
 

 

รหัสทัวร WCT1902878 

ทัวรยุโรป อังกฤษ สกอตแลนด เวลส 9 วัน 6 คืน (QR) 
ลอนดอน   บาธ   สโตนเฮนจ   คารดิฟ   เบอรตัน ออน เดอะ วอเตอร 
เขาชมปราสาทเอ   ดินเบิรก   ยอรค   เมืองเอดินเบอระ   แมนเชสเตอร 
ทะเลสาบวินเดอรเมียร   ลิเวอรพูล   ไบบูรี   ฟารมปลาเทราท 
ชอปปم�งเอาทเล็ท ตะลุยมหานครลอนดอน สัมผัสกลิ่นไอแหงผูดี 

 



 

 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – โดฮา 
17.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินกาตาร แอรเวย แถว T ใช

ประตูทางเขา 8-9 เจาหนาที่ คอย อํานวยความสะดวกและใหการตอนรับ พรอม
จัดเตรียมเรื่องเอกสารการเดินทาง 

21.15 น. ออกเดินทางสูกรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยเที่ยวบินที่ QR833 
วันที่2 โดฮา – เอดินเบอระ (สกอตแลนด) คาลตัน ฮิลล 
 ปราสาทเอดินเบอระ – ชมเมือง(ทั้งวัน)    
00.15 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน ใหทานเดินเลน

พักผอนชอปปم�งในสนามบินที่มีรานคาปลอดภาษีมากมาย 
01.20 น.      ออกเดินทางตอสูกรุงเอดิเบอระ ประเทศสกอตแลนด โดยเที่ยวบิน QR031  
06.40 น. เดินทางถึงสนามบินเอดินเบอระ หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางวีซาและ

ตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูกรุงเอดินเบอระ เอดินเบรอะ 
EDINBURGH  นครหลวงแสนสวยแหง สก็อตแลนด นําทาน ชมเมืองเอดินเบอระ 
เมืองหลวงและศูนยกลางวัฒนธรรม
ของสก็อตแลนดตั้งแตศตวรรษที่ 15 
ซึ่งไดรับการขนานนามวา "ATHENS 
OF THE NORTH" เปนที่ตั้ งของ
รัฐสภาแหงใหมของสก็อตแลนด (เพิ่ง
แ ย ก ม า จ า ก รั ฐ ส ภ า ข อ งส ห ร า ช
อาณาจักร) ตั้งอยูบนถนนสายหลักของ
เอดินเบอระคือรอยัลไมล (ROYAL MILE) ซึ่งสรางตามแนวสันเขาเชื่อมโยงพื้นที่
ประวัติศาสตรระหวางปราสาทเอดินเบอระและพระราชวัง เขาชมภายในปราสาทเอดิน
เบอระ (EDINBURGH CASTLE) บนเนินเขาอันงามสงา ซึ่งเริ่มสรางขึ้นในราวชวง
ศตวรรษที่ 11-16 ภายในปราสาทเปนพิพิธภัณฑและที่เก็บสมบัติลํ้าคามากมาย อาทิ 
มงกุฎ พระแสงดาบ และคธาแหงสก็อตแลนด และที่สําคัญปราสาทเอดินเบอระแหงน้ีเปน
ปราสาทที่ใชเปนสถานที่เปดตัวของหนังสือเรื่องแฮรี่ พอตเตอร เน่ืองจากมีลักษณะ
ใกลเคียงฉากเมืองแมมดในทองเรื่องอีกดวย  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย จากนั้นนําทานเดินทางสู  คาลตัน 
ฮิลล (Calton Hill) ที่เปนที่ตั้งของ
เสาคอลั่ม โรมันอันใหญยักษ ที่ถือเปน 
The National Monument ข อ ง ส
ก็อตแลนด พื้นที่ตรงน้ีสมัยโบราณใช
เปนที่ประหารนักโทษ ตอมาก็เปลี่ยน
มาเรื่อยๆ เปนโรงหนังบาง บานของ
ขาราชการบาง จากน้ันผานชมรัฐสภาสก็อตแลนด ผานชมราน The Elephant 
House เปนรานน่ังชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไมแพง ที่ J.K. Rowling มาน่ังแตง
หนังสือแฮรรี่ พอตเตอรภาคแรก นําทานเดินเลนชมเมืองบน ถนนปริ้นซ Prince 
Street ที่มีรานคามากมายเปรียบไดกับถนน อ็อกซฟอรดในลอนดอน และชม
บรรยากาศของตัวเมืองเกาที่ตั้งอยูบนเนินเขาฝم�งตรงขามซึ่งเปนบรรยากาศที่สวยงาม
มากๆของเมืองเอดินเบิรก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  Holiday Inn Edinburg Hotel / หรือเทียบเทา 
วันที่3        เอดินเบอระ – ชมทะเลสาบวินเดอรเมีย – ยอรก – ชมเมือง 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานออกเดินทางลงใตสู เมืองวินเดอรเมียร  เมืองที่ตั้งอยูในเขตทะเลสาบแสน

