้นถือวา่เป็นจุดศูนยก์ลางของการติดต่อคา้ขาย
กบัแคริบเบียน, ไอร์แลนด ์และ แผน่ดินใหญ่ยโุรป 
จึงส่งผลให้เมืองลิเวอร์พูลเป็นเมืองส าคัญที่สุด
เมืองหน่ึงของอังกฤษ ปัจจุบนัเมืองลิเวอร์พูลได้
กลายเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ซ่ึงในปี ค.ศ. 2007 
เมืองลิเวอร์พูลได้มีการฉลองครบรอบ 800 ปี ที่
ก่อตั้งมาและในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์พูลก็ไดรั้บต าแหน่งเมืองหลวงทางวฒันธรรมของยโุรปพร้อมกบัเมืองสต
ราวนัเจอร์ ในนอร์เวยอี์กดว้ย น ำท่ำนเดินทำงไปถ่ำยรูปด้ำนนอก Anfield สนำมฟุตบอลของสโมสรช่ือดังลิ
เวอร์พูล เจ้ำของค ำขวัญ YOU WILL NEVER WALK ALONE หลังจากนั้ นเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ตัน 
ออน เดอะ วอเตอร์” Bourton On The Water 

เที่ยง             บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำ ท่ ำน เดิ น ท ำง สู่  “ เมื อ ง เชส เต อ ร์ ” 

CHESTER เมืองเก่าที่คน้พบโดยชาวโรมัน
เม่ือประมาณ 2,000 ปีมาแลว้น าท่านผ่านชม
ตัวเมื องอันสวยงาม  ทางตอน เหนือขอ  
งแควน้เวลส์ ลกัษณะของสถาปัตยกรรมของ
อาคารบ้านเรือนเป็นแบบทิวดอร์ อันเป็น
เอกลักษณะเฉพาะของที่ น่ี ซ่ึ งเส ริมให้
บรรยากาศของเมืองน้ีมีเสน่ห์ และแฝงความ
น่ารักเอาไว ้นอกจากนั้นตึกบางแห่ง  ยงัเป็น
ตึกเก่าแก่ตั้งแต่สมัยปี ค.ศ.1488 อีกด้วย ชมก าแพงเมือง (City Walls) ซ่ึงเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมของ
โรมนั เชสเตอร์ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองเดียวในสหราชอาณาจกัรที่ยงัคงรักษาสภาพเดิมไวไ้ดม้ากที่สุด น าท่านออก
เดินทางสู่ เมืองเบอร์มิงแฮม 

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่:  Penta Hotel Birmingham / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 
 



 

 

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

 น าท่านเดินชมหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอทส์โวลด์” เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอทส
โวลด์ ดูเงียบสงบมี ล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น ้ าวินด์รัช) ไหลผา่นกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้มน ้ าเป็น
ช่วงๆ กับต้นวิลโลว์ ที่แกว่งก่ิง
ก้ าน ใบ อ ยู่ ริ ม น ้ า  เมื อ ง น้ี มี
ร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้ง
ร้านคา้ให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศ
อัน ร่ืน รมย์ น าท่ านชมความ
สวยงามภายในหมู่บ้านแห่งน้ี 
พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ได้
เวลาพอสมควร น าท่ านออก
เดินทางมุ่ งหน้าสู่ “หมู่บ้านไบ
บุรี” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ต้ังอยู่ใน
แคว้น Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทส์โวลส์) จดัว่าเป็น The Most beautiful village in England ให้
ท่านไดเ้ดินเล่นชม บา้นเรือนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี นั่นคือกระท่อมหินโบราณ ที่เรียงรายกนั
ยาวไปเป็นแถว มีช่ือวา่ Arlington Row ซ่ึงกระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็นที่พกัของคนที่ท  าอาชีพทอขนแกะในสมยั
ศตวรรษที่ 17ชม โบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยงัมีถนนสวย ๆ ที่รายลอ้มดว้ยดอกไมสี้สดใสริมสองขา้งทาง  น า
ท่านชม “ฟาร์มปลาเทราท์” อายกุวา่ 100 ปี ตั้งอยูใ่จกลางหมู่บา้น อนัเน่ืองมาจากแม่น ้ าโคลน์เป็นสาขาหน่ึง
ที่แยกมาจากแม่น ้ าเทมส์ เป็นแหล่งที่สามารถเล้ียงปลาชนิดน้ีไดต้ลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลาที่เล้ียงเป็นปลาเท
ราทสี์น ้ าตาล กลายเป็นอาชีพที่ท  ารายไดใ้ห้กบัคนในหมู่บา้นจ านวนมาก และฟาร์มปลาเทราตย์งัเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของหมู่บา้นอีกดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “Bicester Outlet” 

