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Scotland Wales England 9 D 6 N
เอดินเบิรก์ ชมปราสาทเอดินเบิรก์ นิวคาสเซิล ยอร์ก ลีดส์
แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พลู คาร์ดิฟฟ์ บาธ ชมสโตนเฮนจ์ บิสเตอร์ วิลเลจ เอาท์เลท
ชมเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด ลอนดอน ชมลอนดอนอาย ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอด

พิเศษ ทัวร์สเตเดียม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด & ลิเวอร์พลู และ ล่องเรือแม่น้าเทมส์
วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเ รตส์ (EK) เจ้าหน้ าที่ใ ห้ก าร
ต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
ดูไบ - เอดิ นเบอระ – ย่านเมืองเก่าเอดิ นเบอระ

01.35 น.
04.45 น.
09.55 น.
14.50 น.

เย็น
วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่ เมืองเอดิ นเบิ รก์ ประเทศสก็อตแลนด์ โดยสายการบินเอมิเ รตส์ เที่ยวบินที่ EK23
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง เอดินเบอระ ผ่ านพิธ ีต รวจคนเข้าเมือ งก่ อ นน าทุก ท่ า นออกเดิน ทางสู่ เ มือ ง เอดิ นเบอระ
(Edinburgh) เมืองทีม่ คี วามสาคัญมาตัง้ แต่อดีต โดยครองตาแหน่ งเมืองหลวงของสก็อตแลนด์มาตัง้ แต่
ยุคศตวรรษที่ 15 และเป็ นหนึ่งในเมืองที่เจริญที่สุดในสหราชอาณาจักรตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เมืองเอ
ดินเบอระมีความพิเศษตรงทีม่ ภี ูเขาตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง และเป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทเอดินเบอระชื่อดังนัน่ เอง
นาท่านสู่ ย่านเมืองเก่าเอดิ นเบอระ ที่ได้รบั การจดทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เ มื่อ ปี
1995 ชม รอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายหลักตัดผ่านย่านเมืองเก่าเอดินเบอระ รอยัลไมล์เป็ นชื่อเรียก
ถนนหลักของย่านเมืองเก่าทีป่ ระกอบด้วยถนน 4 สาย อยูค่ ่กู บั ย่านเมืองเก่ามาช้านาน เป็ นถนนยอดนิยม
ของนักท่องเทีย่ วทัวโลก
่
ด้วยอาคารเก่าแก่ท่เี รียงรายอยู่ 2 ฝั ง่ ถนนนัน้ มากด้วยร้านค้า และยังเป็ นถนน
สายตรงทีเ่ ชื่อมไปยังปราสาทเอดินเบอระด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Hilton Edinburgh Airport หรือระดับเดียวกัน
เอดิ นเบอระ – ปราสาทเอดิ นเบอระ – กลาสโกว์ – นิ วคาสเซิ ล
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเข้า ชมภายใน ปราสาทเอดิ นเบอระ (Edinburgh Castle)
สิง่ ก่อสร้างชิ้นสาคัญที่เป็ นทัง้ สัญลักษณ์และสมบัตแิ ห่งชาติของสก็อต
แลนด์ ปราสาทเอดินเบอระไม่มหี ลักฐานการเริม่ สร้างทีแ่ น่ นอน แต่เป็ น
ปราสาทหลวงมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 12 จนถึงปี 1633 ทีร่ าชวงศ์เริม่ หมด
อานาจก็ได้เปลี่ยนเป็ นฐานทางการทหารแทน ปราสาทตัง้ อยู่ด้านบน
เนินเขาทาให้สามารถมองเห็นวิวเมืองได้อย่างชัดเจน เป็ นจุดชมวิวยอดนิยมอีกจุดหนึ่งของเมือ งเลย
ด้านบนปราสาทจะประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารมากมาย เช่น พิพธิ ภัณฑ์สงครามแห่งชาติสก็อตแลนด์
(National War Museum of Scotland) ที่จะแสดงเกี่ยวกับ ประวัติศ าสตร์ และสงครามที่เกี่ยวข้อ งกับส
ก็อตแลนด์ มี โบสถ์เซนต์มาร์กาเร็ต (St. Margaret’s Chapel) โบสถ์หลวงสาหรับราชวงศ์ทส่ี ร้างขึน้ ตัง้ แต่
ศตวรรษที่ 12 ทีย่ งั คงสภาพดีอยู่ มีปืนใหญ่หนัก 5.9 ตัน ป้ อมปราการ หอคอย และพระราชวังหลวงแสน
อลังการ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางสู่ กลาสโกว์ (Glasgow) ที่แม้จะไม่ได้เป็ นเมืองหลวงแต่ความเจริญก้าวหน้านัน้ ยิง่ กว่า
เมืองไหนๆ แถมด้วยการเป็ นเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของสก็อตแลนด์ กลาสโกว์เป็ นเมืองท่าใหญ่ของมหาสมุทร
แอตแลนติกมาตัง้ แต่อดีต และเมื่อเข้ายุคอุตสาหกรรมก็ยงิ่ เฟื่ องฟู กลายเป็ นเมืองแถวหน้าของประเทศ
เป็ นศูนย์กลางของการค้า เศรษฐกิจ คมนาคม และอีกมากมาย นาท่านเที่ยวชมเมืองกลาสโกว์ ผ่านชม
มหาวิ หารกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) แห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็ นวิหารที่สร้าง
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 12 ด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิคทีโ่ ดดเด่นด้วยหอคอยแหลมสูง และศิลปะโดยรอบที่
ละเอียดและประณีต ศาลาว่าการเมืองกลาสโกว์ (Glasgow City Chamber) ทีส่ ร้างตัง้ แต่ปี 1882 เพื่อ
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วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