สวยหรือ เลค ดิสทริก Lake District เปนเมืองบานเกิดของปเตอร แรบบิท ตัว
การตูนที่ มี ช่ือเสียงของอังกฤษ ให
เวลาทานเดินเลนชมเมืองเล็กๆนารักที่
ตั้งอยูริมทะเลสาบวินเดอรเมียร ชื่นชม
กับบรรยากาศของธรรมชาติที่รมรื่น
และอาคารบานเรือนท่ีสวยงาม นําทาน
ชมความงามของทะเลสาบวินเดอร
เมียร ชมบานเรือนที่อยูริมฝم�งทะเลสาบ
และบนเกาะแกงตางๆ ทานจะเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่บริสุทธิ ์

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   



 

 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองยอรก ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ถึงเมืองยอรค YORK 
นําทานเขาสูตัวเมือง ชมเมืองยอรที่สวยงามและย่ิงใหญ มีวิหาร ยอรค มินสเตอร 
ที่สรางอุทิศแดเซ็นต ปเตอร นับวา
เปนวิหารสไตลกอธิคที่ใหญที่สุด
ในยุโรปตอนบนภายในตกแตงดวย
แผนกระจกสีที่ใหญที่สุดในเกาะ
อังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ
หนาตางกลม ROSE WINDOW 
ซึ่งเปนที่มาของสัญลักษณของ
ดอกกุหลาบในสงครามแยงชิงราช
สมบัติ WAR OF ROESES ใน
สมัยราชวงศยอรค ปกครองประเทศจากน้ันมีเวลาใหทานอิสระชอปปم�งในบริเวณถนน
แชมเบิ้ล และยานเมืองเกา ที่สุดคลาสสิคและสวยงาม โดยสินคาที่มีชื่อเสียงของเมืองน้ี
คือ กระเบ้ืองเคลือบโพรเซเลน ผาปกรวมถึงงานหัตรกรรมตางๆ และสินคาแบรนดเนม
จากยุโรป มากมาย  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  Holiday Inn Hotel Leeds เทียบเทาระดับใกลเคียง 
วันที่4 ยอรก – แมนเชสเตอร – เขาชมสนามแมนยูไนเต็ด -  ลิเวอรพูล – ชมเมือง 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางตอสู เมืองแมนเชสเตอร ประมาณ 1 ชั่วโมง เมืองหลวงทางตอนเหนือ

ของอังกฤษ อดีตเมืองทาที่
สําคัญและเปนเมืองทีมี  2 
สโมสรฟุตบอลที่ชาวไทยชื่น
ชอบ อย างแมนเชสเตอร  
ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร 
ซิ ตี้  นํ าท าน เข า ช ม ภ าย
บริเวณภายในของสนาม
ฟุตบอลโอลดแทรฟฟอรด 



 

 

