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CLUB MIRACLE UK
อังกฤษ – เวลส์ - สก๊อตแลนด์ (9วัน 6คืน)
สายการบินไทย (Thai Airways: TG)

- บินตรง กรุ งเทพ-ลอนดอน / ลอนดอน-กรุ งเทพ พร้ อมสะสมไมล์การบินไทย 50%
- พักโรงแรม 3-4 ดาว (พักคาร์ ดฟิ๊ 1 คืน / แมนเชสเตอร์ 1 คืน / เอดินเบิร์ก 1 คืน / นิวคาสเซิล 1 คืน / ลอนดอน 2 คืน)
- เทีย่ วครบทุกไฮไลท์ !!
อังกฤษ: ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ เมืองบาธ พิพิธภัณฑ์น้ าํ แร่ ลอนดอน เที่ยวชมเมือง ลอนดอนอาย
ขึ้นทาวเวอร์ ออฟลอนดอน ช้อปปิ้ งย่านอ๊อกฟอร์ ด เมืองยอร์ค คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์
มหาวิหารยอร์คมินเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ เข้าชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ ด
เวลส์ : เมืองคาร์ ดิ๊ฟ เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองบ้านเกิดของ วิลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์
สก๊อตแลนด์ : เยือนเอดินเบิร์ก
- ช้ อปปิ้ งจุใจ !! เทรนด์ แฟชั่ นล่ าสุ ดที่ ย่านถนนอ๊อกฟอร์ ด มหานครลอนคอน // Bicester Village Outlet
- ลิม้ รสความอร่ อย ร้ านอาหารขึน้ ชื่อ เป็ ดย่าง FOUR SEASONS
- อาหารครบทุกมือ้ สลับเมนูอาหารจีนและอาหารท้ องถิ่น
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DAY 1 สนามบินสุ วรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
2100

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
โดยมีหวั หน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ รอต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง

DAY 2 นครลอนดอน (ประเทศอังกฤษ) – เสาหินสโตนเฮ้ นจ์ – เมืองบาธ – พิพธิ ภัณฑ์ นาํ้ แร่ ร้อนโรมัน – เมืองคาร์ ดฟิ๊ (ประเทศเวลส์ )
ออกเดินทางสู่ นครลอนดอน (ประเทศอังกฤษ) เที่ยวบินที่ TG 910
เดินทางถึง สนามบิน สนามบินฮีทโธรว์ (ประเทศอังกฤษ) เวลาท้ องถิ่นจะช้ ากว่ าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตรวจศุลกากร พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์ บัวรี่ (Salisbury) ต่อด้วยนําท่านชม เสาหินสโตนเฮ้ นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก กองหิ น
หรื อแนวแท่งหิ นที่เป็ นความลับดํามืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) ในหุบเขาเอวอน เมืองเก่าแก่ที่มี
อายุต้ งั แต่เมื่อครั้งโรมันเรื องอํานาจ จากหลักฐานบ่อนํ้าพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ ทําให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็ น
เมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1987
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
(1)
นําท่านเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ นาํ้ แร่ ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปั จจุบนั เป็ นกลุ่มอาคารสําคัญของ
เมืองคือ บริ เวณที่เป็ นที่ต้ งั ของ บ่อนํ้าแร่ ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สองคือ บริ เวณวัด และส่วนที่สามคือ บริ เวณที่เปิ ดบริ การให้
นักท่องเที่ยวหรื อชาวเมืองใช้บริ การนํ้าแร่ ซึ่ งมีท้ งั สระว่ายนํ้า, บ่อนํ้าแร่ เย็น-ร้อน, ห้องอบไอนํ้าและส่ วนที่เป็ น Turkish Bath ให้ท่านได้
ชิมนํ้าแร่ ที่จดั ให้กบั นักท่องเที่ยวเท่านั้น เที่ยวชมเมืองอาคารบ้านเรื อนที่ถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์ เจียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้ง อาคาร
รอยัลเครสเซ่ น (Royal Crescent) กลุ่มอาคารรู ปครึ่ งวงกลมที่มีสถาปั ตยกรรมแปลกตา ทําให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่นอ้ ย เดินทางต่อสู่ เมือ
งบริสตอล (Bristol) เมืองในประเทศอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกั้นข้ามสะพานเชเวิร์น ผ่านช่องแคบ