ว่ า การเมือ ง ก่ อ นจะเป็ น ที่ ท าการหลัก แห่ ง สภาของกลาสโกว์ต ัง้ แต่ ปี 1996 ตัว อาคารงดงามด้ว ย
สถาปั ตยกรรมสไตล์วกิ ตอเรียน นาท่านเดินทางสู่เมือง นิ วคาสเซิ ล (New Castle) หรือชื่อเต็มๆ ว่า นิว
คาสเซิล อะพอน ไทน์ (Newcastle Upon Tyne) ตัง้ อยู่บนฝั ง่ แม่น้ าไทน์ ทาให้เป็ นทีม่ าของชื่อเมืองนี่เอง
เมืองนิวคาสเซิลเป็ นหัวเมืองใหญ่ทางฝั ง่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุง่ เรืองด้วยอุตสาหกรรม และเป็ นบ้าน
เกิดของสโมสรฟุตบอลชื่อดัง สโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิลยูไนเต็ด
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Jurys Inn Swindon หรือระดับเดียวกัน
นิ วคาสเซิ ล – ยอร์ก – ลีดส์ – แมนเชสเตอร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นชมเที่ ย วชมเมือ ง นิ วคาสเซิ ล (Newcastle) ชม อนุ ส าวรี ย์เ กรย์ (Grey’s Monument)
อนุ ส าวรีย์ท่ตี งั ้ อยู่ใ จกลางเมือ งนิว คาสเซิล แห่งนี้นัน้ ได้ถู กสร้างขึ้นตัง้ แต่ ปี 1838 เพื่อ เป็ นอนุ ส รณ์ แด่
ชาร์ลส์ เกรย์ ท่านเอิรล์ ที่ 2 ตัวอนุ สาวรียน์ ัน้ เป็ นเสาสูง 40 เมตร ที่ด้านบนเป็ นรูปปั ้นของท่านเกรย์ยนื
เด่นเป็ นสง่าอยู่ ณ บริเวณอนุ สาวรีย์น้ีเองยังเป็ นจุดนั ดพบยอดนิยมของชาวเมือง รายล้อมด้วยอาคาร
ร้านค้าร้านอาหาร และช้อปต่างๆ ผ่านชม สะพานมิ ลเลเนี ยม (Millenium Bridge) อีกหนึ่งแลนด์มาร์ก
ของเมืองนิวคาสเซิล เป็ นสะพานสาหรับคนเดินและจักรยานทีเ่ ปิ ดใช้เมื่อปี 2001 ด้วยสไตล์และรูปร่างที่
เป็ นทรงโค้งโดดเด่นทาให้เป็ นที่น่ าสนใจและเป็ นจุดท่องเทีย่ วยอดนิยมจุดหนึ่งของเมืองเลย แล้วนาท่าน
เดินทางต่อสู่เมือง ยอร์ก (York) เมืองที่มคี วามสาคัญต่ออังกฤษมาอย่างยาวนาน แม้เมืองยอร์กจะถูก
สร้างขึน้ เพื่อเป็ นเมืองป้ อมปราการ แต่กไ็ ด้ถูกตัง้ ให้เป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันบนเกาะอังกฤษใน
เวลาต่อมา เราจะพบเห็นร่องรอยประวัตศิ าสตร์ได้ทวไปในบริ
ั่
เวณเมือง เช่น กาแพงเมืองยอร์ก ทีไ่ ด้สร้าง