ศูนย์เอาท์เล็ท  ที่ ใหญ่ที่ สุด  และมี สินค้า
หลากหลายที่ สุด มี เวลาให้ท่ านช้อปป้ิง
สิ น ค้ าแบ รน ด์ เน ม  อ าทิ เช่น  Burberry, 
Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally 
Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ จากนั้ น
เดินทางสู่กรุงลอนดอน เมืองหลวงของ
ประเทศองักฤษ 

ค ำ่ อิสระอำหำรมื้อค ำ่เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 

พกัที่:  Ibis Style Hotel London Dockland / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 



 

 

วนัที่ 6 ลอนดอน - บาธ - สโตนเฮนจน์ –วนิเวอร์ - แฮร์รอด - ลอนดอน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองบำธ” เดินทำงถึงเมืองบำธ  ดินแดนแห่งอาณาจกัรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะ 

องักฤษเม่ือกว่า 2,000 ปีมาแลว้ น ำท่ำน
ชมเมืองบำธ (BATH)ที่ชาวโรมันมา
สร้างไว้เป็นสถานที่อาบน ้ าแร่ เม่ือ 
2,000 ปีมาแล้ว โดยอาศัย น ้ าจากบ่อ
น ้ าแร่ธรรมชาติที่จะมีน ้ าไหล ออกมา
อ ย่ าง ต่ อ เน่ื อ ง ถึ งวัน ล ะป ระม าณ 
1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 
องศาเซลเซียสปี ที่ น่ีจดัว่าเป็นสปาที่ดี
ที่สุดในยคุนั้นเลยก็ว่าได ้ดว้ยอาคารโอ่
อ่าและยิง่ใหญ่บวก กับสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ งทั้งเสาหิน อาคาร และบ่อน ้ าธรรมชาติ ทุกอยา่งน้ีรวมตวักัน
กลายเป็นสไตล์นีโอคลาสสิคที่น่าช่ืนชมตลอดกาล โรมนับาธ จะเคยถูกชาวโรมนัปล่อยทิ้งร้างมานานเป็น
ร้อยปี แต่โรงอาบน ้ าแห่งน้ีก็ไดรั้บความสนใจจากกษตัริยอ์งักฤษในการพฒันาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในยคุ
หลงั ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 มาเร่ือยๆ จนถึงปัจจุบนั การปรับปรุงดงักล่าวน้ีส่วนมากจะเป็นการแกไ้ขตวัอาคาร 
โดยเน้นให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมในรูป
แบบเดิมควบคู่ไปกับการก่อสร้างแบบ
ใหม่ที่ ใช้วสัดุคงทนกว่า ยอ้นเวลาให้
ท่านได้รู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในโรมัน
บาธยุคเร่ิมตน้จริงๆ น ำท่ำนชม “สโตน
เฮน จ์” STONEHENGE (รวม ค่ำเข้ ำ
ชม) วงหินปริศนาแห่งเกาะองักฤษกลุ่ม
น้ี นับเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก
ยุคกลาง เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ 
ตั้ งอ ยู่กล างทุ่ งราบกว้างใหญ่ บนที่ ราบซอล ส์บุ รี  (Salisbury Plain) ในบ ริ เวณตอนใต้ของ เกาะ
องักฤษ ประกอบไปดว้ยแท่งหินขนาดยกัษ ์112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกนั 3 วง แท่งหินบางอัน
ตั้งขึ้น บางอนัวางนอนลง แ  ละบางอนัก็ถูกวางซอ้นอยูข่า้งบน นกัโบราณคดีเช่ือวา่กลุ่มกองหินน้ีถูกสร้างขึ้น
จากที่ ไหนสักแห่งเม่ือประมาณ  3000–2000 ปี ก่อนคริสตกาล ส่วนด้าน  นักวิทยาศาสตร์และนัก
ประวตัิศาสตร์ต่างสงสัยว่า คนในสมยัก่อนสามารถยกแท่งหินที่มีน ้ าหนักกว่า 30 ตนั ขึ้นไปวางเรียงกนัได้
อยา่งไร ทั้ง ๆ ที่ปราศจากเคร่ืองทุ่นแรงอยา่งที่เราใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และบริเวณที่ราบดงักล่าวไม่มีกอ้นหิน
ขนาดมหึมาน้ี ดงันั้นจึงสันนิษฐานว่าผูส้ร้างตอ้งท าการชกัลากแท่งหินยกัษ์ทั้งหมดมาจากที่อ่ืน ซ่ึงคาดว่า
น่าจะมาจาก "ทุ่งมาร์ลโบโร" ที่อยูไ่กลออกไปประมาณ 40 กิโลเมตรสโตนเฮนจมี์ช่ือเสียงอยา่งมากในฐานะ