OLD TRAFFORD STADIUM แหงทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด เจาของสมญานาม 
“ปศาจแดง” กอสรางในป 1909 และเริ่มใชตั้งแตป 1910 ปจจุบันมีที่น่ังจุผูชมไดถึง 
76,212 คน ใหเวลาทานเลือกซื้อสินคาในรานมกกะสโตรของสโมสร 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บาย นําทานเดินทางสู “เมืองลิเวอรพูล” ถิ่นกําเนิดวงดนตรีสี่ เตาทอง และเมืองทาแหง

การทองเที่ยวที่มีความสําคัญมากแหงหน่ึงของประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะในชวง
คริสตศตวรรษที่ 18 เมืองลิเวอรพูลนั้น
ถือวาเปนจุดศูนยกลางของการติดตอ
คาขายกับแคริบเบียน, ไอรแลนด และ 
แผนดินใหญยุโรป จึงสงผลใหเมืองลิ
เวอรพูลเปนเมืองสําคัญที่สุดเมืองหน่ึง
ของอังกฤษ ปจจุบันเมืองลิเวอรพูลได
กลายเปนที่ ดึงดูดนักทองเท่ียว ซึ่งในป 
ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอรพูลไดมีการ
ฉลองครบรอบ 800 ป ที่กอตั้งมาและ
ในป  ค .ศ . 2008 ลิ เวอรพูลก็ ไดรับ
ตําแหนงเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปพรอมกับเมืองสตราวันเจอร ในนอรเวยอีก
ดวย นําทานเดินทางไปถายรูปดานนอก Anfield ส นามของสโมสรดังลิเวอรพูล 
เจาของคําขวัญ YOU WILL NEVER WALK ALONE 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  Novotel Hotel Liverpool / เทยีบเทาระดับใกลเคียง 
วันที่5 ลิเวอรพูล – เบอรตัน ออน เดอะ วอเตอร - ไบบูรี – ฟารมปลาเทราท – คารดิฟ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเดินทางสู  “เมืองเบอรตัน 

ออน เดอะ วอเตอร” Bourton On 
The Water หมูบานเล็ก ๆ ที่รูจักกัน
ในนามของ “เวนิส แหงคอตสวอลด” 
เมืองที่โดงดังที่สุดในเขตคอตสโวลด 



 

 

Cotswold ดูเงียบสงบมี ลําธารสายเล็ก ๆ (แมน้ําวินดรัช) ไหลผานกลางเมือง และมี
สะพานหินทอดขามน้ําเปนชวง ๆ กับตนวิลโลวที่แกวงกิ่งกานใบอยูริมน้ํา เมืองน้ีมี
รานอาหารและโรงแรม รวมทั้งรานคาใหเดินเลนเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย นําทานชม
ความสวยงามภายในหมูบานแหงน้ี พรอมทั้งถายภาพเปนที่ระลึก  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “หมูบานไบบุรี” เปนหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูในแควน 

Gloucestershire เขต  Cotswolds (ค อ ท ส โวลส )  จั ด ว า เป น  The Most 
beautiful village in England 
ใหทานไดเดินเลนชม บานเรือนอัน
เปนเอกลักษณของหมูบานแหงน้ี น่ัน
คือกระทอมหินโบราณ ที่เรียงรายกัน
ยาวไปเปนแถว มีชื่อวา Arlington 
Row ซึ่งกระทอมเหลาน้ีเคยเป  นที่
พักของคนที่ทําอาชีพทอขนแกะใน
สมัยศตวรรษที่ 17ชม โบสถอันเกาแก 
อีกทั้งยังมีถนนสวย ๆ ที่รายลอมดวย
ดอกไมสีสดใสริมสองขางทาง นําทาน
ชม “ฟารมปลาเทราท” อายุกวา 
100 ป  ตั้ งอยู ใจกลางหมูบาน อัน
เน่ืองมาจากแมน้ําโคลนเปนสาขาหน่ึง
ที่แยกมาจากแมน้ําเทมส เปนแหลงที่
สามารถเลี้ยงปลาชนิดน้ีไดตลอดทั้งป 
สวนใหญปลาที่เลี้ยงเปนปลาเทราทสีน้ําตาล กลายเปนอาชีพที่ทํารายไดใหกับคนใน
หมูบานจํานวนมาก และฟารมปลาเทราตยังเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของหมูบาน
อีกดวย (ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินกรณีฟารมปลาเทราทปดโดยไมแจง
ลวงหนา)  นําทานออกเดินทางสูเมืองคารดิฟ ชมตัวเมืองคารดีฟ เมืองหลวงของ
ประเทศเวลส และยังเปนเมืองทาสําคัญริมทะเลไอริช อดีตเปนเมืองที่สงออกถานหิน
มากที่สุดเมืองหน่ึงของสหราชอาณาจักร ผานชมศาลาวาการเมือง (City Hall) แวะ