ขึน้ ตัง้ แต่สมัยโรมัน รวมแล้วมีอายุกว่า 1,945 ปี ยังมีปราสาท หอคอย และพิพธิ ภัณฑ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านถ่ายรูปทีด่ า้ นหน้า มหาวิ หารยอร์ก (York Minster) มาถึงเมืองยอร์กก็ตอ้ งแวะถ่ายรูปและชื่นชม
กับสิง่ ก่อสร้างขนาดใหญ่ท่สี ุดในเมือง และเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคอายุกว่า 600 ปี ท่มี ขี นาดใหญ่เป็ น
อันดับ 2 ของทวีปยุโรปเหนือ เป็ นรองเพียงแค่มหาวิหารโคโลญจน์ท่ปี ระเทศเยอรมนีเท่านัน้ นอกจาก
หอคอยสูงถึง 72 เมตรแล้ว อีกจุดเด่นของมหาวิหารยอร์กก็คอื กระจกสีท่มี ขี นาดใหญ่ท่สี ุดในโลกชื่อ
Great East Window พร้อมด้วยรายละเอียดการตกแต่งที่อลังการและสวยสง่าไม่แพ้ใคร ได้เวลาแล้ว
เดินทางต่อสู่เมือง ลีดส์ (Leeds) ให้ท่านได้เทีย่ วชมเมืองทีเ่ ป็ นทัง้ ศูนย์กลางเศรษฐกิจและกฎหมายของ
ประเทศ แม้จะเป็ นเพียงเมืองธรรมดาๆ ในศตวรรษที่ 13 แต่ในช่วงศตวรรษที่ 17-19 ก็ได้พฒ
ั นาขึน้ เป็ น
เมืองชัน้ นาอย่างรวดเร็วด้วยอุตสาหกรรมที่กระจายตัวอย่างรวดเร็ว เป็ นเมืองที่เราจะได้เห็นทัง้ อาคาร
โบราณและอาคารสมัยใหม่ตงั ้ ผสมผสานกันไปอย่างลงตัว ในเมืองลีดส์มสี ถานทีท่ ่องเทีย่ วและแลนด์มาร์ก
น่ าสนใจมากมายให้เดินเล่นและชมกัน จากนัน้ เดินทางต่ อไปยังเมือง แมนเชสเตอร์ (Manchester) อีก
หนึ่งเมืองที่ไม่ควรพลาดมาเที่ยวชมเมื่อได้มาเยือนอังกฤษ แมนเชสเตอร์เป็ นเมืองขนาดใหญ่ทางตอน
เหนือของอังกฤษ มีความเป็ นมายาวนานตัง้ แต่ช่วงยุคโรมันหรือประมาณ 2,000 ปี ท่แี ล้ว แต่เป็ นเพียง
เมืองรองขนาดเล็กเท่านัน้ เมืองแมนเชสเตอร์ได้เติบโตขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วงศตวรรษที่ 19 ช่วงแห่งการ
พัฒนาอุตสาหกรรมจนกลายเป็ นเมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่า เมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เมืองแมสเชสเตอร์
ยังเป็ นเมืองที่มแี ลนด์มาร์กน่ าสนใจอีกหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็ นสนามฟุ ต บอลชื่อดัง โบสถ์ วิหาร และ
สะพานโบราณ