บริ สตอล นําท่านเข้าสู่ เมืองคาร์ ดิ๊ฟ (Cardiff) เมืองหลวงของประเทศเวลส์ หนึ่ งในเครื อจักรภพ ใจกลางเมืองเป็ นที่ต้ งั ของปราสาทคาร์
ดิ๊ฟ (Cardiff Castle) เดิมเป็ นที่พาํ นักของขุนนางผูป้ กครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ดว้ ยกําแพงโบราณ นําท่านชม ศาลาว่าการเมือง และ
พิพิธภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนี ยม, อาคารที่ทาํ การของรัฐ ให้ท่าน
เดินเล่นเลือกซื้อของที่ระลึกในย่านถนนควีนส์ แหล่งช้อปปิ้ งของเมือง
คํา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
(2)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั RADISSON BLU CARDIFF หรื อเทียบเท่า
0110
0715

DAY 3 เมืองคาร์ ดฟิ๊ – เมืองสแตรทฟอร์ ด – เมืองแมนเชสเตอร์ – เข้ าชมสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ ด
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(3)
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ ด (Stratford) เมืองที่ต้งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ เอวอนอันเป็ นบ้านเกิดของ วิลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์ (William
Shakespeare) กวีที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของอังกฤษ ให้ท่านเดินชมเมืองและเลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับ วิลเลียม เชคสเปี ยร์ กวีเอกที่โด่งดังของ
โลก
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
(4)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสี ยง อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังใน
วงการฟุตบอลของโลกคือ แมนยู หรื อ ปี ศาจแดง นําท่านเข้าชม สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ ด (Old Trafford Stadium) ที่สร้างนักเตะเก่ง
ฝี เท้ายอดของปี ศาจแดงมาหลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จดั ว่ารวยที่สุดในโลก ต่อด้วยให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกทีม
ที่ท่านชื่นชอบในร้าน Mega Store ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล
(**หมายเหตุ สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ ดและพิพธิ ภัณฑ์ จะงดให้ บริการในวันทีม่ กี ารแข่ งขัน**)
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
(5)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั PARK INN MANCHESTER CITY CENTER หรื อเทียบเท่า
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DAY 4 เมืองแมนเชสเตอร์ – เมืองวินเดอร์ เมียร์ – เลคดิสทริค – เมืองเอดินเบิร์ก (ประเทศสก๊ อตแลนด์)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(6)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์ เมียร์ (Windermere) เขตเลคดิสทริ ค อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ
ที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
(7)
หลังมื้ออาหารนําท่านชมบรรยากาศของ เลคดิสทริค (Lake District) เขตอุทยานที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของประเทศ เพื่อการพักผ่อนตากอากาศ
ท่ามกลางความเป็ นธรรมชาติของทะเลสาบและหุบเขา งดงามประดุจหนึ่งภาพวาด จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ดนิ แดนของสก๊ อตแลนด์ ที่
เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) เมืองหลวงที่ต้งั อยูใ่ นพื้นที่ที่สวยงาม
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
(8)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั HOLIDAY INN EDINBURGH หรื อเทียบเท่า
DAY 5 เมืองเอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – ถนนรอยัลไมล์ – พระตําหนักโฮลีร่ ู๊ ด – เมืองนิวคาสเซิล
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(9)