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%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%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


 

 

ที่เป็นกลุ่มหินประหลาดซ่ึงไม่มีใครทราบวตัถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน มีการสันนิษฐานหลาย
ประเด็นแตกต่างกนัไป แต่ประเด็นที่ดูจะไดรั้บความเช่ือถือมากที่สุดคือ เป็นสัญลกัษณ์ถึงอวยัวะเพศหญิง
เป็นสถานที่ส าหรับการท าพธีิกรรมทางศาสนาของชนกลุ่มที่นบัถือลทัธิดรูอิด รองลงมาคือความเช่ือที่ระบุว่า 
เป็นการสร้างเพื่อหวงัผลทางดาราศาสตร์ใช้ในการสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้ นบน  ท้องฟ้า 
เช่น สุริยปุราคา  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองวินด์เซอร์(Windsor) เมืองวินด์เซอร์ อยูท่างตะวนัตกของลอนดอน(35 ก.ม.) ผา่นชม

สะพาน Windsor Bridge สถานที่โบราณ
ชมทิวทัศน์อันสวยงามและผ่อนคลาย 
เดิ น ชม ย่ าน ถน น คน เดิ น ที่ ตั้ ง ข อ ง 
ศู น ย์ก าร ค้ า  W ind so r  R oy a l  แ ล ะ 
ห้างสรรพสินค้าคิงเอ็ดเวิร์ดคอร์ท เป็น
ศูนยร์วมร้านคา้ที่ให้คุณเลือกซ้ือสินค้า
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเคร่ืองด่ืมหรือ
กระทั่งสินค้าต่างๆ ดูผู ้คนช้อปป้ิงใน
ขณะที่คุณเดินชมร้านรวงต่างๆ ในแหล่งชอ้ปป้ิงที่ตกแต่งอยา่งสดใสทั้งสองแห่งน้ี จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่
ย่ำนไนท์บริดจ์ แหล่งช้อปป้ิงสุดไฮโซ อันเป็นที่ต้ังของ “ห้ำงแฮร์รอด” ที่มีช่ือเสียงขององักฤษ ชอ้ปป้ิงสินคา้
แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ MARK & SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ จุดนัดพบ ณ บริเวณ ด้านหน้า
ห้าง (มีรถบริการท่านทั้งวัน) 

ค ำ่ อิสระอำหำรมื้อค ำ่เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 

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

 น าท่านเดินทางชมความงามของ “กรุงลอนดอน” น าท่านล่องเรือแม่น ้าเทมส์สัมผสับรรยากาศของวิว
ทิ วทัศน์ อัน โรแมนติก  ของมห านคร
ลอนดอน ซ่ึงแม่น ้ าเทมส์สายน้ีเป็นแม่น ้ า
ใหญ่ที่ไหลในอังกฤษตอนใต้ และเป็นที่
รู้จกัมากที่สุดเพราะแม่น ้ าไหลผ่านใจกลาง
กรุงลอนดอน นอกจากน้ี แม่น ้ ายงัไหลผา่น
เมืองอ่ืนๆ ดว้ย เช่น เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด รีดด้ิง 
และ วินด์เซอร์ ฯลฯ น าท่านชม “ทาวเวอร์ 
อ อ ฟ  ล อ น ด อ น ”  Tower Of London  
(ภายนอก) สถานที่ที่เคยเป็นพระราชวงั แมใ้นภายหลงัจะเปล่ียนมาเป็นคุกหลวง ที่จองจ าบุคคลส าคญัของ

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


 

 