เย็น
วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Hallmark Inn Manchester South หรือระดับเดียวกัน
แมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด – ลิ เวอร์พลู – สนามฟุตบอลแอนฟี ลด์ – เชลต์นัม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเข้ า ชม สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) บ้ า นของที ม ฟุ ต บอลชื่ อ ดั ง
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ดเป็ นสนามฟุตบอลทีม่ อี ายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปี และมี
ขนาดความกว้างใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ในอังกฤษ สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ดเปิ ดใช้มาตัง้ แต่ปี 1910 และ
สามารถรองรับผูช้ มได้มากกว่า 76,000 คน ทีผ่ ่านมาสนามแห่งนี้เคยถูกใช้เป็ นสถานทีแ่ ข่งขันฟุตบอลนัด
สาคัญมาแล้วมากมาย อย่างเช่น FA Cup รอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลโลกปี 1966 และฟุตบอลยูโรปี 1996
รวมทัง้ ยังเคยใช้เป็ นสนามแข่งรักบี้อกี ด้วย และเข้าชม พิ พิธภัณฑ์โอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford
Museum) ซึ่งตัง้ อยู่ภายในสนามฟุตบอลนี้เอง เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่จี ดั แสดงเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ของทีม
ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีถ้วยรางวัลจานวนมากทีท่ างทีมได้ชนะมาในแต่ละการแข่งขัน พร้อมรูป
ถ่าย และเสือ้ ทีม จัดแสดงให้ได้ชม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง ลิ เวอร์พลู (Liverpool) เมืองใหญ่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
อังกฤษ เป็ นเมืองทีม่ คี วามสาคัญต่อการค้าของอังกฤษอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 18 เมืองลิ
เวอร์พลู ได้กลายเป็ นเมืองท่าอันดับต้นๆ ของโลก ประเทศต่างชาติทต่ี ดิ ต่อค้าขายกับอังกฤษส่วนใหญ่จะ
มาทางการขนส่งผ่านทางท่าเรือเมืองลิเวอร์พลู นี่เอง นาท่านเข้าชม สนามฟุตบอลแอนฟี ลด์ (Anfield)
คือสนามฟุตบอลทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 6 ของประเทศ และเป็ นถิน่ ของสโมสร ลิ เวอร์พลู ตัง้ แต่ปี
1892 สนามฟุตบอลนี้ได้เปิ ดตัวเมือ่ ปี 1884 และเป็ นบ้านของสโมสรแอฟเวอร์ตนั ในช่วงปี 1884-1891
สามารถจุผชู้ มได้มากกว่า 54,076 คน และเคยใช้เป็ นสถานทีจ่ ดั แข่งขันฟุตบอลนัดสาคัญมากมาย
ฟุตบอลนัดใหญ่ทเ่ี คยดวลกันทีน่ ่ี ได้แก่ ฟุตบอลยูโรปี 1996 และยังใช้จดั การแข่งขันกีฬาอื่นๆ อีกด้วย เช่น
แข่งขันอเมริกนั ฟุตบอล รักบี้ และคอนเสิรต์ ครัง้ ใหญ่ เข้าชม LFC Story
พิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี ก็บรักษาประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานกว่า 120 ปี ของสโมสรลิ
เวอร์พลู เอาไว้ พร้อมด้วยลูกเล่นกิจกรรมต่างๆ ให้สนุกกัน ชม คอลเลกชัน่
ของสตีเฟ่ น เจอร์ราด (The Steven Gerrard Collection) เรียกได้ว่าเป็ น
ห้องส่วนของของ สตีเฟ่ น เจอร์ราด อดีตกัปตันทีมลิเวอร์พลู ก็ว่าได้ เพราะ
ภายในนัน้ จะเต็มไปด้วยของใช้ท่ี สตีเฟ่ น เจอร์ราด ได้อุทศิ ให้ทางสโมสรนามาจัดแสดงให้แฟนๆ ลิเวอร์
พูลได้ชมกัน ไม่ว่าจะเป็ น เสือ้ ทีเ่ คยใช้แข่ง เสือ้ พร้อมลายเซ็นของทีมคู่แข่ง ถ้วยรางวัลต่างๆ ทีไ่ ด้มา ล้วน
จัดแสดงให้ได้ชมกันภายในห้องแห่งนี้ เดินทางสู่เมือง เชลต์นัม (Cheltenham) เมืองแห่งรีสอร์ทและสปา
โดดเด่นในเรือ่ งน้าพุแร่ ทาให้มนี กั ท่องเทีย่ วแวะเวียนมาเป็ นจานวนมากเป็ นเมืองยอดนิยมของการมา
ท่องเทีย่ วและผ่อนคลาย
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รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Jurys Inn Cheltenham หรือระดับเดียวกัน