 

 

เก็บภาพปราสาทคารดิฟ (Cardiff Castle) ชมความงดงามของปราสาทที่มีอายุกวา 
1,000 ปมาแลว อิสระชมเมืองคารดิฟตามอัธยาศัย  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Mercure Cardiff Hotel / หรือระดับใกลเคียง 
วันที่6 คารดิฟ – บาธ – สโตนเฮนจ – ออกฟอรด – ชอปปم�ง เอาทเล็ท  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานออกเดินทางสู เมืองบาธ “Bath” ดินแดนแหงอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญบน

เกาะ อังกฤษเมื่อกวา 2,000 ป
มาแลว ชมเมืองบาธ ที่ชาวโรมัน
มาสรางไวเปนเมืองอาบน้ําแร 
เมื่อ 2,000 ปมาแลว โดยอาศัย 
น้ําจากบอน้ําแรธรรมชาติที่จะมี
น้ําไหล ออกมาอยางตอเน่ืองถึง
วั น ล ะป ร ะม าณ  1,250,000 
ลิตร และมีความรอนถึง 46 องศาเซลเซียส ไดเวลาสมควรนําทานผานบริเวณทุงราบ 
ซอลสบรี “Salisbury Plain” 
เป น ที่ ตั้ ง ข อ ง  ส โต น เฮ น จ  
Stonehenge (รวมคาเขาชม
บริเวณภายใน) วงหินปริศนา
แหงเกาะอังกฤษ นับเปนหน่ึงใน
เจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคเกา 
ส ร า ง ขึ้ น ร า ว  2,000 ป ก อ น
คริสตกาล 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
บาย จากนั้นออกเดินทางสู ศูนยการคาเอาทเล็ท (Bicester Village Outlet) ที่ใหญและ

มีสินคาหลากหลายที่สุด มีเวลาใหทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนม อาทิเชน Burberry, 
Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally, Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ 

คํ่า อิสระอาหารเย็นเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 



 

 

พักที่:  Holiday Inn London Wembley, London / หรือระดับใกลเคียง 
วันที่7 ลอนดอน – ลองเรือแมนํ้าเทมส – หอคอยลอนดอน - โคเวนต การเดน – ชอปปم�ง 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานลองเรือแมนํ้าเทมสสัมผัสบรรยากาศของวิวทิวทัศนอันโรแมนติก ของมหา