องักฤษ ไม่ว่าจะเป็นพระมเหสี แอนน์ โบลีน เซอร์โทมสั มอร์ ฯลฯ จากนั้นชมมหานครลอนดอน, ผ่านชม
รัฐสภาขององักฤษริมแม่น ้ าเทมส์ จตุัรัสรัฐสภา มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน ถนนดาวน์นิง
ที่ตั้งของบา้นพกันายก รัฐมนตรีอังกฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชยัชนะ
ขององักฤษเหนือทพัของนโปเลียน ณ แหลมทราฟัลการ์, มหาวิหารเซนตพ์อลส์ ธนาคารชาติของ  องักฤษ 
กองบัญชาการต ารวจสก๊อตแลนด์ยาร์ด ถ่ายภาพสะพานทาวเวอร์ บริดจ์ ที่โด่งดัง น าท่านผ่านชม 
“พระราชวังบักกิง้แฮม” ที่ใชว้า่ราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศช์ั้นสูง 

เที่ยง อิสระอำหำรมื้อเที่ยงเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 

บ่าย น ำท่ำนเข้ำสู่ถนนย่ำนช้อปป้ิง ย่ำนอ็อกซ์ฟอร์ด สตรีท OXFORD STREET อันเป็นที่ต้ังของร้ำนค้ำประเภท
ต่ำงๆ มำกมำย อำทิ เซลฟริเจดส์ SELFRIDGES เป็นห้ำงที่มีครบครัน  / มำร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ MARK & 

SPENCER สินค้ำที่ชำวไทยรู้จักกันเป็นอย่ำงดี อำทิ คุกกี้ ท็อฟฟ่ี เส้ือผ้ำ ชุดช้ันใน ครีมอำบน ้ำฯลฯ / พรีมำร์ค 
PRIMARK สินค้ำแฟช่ันเส้ือผ้ำในรำคำสุดประหยัด ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาให้
ทา่นไดผ้า่นขั้นตอนการขอคืนภาษีและเช็คบตัรโดยสาร แถมทา้ยดว้ยการชอ้ปป้ิงในอาคารผูโ้ดยสารขาออกที่
มีร้านคา้มากมาย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR002 

วนัที่ 8 สนำมบิน - กรุงเทพฯ 
06.15 น. เดินทำงถึงกรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์ (แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง) 
07.05 น. เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR834 
17.45 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
หมำยเหตุ...... .โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล้ำช้ำของสำยกำรบิน สภำพลม, ฟ้ำ, อำกำศ กำรจรำจร และ

สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะน้ัน  เพ่ือควำมสนุกสนำน และควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ 
หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้กำรตัดสินใจ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคัญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ออกเดินทำงช่วง  ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่ำนเดียว / ห้อง 
                      จ่ำยเพิ่ม 

 

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 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทฯ 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เอดินเบอระ // ลอนดอน-กรุงเทพฯ(หรือสลบัก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ  อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียน
ยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจาก 
มิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลีย่ 2 ปอนด์ / ท่าน / วนั (12 ปอน์ด) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านล่ะ 100 บาทต่อวนั 



 

 

 ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวซ่ีำองักฤษ 5,500 บำท และค่ำสแกนเอกสำรท่ำนล่ะ 460 บำท(ช ำระด้วยตัวท่ำนเอง ณ เคำท์เตอร์รับย่ืนวซ่ีำ) ค่ำวีซ่ำ
และค่ำสแกนเอกสำรทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำ หรือไม่กต็ำม และอำจใช้เวลำท ำกำรมำกว่ำ 15 วัน ขึน้อยู่กับ
เอกสำรทีท่่ำนจัดเตรียม 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ หรืออีเมล ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที่
เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่
สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสัิย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย 
สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ที่นอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวสัิยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆ

ที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถ
ยื่นวซ่ีาให้กบัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั 
และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวทวีป
ยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพี ยงตวักลาง และ
อ านวยความสะดวกในการยื่นวซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋

มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้
ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่
ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่าง

หน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท 
ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

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

 



 

 

เอกสำรทีใ่ช้ในกำรย่ืนขอวีซ่ำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวทีส่ถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยใุช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 

* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบั จากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดง   ทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมดุเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

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

 กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ำม)ี 1 ชุด 
 กำรบิดเบือนข้อเทจ็จริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงับมใิห้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หำกสถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 

จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ทีจ่ะเดินทำงไป
ท่องเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบุเท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 
 
 
 