เขลต์นัม – คาร์ดิฟฟ์ – บาธ – สวิ นดอน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่เมือง คาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงควบตาแหน่ งเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศเวลส์ เป็ นเมือง
ศูนย์กลางทางการค้า วัฒนธรรม และกีฬา มากมายด้วยสถาบันการกีฬาหลายแห่ง แม้คาร์ดฟิ ฟ์ จะเป็ น
เมืองทีเ่ พิง่ ถูกตัง้ อย่างเป็ นทางการเมือ่ ปี 1905 และได้เป็ นเมืองหลวงของเวลส์ในปี 1955 แต่คาร์ดฟิ ฟ์ ก็ม ี
การพัฒนาเป็ นเมืองชัน้ นาอย่างรวดเร็ว โดยรอบเมืองคาร์ดฟิ ฟ์ จะได้เห็นความเป็ นเมืองโมเดิรน์ สมัยใหม่
ผสมผสานกับความเป็ นเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็ นปราสาทโบราณหลายแห่ง โบสถ์ วิหาร และพิพธิ ภัณฑ์
มากมายให้ได้เทีย่ วและเยีย่ มชมกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมือง บาธ (Bath) เมืองเก่าแก่มากประวัตศิ าสตร์ตงั ้ แต่สมัยยุคโรมันโบราณ เป็ นเมืองที่
มากด้วยนักท่องเที่ยวมาตัง้ แต่อดีตด้วยกิตติศพั ท์ของน้ าแร่ท่มี อี ยู่อย่างมากมายในเมืองนี้ พร้อมด้วย
อาคารและสถาปั ตยกรรมโบราณมากมายที่ได้รบั การอนุ รกั ษ์อย่างดี ปั จจุ บนั เมืองบาธได้ถูกยกให้เป็ น
เมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี 1987 นาท่านเทีย่ วชมเมืองบาธ ผ่านชม โรงอาบน้าโรมันบาธ
(Roman Baths) ทีถ่ ูกสร้างขึน้ มาตัง้ แต่สมัยทีย่ คุ โรมันยังครองอังกฤษเพื่อเป็ นทีอ่ าบน้ าสาธารณะ กลายา
เป็ นทีน่ ิยมมากด้วยน้ าแร่รอ้ นทีช่ ่วยผ่อนคลายและรักษาโรค อาคารทีเ่ ห็นในปั จจุบนั นัน้ ได้ผ่านการบูรณะ
ต่อเติมมาหลายครัง้ จนมาเสร็จสิ้นสุดท้ายในช่วงศตวรรษที่ 18 แต่ก็ยงั คงความนิยมไม่เสื่อมคลาย และ
กลายเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วหลักแห่งหนึ่งในเมืองบาธ ผ่านชม อารามบาธ (Bath Abbey) ทีต่ งั ้ อยู่ใกล้ๆ
กับโรงอาบน้ าโรมัน เป็ นอารามเก่ าแก่ ท่สี ร้างขึ้นครัง้ แรกเมื่อ ศตวรรษที่ 7 และได้บูรณะปรับปรุง ใน
ศตวรรษที่ 12 และ 16 อารามบาธเป็ นอารามในนิกายโรมันคาทอลิกทีส่ วยและอลังการด้วยสถาปั ตยกรรม
สไตล์โกธิค มีความละเอียดและประณีตในทุกๆ รายละเอียดของการแกะสลักและรูปปั ้นต่างๆ จากนัน้
เดินทางสู่เ มือ ง สวิ นดอน (Swindon) เมือ งใหญ่ ทางฝั ง่ ตะวันตกเฉี ยงใต้ของอังกฤษ เป็ นเมือ งแห่ ง
อุตสาหกรรมการรถไฟในสมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นเมืองใหญ่ท่มี อี ตั ราความเจริญรุ่งเรืองเพิม่ ขึ้นอย่าง
รวดเร็ว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Jurys Inn Swindon หรือระดับเดียวกัน
สวิ นดอน – เอมส์บิวรี่ – สโตนเฮนจ์ – อ็อกซฟอร์ด – บิ สเตอร์ วิ ลเลจ เอาท์เล็ต – ลอนดอน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมือง เอมส์บิวรี่ (Amesbury) เมืองในเขต วิลต์เชอร์
(Wiltshire) เป็ นเมือ งที่ โ ด่ ง ดั ง ด้ ว ยการเป็ นที่ ต ั ง้ ของหนึ่ ง ในสิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลก และเป็ นเมืองที่มกี ารตัง้ ถิน่ ฐานอยู่อย่างต่อเนื่อง
เก่ า แก่ ท่ีสุ ด ในสหราชอาณาจัก ร นับ รวมแล้ว เมือ งนี้ ม ีอ ายุ ม ากถึง
10,838 ปี เลย นาท่านเข้าชม สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) แลนด์มาร์ก
สุ ดโดดเด่นของอังกฤษ อนุ ส รณ์ ส ถานโบราณอายุกว่ า 4,000 ปี ที่
สร้างขึ้นได้อย่างน่ าพิศวง เพราะแท่งหินแต่ละแท่งนัน้ มีความสูงถึง 4 เมตร กว้าง 2.1 เมตร และหนัก
ประมาณ 25 ตัน รวมแล้วมากถึง 112 แท่ง ได้ถูกจับมาตัง้ เรียงซ้อนกันเป็ นวงกลม 3 วง ซึ่งคงอยู่ได้
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จนถึงปั จจุบนั แม้ปริศนาว่าสโตนเฮนจ์ถูกสร้างขึน้ ยังไงและเพื่ออะไรยังไม่กระจ่าง แต่กไ็ ด้ถูกยกให้เป็ น
มรดกโลกโดยองค์ก ารยูเ นสโก้เ มื่อ ปี 1986 และถู กจัดให้เ ป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศ จรรย์ของโลกยุค กลาง