นครลอนดอน ซึ่งแมน้ําเทมสสายน้ี
เปนแมน้ําใหญที่ไหลในอังกฤษตอน
ใต และเปนที่รูจักมากที่สุดเพราะ
แมน้ําไหลผานใจกลางกรุงลอนดอน
นอกจากน้ี แมน้ํายังไหลผานเมือง
อ่ืนๆ ดวย เชน เมืองอ็อกซฟอรด 
รีดดิ้ง และ วินดเซอร ฯลฯ นําทาน
เขาชมทาวเวอร ออฟ ลอนดอน 
(เขาชมดานใน) เปนสถานที่ที่เคย
เปนพระราชวัง แมในภายหลังจะ
เปลี่ยนมาเปนคุกหลวง ที่จองจํา
บุคคลสําคัญของอังกฤษ ไมวาจะ
เปนพระมเหสี แอนน โบลีน เซอร
โทมั ส  ม อร  ฯลฯ  ป จ จุ บั น เป น
พิพิธภัณฑที่นาสนใจมากแหงหน่ึง
ของประเทศ ชมหองจิลเวอรี่ที่เก็บ
รักษาเพชรและมงกุฎประจําราชวงศของอังกฤษ จากนั้นชมมหานครลอนดอน, ผาน
ชมรัฐสภาของอังกฤษริมแมนํ้าเทมส 
จัตุรัสรัฐสภา มหาวิหารเวสทมินสเตอร 
Westminster Abbey หอนาฬิกา
บิ๊กเบน ถนนดาวน นิงที่ตั้ งของบานพัก
นายก รัฐมนตรีอังกฤษ, จตุรัสทราฟลการ 
อนุสรณของนายพลลอรด เนลสัน และชัย
ชนะของอังกฤษเหนือทัพของนโปเลียน ณ 



 

 

แหลมทราฟลการ, มหาวิหารเซนตพอลส ธนาคารชาติของ  อังกฤษ กองบัญชาการ
ตํารวจสกอตแลนดยารด ถายภาพสะพานทาวเวอร บริดจ ที่โดงดัง  ผานชมพระราชวัง
บักก้ิงแฮม ที่ใชวาราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศ
ชั้นสูง 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูโคเวนต การเดน (Covent Garden) ตั้งอยูในบริเวณที่เคยเปน

ตลาดผลไมสมัยศตวรรษที่ 17 แตปจจุบันไดเปลี่ยนเปนลานพลาซา รานคา บาร และ
ภัตตาคาร ตลาดผลไมน้ันยายไปบริเวณอ่ืนแลว แตบริเวณน้ีก็ยังคงคึกคักมีชีวิตชีวา ยาน
ที่เรียกวา "เดอะการเดน" น้ีมีการแสดงขางถนนมากมายจากทั่วทั้งยุโรป(Street 
Show) ไมวาจะเปนวงดนตรีแสดงตลก ศิลปนละครใบ ฯลฯ และในบริเวณน้ียังเปน
สวรรคสําหรับนักชิมและคนรักกาแฟอีกดวยไดเวลาสมควร จากน้ันอิสระทุกทานในยาน
การคา ถนนออกซฟอรด และรีเจนท ใหทานเลือกซื้อสินคาตางๆ ทั้งสินคาแบรนดเนม 
และสินคาท่ีระลึก มากมาย  หรือทานอาจเลือก เขาชมพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง มาดามทุส
โซ(คาเขาประมาณ 1,500 บาท) โรงถายภาพยนตรวอรเนอร (Harry Potter คา
เขาประมาณ 3,000 บาท กรุณาจองตั๋วจากเมืองไทยเพราะรอบเขาชมอาจเต็ม
ได) ไดตามอัธยาศัย ทานจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอรอยางแทจริง 
/ ไดเวลาสมควรประมาณ 19.00 นําทานเดินทางกลับสูท่ีพัก 

คํ่า อิสระอาหารเย็นเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
พักที่:  Holiday Inn London Wembley, London / หรือระดับใกลเคียง 
วันที่8 ลอนดอน – พิพิธภัณฑบริติช – ชอปปم�งยานไนทบริดจ – สนามบิน 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑบริติช ซึ่ง เปนหน่ึงในพิพิธภัณฑดานประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมของมนุษย ที่สําคัญ
ที่สุด และใหญที่สุดในโลก มีการ
กอตั้ งขึ้ น ในป  ค .ศ .1753 ใน
เบ้ืองตนวัตถุที่เก็บรวบรวมไวสวน
ใหญ เปนของสะสมของเซอร
แฮนสสโลน (Hans Sloane) 



 

 

เปนแพทยและนักวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑแหงน้ีเปดใหบริการแกสาธารณะเปนครั้งแรก
ในวันที่ 15 มกราคมค.ศ.1759 ในมงตากู เฮาส เมืองบลูมสเบอรรี กรุงลอนดอน อัน
เปนสถานที่ต้ังของอาคารพิพิธภัณฑในปจจุบัน 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร Four Seasons Restaurant  เมนูเปด
ยางรสเลิศ (เด็ดที่สุดในราน) 

บาย นําทานชมยานการคา ในยานไนทบริด อันเปน
ที่ตั้ งของ “หางแฮรรอด” ที่ มี ช่ือเสียงของ
อังกฤษ และเปนบริเวณที่มีหาง สินคาแบรนด
เน ม ม าก ม าย  อ าทิ  MARK & SPENCER, 
NEXT, BURBERRY ฯลฯ บริเวณนีเต็มไปดวย
รานคาแบนดเนม และสินคาพื้นเมืองที่มีชือเสียง 
รวมถึงราน ชา กาแฟ นารักๆ มากมาย ทานจะ
เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอรอยางแทจริง (บริเวณยานไนทบริดจ จะอยู
ระหวางทางไปสนามบิน)*หมายเหตุ จุดนัดพบในชวงบายจะอยูบริเวณหางแฮรลอด 
หรือ ปรับเปลี่ยนตามสถานการณขึ้นอยูกับดุลยพินิจของหัวหนาทัวร ทั้งน้ีเพ่ือความ
สะดวกของคณะทัวร 

16.40 ไดเวลานัดหมาย...นําทานเดินทางสูสนามบินฮีทโธรว TERMINAL 3  มีเวลาให
ทานไดผานขั้นตอนการขอคืนภาษีและเช็คบัตรโดยสาร แถมทายดวยการชอปปم�งใน
อาคารผูโดยสารขาออกที่มีรานคามากมาย*มีรถโคชและหัวหนาทัวรคอยบริการ
ทานทั้งวัน และทุกวัน * 

21.55 น. ออกเดินทางกลับสู  กรุงเทพฯ แวะตอเครื่องที่โดฮา(กาตาร) โดยเที่ยวบินที่  
QR016 

วันที่9 กรุงเทพฯ 
06.35 น. เดินทางดึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร นําทานตอเคร่ือง 
08.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR832 
19.00 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสุข สนุกสนานและ

ประทับใจ 



 

 

หมายเหตุ.... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความ
ลาชาของสายการบิน สภาพ ลม, ฟ�า, อากาศ การจราจร และสถานการณใน
ตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความสนุกสนาน และความ
ปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปน
สําคัญ  

 
อัตราคาบริการ 

ออกเดินทางชวง  
ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง 

                      จายเพ่ิม 
 

20-29 ก.ย.//11-19 ต.ค. 62 67,900 67,900 67,900 15,900 
17-25 ต.ค. 62 65,900 65,900 65,900 15,900 

พ.ย. 62-มี.ค. 63 65,900 65,900 65,900 15,900 
27 ธ.ค.-04 ม.ค. 63 75,900 75,900 75,900 17,900 
ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก

เจาหนาที่บริษัทฯ 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เอดินเบอระ // ลอนดอน-กรุงเทพฯ 
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญ ในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาทิปหัวหนาทัวร โดยเฉลี่ย 100 บาท / ทาน / วัน (หากทานประทับใจในการเดินทาง) 
 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ปอนด / ทาน / วัน (14 ปอนด) 
 คาธรรมเนียมในการยื่นวีซาสหราชอาณาจักร และคาสแกนเอกสาร (6,000 บาท) ทางสถานทูต
ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซ หรืออีเมล 
สําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 



 

 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให
ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 



 

 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจาย
ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% 
กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 30,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 
   ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 
รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับ จากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
 หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดง   ทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได 
ทั้งนี้เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 



 

 

CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบรษิัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการ
ขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยืน่ขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 



 

 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 
 