เดิน ทางสู่ เ มือ ง อ๊อ กซฟอร์ด (Oxford) เมือ งที่ม ีช่ือ เสีย งในด้า นการศึก ษา ด้ว ยการเป็ น ที่ต ัง้ ของ
มหาวิทยาลัยชัน้ นาและครองตาแหน่ งหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่ าแก่ ท่สี ุดในโลก มหาวิ ทยาลัยอ๊อกซ
ฟอร์ด (University of Oxford) นอกจากนี้ยงั มีวทิ ยาลัยมากถึง 30 วิทยาลัยอยูใ่ นบริเวณเดียวกันอีกด้วย
นาท่านชมเมือ งอ๊ อ กซฟอร์ดที่มากด้ว ยประวัติศ าสตร์และสถาปั ต ยกรรมสวยๆ ที่สงสมมาหลายกว่
ั่
า
ศตวรรษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ผ่านชม ปราสาทอ๊อกซฟอร์ด (Oxford Castle) ปราสาทโบราณเก่ าแก่ท่สี ร้างขึ้นครัง้ แรกตัง้ แต่ ช่ว ง
ศตวรรษที่ 11 ก่อนจะกลายเป็ นคุกในศตวรรษที่ 18 ปั จจุบนั ปราสาท
หลังใหญ่แห่งนี้ได้ถูกดัดแปลงเป็ นร้านอาหารและโรงแรม แถมเป็ น
สถานทีท่ ่องเทีย่ วชื่อดังทีน่ ักท่องเทีย่ วแวะเวียนกันมาชมไม่ขาดสาย
ผ่านชม วิ ทยาลัยไครส์ตเชิ รช์ (Christ Church Collage) หนึ่งใน
วิทยาลัยในเครือของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด และเป็ นทัง้ วิทยาลัย
โบสถ์ และโรงเรียน สวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมแสนประณีตทัง้ นอกและในอาคาร ทีว่ ทิ ยาลัยแห่งนี้ยงั เป็ น
จุดถ่ายทาภาพยนตร์ช่อื ดัง “แฮร์ร่ี พอตเตอร์” อีกด้วย ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองอ๊อกซฟอร์ด (Oxford
Town Hall) ทีใ่ จกลางเมืองอ๊อกซฟอร์ด ทีน่ อกจากจะเป็ นศาลาว่าการแล้วยังเป็ นสถานที่จดั งานอีเวนท์
สาคัญ ๆ และเป็ นพิพ ิธ ภัณ ฑ์ท่นี ่ าสนใจแห่ง หนึ่ง ด้ว ย นาท่านเดินทางสู่ บิ สเตอร์ วิ ลเลจ เอาท์เล็ต
(Bicester Village Outlet) ในเมืองบิสเตอร์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งในเอาท์เล็ตที่มรี า้ นค้า
กว่า 160 ร้าน มากมายด้วยนานาแบรนด์เนม เสือ้ ผ้า กระเป๋ า นาฬิกา ร้องเท้าทีล่ ว้ นก็น่าซือ้ ทุกแบรนด์ใน
ราคาสุ ด พิเ ศษ เช่ น burberry, Gucci, Calvin Klein, Chloe, Cath Kidston, Diesel, Givenchy, Fendi,
Prada และอีกมาก
อิ สระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
นาทุกท่านออกเดินทางสู่เมือง ลอนดอน (London) มหานครที่เป็ นทัง้ เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ
และสหราชอาณาจัก ร เป็ นเมือ งศูนย์กลางในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็ นคมนาคม ท่อ งเที่ยว การศึกษา
เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ลอนดอนได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใ หญ่ ท่สี ุ ดในโลกปั จจุบนั
มากมายด้วยสถานทีท่ ่องเทีย่ วและแลนด์มาร์กชื่อดัง นอกจากนี้ลอนดอนยังเป็ นเมืองเก่าแก่ท่มี อี ายุกว่า
3,000 ปี แล้ว สังสมประวั
่
ตศิ าสตร์ไว้ในทุกๆ มุมของเมืองให้เราได้ชมกันไม่มเี บื่อ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Mercure London Heathrow Hotel หรือระดับเดียวกัน
ลอนดอน – ล่องเรือแม่น้าเทมส์ – ช้อปปิ้ งห้างแฮร์รอด
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านผ่ านชม พระราชวังบักกิ้ งแฮม (Buckingham Palace) อีกความงดงามของพระราชวัง แห่ ง
ราชวงศ์องั กฤษ และจนถึงทุกวันนี้กย็ งั เป็ นทีป่ ระทับของ ควีนเอลิ ซาเบธที่ 2 และเหล่าสมาชิกในราชวงศ์
เพราะฉะนัน้ รอบรัว้ พระราชวังบักกิ้งแฮมจึงมักจะมีชาวอังกฤษแวะเวียนโฉบไปมาอยู่บ่อยครัง้ โดยหวังว่า
อาจโชคดีได้เห็นท่านเหล่านี้ไม่วนั ใดก็วนั หนึ่ง พระราชวังบักกิงแฮมเป็ นบ้านเดิมของ ดยุคแห่งบักกิง้ แฮม
ขุนนางชาวอังกฤษ สร้างขึน้ ในปี 1703-1705 จากนัน้ ก็กลายเป็ นสมบัตขิ องหลวงในสมัย จอร์จที่ 3 และ
ได้รบั การปรับปรุงให้กลายเป็ นทีป่ ระทับอย่างเป็ นทางการของราชวงศ์องั กฤษตัง้ แต่ปี 1837 นอกจากเป็ น

เที่ยง

21.45 น.
วันที่เก้า
07.35 น.
09.40 น.
19.15 น.

ทีป่ ระทับแล้วก็ยงั ใช้เป็ นสถานทีจ่ ดั งานพิธตี ่างๆ รวมทัง้ จัดงานเลีย้ งรับรองอาคันตุกะแห่งราชวงศ์อกี ด้วย
ผ่านชม บิ๊ กเบน (Big Ben) แลนด์มาร์กสุดโดดเด่นใจกลางกรุงลอนดอน หอนาฬิกาแห่งนี้ถอื เป็ นส่ว น
หนึ่งของพระราชวังเวสต์มนิ สเตอร์ (Palace of Westminster) และ
เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ป ระจ าเมือ งคู่กัน มาเป็ น เวลายาวนานเกิน 150 ปี
มาแล้ว บิ๊ก เบนเป็ น หอนาฬิก าที่ต ัง้ อยู่บ นหอคอยสู ง 96.3 เมตร
ด้านบนเป็ นนาฬิกาที่ห ันหน้ าปั ด 4 ด้านทัวทิ
่ ศ หน้ าปั ดมีเ ส้นผ่ า น
ศูนย์กลาง 7 เมตร เข็มชัวโมงยาว
่
2.7 เมตรและเข็มนาทียาว 4.3
เมตร ตัวกรอบโดยรอบหน้าปั ดทาจากเหล็กกล้า ทัง้ หมดนี้สร้างแล้ว
เสร็จในปี 1859 โดยมีการติดตัง้ ระฆังขนาดใหญ่ น้ าหนักถึง 13.76 ตันเพิม่ เข้ามาในปี เดียวกัน เสียง
กังวานของระฆังใบนี้จะก้องสะท้อนไปทัวบริ
่ เวณเป็ นที่คุ้นเคย และชื่อ “บิก๊ เบน” ที่เรียกกันก็มาจากชื่อ
ของระฆังใบนี้น่ีเอง นาท่านเดินทางสู่ ลอนดอนอาย (London Eye) และถ่ายรูปกับหนึ่งในสัญลักษณ์
ของกรุงลอนดอนทีอ่ ยูค่ ่กู บั ลอนดอนมานานถึง 20 ปี ตงั ้ แต่ทไ่ี ด้เริม่
สร้างขึน้ ในปี 1998 เป็ นชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ท่สี ุดในทวีปยุโรป
ด้วยความสูงถึง 135 เมตร และเคยได้ตาแหน่ งชิงช้าสวรรค์ท่สี ูง
ที่สุดในโลกมาครอง ที่น่าสนใจยิง่ กว่านัน้ ก็คอื ชิงช้าสวรรค์แห่งนี้
นัน้ ตัง้ อยูไ่ ด้โดยยึดจากโครงฐานเพียงฝั ง่ เดียวเท่านัน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ล่องเรือแม่น้าเทมส์ ชมความงามสองฝั ง่ แม่น้ าสายหลักของลอนดอน สัมผัสกับเมืองมหานคร
แห่งนี้ จากอีกมุมมองแต่น่าสนใจไม่แพ้กนั ด้วยทิวทัศน์สวยๆ ตลอดชายฝั ง่ ไม่ว่าจะเป็ นอาคารบ้านเรือน
สถานทีส่ าคัญต่างๆ เช่น มหาวิหารเซนต์ปอล สะพานมิลเลเนียม โรงละครแห่งชาติ และจากแม่น้ าเทมส์
นี่เองทีเ่ ราจะได้ชม ทาวเวอร์บริดจ์ หอคอยลอนดอน รวมถึงลอนดอนอาย ในมุมทีด่ แี ละสวยทีส่ ุดด้วย
อิสระช้อปปิ้ งที่ ห้ างสรรพสิ นค้าแฮร์รอด (Harrods) ห้างสุดหรูใจกลางกรุงลอนดอน ทีม่ ากมายอัดแน่ น
ไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมชัน้ นาจากทัวโลกที
่
่มใี ห้เลือกดูเลือกช้อปปิ้ งกันถึง 330 ร้าน ห้างแฮร์รอดเป็ น
ห้างสรรพสินค้าสุดหรูทงั ้ ด้วยตัวสินค้าเอง และตัวห้างทีม่ กี ารตกแต่งอย่างหรูหราอลังการ แม้จะเป็ นห้าง
เก่าแก่อายุถงึ 184 ปี แต่กย็ งั คงความเป็ นห้างสรรพสินค้าแถวหน้าของอังกฤษได้ตลอดมาและกลายเป็ น
สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของลอนดอนทีต่ อ้ งลองมาสัมผัสสักครัง้
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นฮีทโทรว์ เพื่อเดิ นทางกลับสู่ประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK10 แวะเปลีย่ นเครื่อง (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK372
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

ราคา

สิ งหาคม

10 – 18 สิงหาคม 2562

64,900

ตุลาคม

5 – 13 ตุลาคม 2562
19 – 27 ตุลาคม 2562

59,900

12 – 20 ตุลาคม 2562
พฤศจิ กายน

1-9 / 15-23 พ.ย. 62

New Year 2020

24 ธ.ค. 62 -1 ม.ค. 63

64,900
59,900
69,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่าอังกฤษ ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกาหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ่ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่ นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.
จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

6. หลักฐานทางการเงิ น
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ในวันทีย่ ่นื วีซ่า) ควรเลือกเล่มทีม่ กี าร
เข้าออกของเงินสม่าํ เสมอ และมีจานวนไม่ต่าํ กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุม
ื บสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกับหนังสือรับ
กับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่อกลั
ทางการเงินทีอ่ อกจากธนาคาร (Bank Certificate)
หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณี ที่ผ้อู ื่นเป็ นคน
ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่
ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่มเติ ม ทางบริษัท ใคร่ขอรบกวนท่ า นจัดส่ ง เอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
ื ซ่าได้
13. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอนการย่นวี
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยื่น 20 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
*1. ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)..........................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลีย่ นชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน
............................................................................................
ชื่อบิดา ...................................................................................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ กิด .........................................................
ชื่อมารดา ................................................................................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ กิด .........................................................
*2. สถานภาพ โสด แต่งงานจดทะเบียน แต่งงานไม่จดทะเบียน หย่า หม้าย
กรณีสมรส แล้ว กรุณาแจ้ง วัน-เดือน-ปี ทีส่ มรส (กรณีมที ะเบียนสมรส ใส่รายละเอียดตามทะเบียนสมรส)
................................................................................................................
(กรณีไม่มที ะเบียนสมรส หรืออยูก่ นิ ฉันสามี-ภรรยา ใส่รายละเอียดวัน-เดือน-ปี คร่าวๆทีเ่ ริม่ อยูก่ นิ ฉันท์สามี-ภรรยา
................................................................................................................
(กรณีสถานภาพหย่า ใส่รายละเอียดวัน-เดือน-ปี ตามใบหย่า) ..........................................................................
(กรณีสถานภาพแยกกันอยู่ ใส่รายละเอียดวัน-เดือน-ปี คร่าวๆ) .......................................................................
*3. กรณีท่านทีแ่ ต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นแบบจดทะเบียนหรือไม่กต็ าม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานทีเ่ กิด สามี-ภรรยา .................................
สัญชาติ ......................................................................
*กรุณาใส่รายละเอียดบุตร หากมีบุตรด้วยกัน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อบุตร 1. ชื่อ .............................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... สถานทีเ่ กิด ....................................... สัญชาติ .......................
ชือ้ บุตร 2. ชื่อ .............................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... สถานทีเ่ กิด ....................................... สัญชาติ .......................
ชื่อบุตร 3. ชื่อ .............................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... สถานทีเ่ กิด ....................................... สัญชาติ .......................
*กรุณาใส่รายละเอียดพีน่ ้อง กรณีมพี น่ี ้อง (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพีน่ ้อง 1. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... สถานทีเ่ กิด ............................. สัญชาติ ...............................
ชื่อพีน่ ้อง 2. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... สถานทีเ่ กิด ............................ สัญชาติ ...............................
ชื่อพีน่ ้อง 3. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... สถานทีเ่ กิด ........................... สัญชาติ ................................
*4.ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั (ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ........................ โทรศัพท์บา้ น ......................... *โทรศัพท์มอื ถือ .............................................
*อีเมล์ ........................................................................................................................................

*5.ชื่อสถานทีท่ างาน (ภาษาอังกฤษ)...............................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ างาน (ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................
รายได้ต่อเดือน/อาชีพประจา/คู่สมรส/บุตร..............................................................................................
ประเภทของงานทีด่ แู ลรับผิดชอบ/ประเภทของงานทีอ่ งค์กรทาอยู่ ........................................................
โทรศัพท์ .................................................................................................................................................
*กรณีศกึ ษาอยู่ ชื่อสถาบันการศึกษา ...........................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถาบันการศึกษา ..................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ..........................................โทรศัพท์ ....................................................................................
ระดับชัน้ / หลักสูตรการศึกษา .....................................................................................................................
กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ..............................................
6. ชื่อบุคคลทีร่ ว่ มเดินทางไปด้วย.........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (ระบุ).........................................................................................................
*7. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครัง้ สุดท้ายหรือไม่ ....... ไม่เคย ....... เคย (กรณีทเ่ี คยให้ระบุวนั ที)่ ........................
กรณีเคยได้วซี ่าเชงเก้น ได้จากประเทศอะไร ..................................................
*8. ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมือสาหรับยื่นคาร้องขอวีซ่าเชงเก้น ครัง้ ล่าสุด ....... ไม่เคย ....... เคย
(กรณีทเ่ี คยให้ระบุวนั ที)่ .................................................................................
*9. ท่านเป็ นผูด้ แู ลค่าใช้จา่ ยด้วยตัวท่านเอง . ใช่ ไม่ใช่ (กรณีทไ่ี ม่ใช่ให้ระบุบุคคลหรือใครเป็ นผูด้ แู ลค่าใช้จ่ายของ
ท่าน) ........................................................................................................
หมายเหตุ การอนุมตั ิ วีซ่าเป็ นดุลพิ นิจของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้ สิ้ น ทัง้ นี้
บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผเ้ ู ดิ นทางเท่านัน้
***กรณี จาวันเกิ ดไม่ได้กรุณาระบุปี พ.ศ./ค.ศ. คร่าวๆ***