นําท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburgh Castle) อันสง่างามด้วยทําเลที่ต้งั บนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมือง เคย
เป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ ก๊อต เคยถูกทําลายลงหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความสง่างาม
โดยเฉพาะครั้งสุดท้ายในศตวรรษที่ 19 โดย เซอร์วอลเตอร์สก๊อต นักปราชญ์ชาวสก๊อต แบ่งเป็ นส่วนต่างๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้ อม
ปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรี ยงราย รวมทั้งประเพณี การยิงปื นใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปี ที่ผา่ นมา
โบสถ์เซนต์มากาเร็ ต (St. Margaret's Chapel) สร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรําลึกถึงพระมารดาของกษัตริ ยเ์ ดวิดที่ 1 เข้าสู่พระราชฐาน
ชั้นใน ส่วนที่เป็ น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่ องราวของราชวงศ์แห่งสก๊อต ห้องประทับ ห้องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็ นทั้ง
ห้องจัดเลี้ยง, การประชุมสภา, โรงเรื อนทหาร และโรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยุคสมัย ปัจจุบนั จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ใน
การสงคราม ต่อด้วยนําท่านสู่ ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายสําคัญที่เชื่อมสู่ พระตําหนักโฮลีร่ ู๊ ด (Palace of Holyrood House) ซึ่ง
เป็ นที่ประทับของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก๊อตแลนด์ และเคยเป็ นที่ประทับของพระนางแมรี แห่งสก๊อต ฝั่งตรงข้ามเป็ นรัฐสภา
แห่งชาติสก๊อต อันน่าภาคภูมิใจด้วยสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัย
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
(10)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองนิวคาสเซิล "เมืองแห่งพระราชวัง" เมืองใจกลางอุตสาหกรรมเก่าที่มีชื่อเสี ยงในอดีต มีกรรมกรท่าเรื อและคนงาน
เหมืองที่ใช้ชีวิตอยูอ่ ย่างยากลําบากในอดี ต ในปั จจุบนั แม้วา่ อุตสากรรมเหมืองถ่านหิ นและการต่อเรื อ ที่ เป็ นจุดกําเนิ ดเมืองนิ วคาสเซิ ล
ดั้งเดิมจะเสื่ อมลง แต่เมืองยังคงรักษาทัศนคติ บงบอกถึงอนาคตของประเทศ ที่สืบทอดสู่ผคู ้ นในเมืองตลอดมา หลังผ่านระยะเวลาแห่งการ
ฟื้ นฟูเมืองอันยาวนาน ในปั จจุบนั เมืองนิวคาสเซิลกําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ เพื่อเป็ นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
(11)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั COPTHRONE HOTEL NEWCASTLE หรื อเทียบเท่า
DAY 6 เมืองนิวคาสเซิล – เมืองยอร์ ค – เทีย่ วชมเมือง – Bicester Village Outlet – มหานครลอนดอน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

(12)

นําท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ ค (York) เขตแดนที่ครั้งหนึ่งกองทัพโรมันได้สร้างแนวกําแพงป้ องกันการบุกรุ กของข้าศึกซึ่งก็คือ “ชาวสก็อต
ผูป้ ่ าเถื่อน” ระหว่างเส้นทางผ่านเขตยอร์คเชอร์เดลส์ (Yorkshire Dales) ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ จนเข้าสู่เขตเมือง
ยอร์ค ซึ่งเป็ นศูนย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักรมาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 19 นําท่านชม คลิฟฟอร์ ดทาวเวอร์ (Clifford's Tower
York) สิ่ งก่อสร้างโบราณ เชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ยคุ โรมัน เมื่อครั้งการเข้ายึดครองของจักรพรรดิ์คอนสแตนติน ใกล้กนั เป็ น อาคาพิพธิ ภัณฑ์
ปราสาทยอร์ ค (York Castle Museum) กําแพงเมืองโบราณทอดแนวยาวสู่ตวั เมืองเก่า อันเป็ นที่ต้ งั ของ มหาวิหารยอร์ คมินสเตอร์ (York
Cathedral) จัดเป็ นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียงของเมืองยอร์คซึ่งเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง
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เมืองแห่งนี้มีบิช็อปประจําเมืองในราวปี 314 ทําให้เป็ นสถานที่ที่มีความสําคัญต่อคริ สต์ศาสนาแห่งแรกๆ ของอังกฤษ อีกทั้งยังเป็ นโบสถ์
แบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเหนือ งดงามด้วยการตกแต่งด้วยกระจกสี จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อของที่ระลึกในเขตเมืองเก่า
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
(13)
นําท่านเดินทางสู่ Bicester Village Outlet Shopping Centre เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมกว่า 120 ร้านค้าให้ท่านเลือก
ซื้ออย่างจุใจ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน (London) เมืองหลวงของ สหราชอาณาจักร (United Kingdom) และเป็ น
เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป (European Union : EU) มีประชากรกว่า 7.75 ล้านคน ลอนดอนเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางสําคัญทางธุรกิจ
การเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่ อสาร การบันเทิง แฟชัน่ และศิลปะ และเป็ นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่ โลก
คํา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร **พิเศษ บริการท่ านด้ วย เมนู เป็ ดย่ าง FOUR SEASONS **
(14)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั IBIS LONDON EARLS COURT หรื อเทียบเท่า
DAY 7 มหานครลอนดอน – หอนาฬิ กาบิ๊กเบน – ลอนดอนอาย – ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน – ช้ อปปิ้ งถนนอ๊อกฟอร์ ด
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(15)
นําท่านเที่ยวชม หอนาฬิ กาบิ๊กเบน (The Clock Tower of the Palace of Westminster, "Big Ben") ที่มีความสูง 320 ฟุต เป็ นนาฬิกาที่มี
หน้าปั ดใหญ่ที่สุดในโลก, มหาวิหารเซนต์ ปอล (St Paul's Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ์ (London
Bridge) สะพานข้ามแม่น้ าํ เทมส์แห่งแรก แล้วขึ้นฝั่งที่ ทาวเวอร์ บริดจ์ (Tower Bridge) สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง นําท่านขึ้นชม
ทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบน ลอนดอนอาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต)
และกลายมาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักรมีผมู ้ าเยือนมากกว่า 3
ล้านคนต่อปี จากนั้น นําท่านเดินสู่ ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน (Tower of London) ที่มีประวัติศาสตร์อนั เกรี ยงไกรยิง่ ใหญ่ การนองเลือดหรื อ
แม้แต่ซบั ซ้อนซ่อนเงื่อนมีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็ นป้ อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุกและแดนประหาร ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ นกลุ่ม
อาคารและหอคอยหลายหลัง ชม มหามงกุฎอิมพีเรียล (The Imperial State Crown) ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก ชื่อ
“ดาราแห่งอาฟริ กา 2” หรื อ “คัลลินนั 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็ นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุด
ในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริ กา 1” หรื อ “คัลลินนั 1”
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
(16)
จากนั้นนําท่านสู่ ถนนอ๊ อกฟอร์ ด(Oxfoed street) เรี ยกได้วา่ เป็ นหัวใจของลอนดอนและมีความคึกคักทุกวัน ส่ วนห้างชื่อเสี ยงของที่นี่คือ
ห้าง Selfridges ซึ่ งนอกจากที่นี่ไม่ได้มีเพียงห้างเดียวแต่ก็ยงั มีอีกหลายห้างเช่น John Lewis, Debenhams, Mark&Spence, Bhs และ
ไม่ได้มีเฉพาะห้างสรรพสิ นค้าเท่านั้นถนนสายนี้ยงั มีร้านค้าอีกมากกว่าสามร้อยร้าน และที่นี่ยงั ไปศูนย์กลางในการเลือกซื้อของที่ระลึก ไม่
ว่าจะเป็ นสัญลักษณ์ของลอนดอน ส่วนเวลาที่เปิ ดให้บริ การก็เริ่ มตั้งแต่ 10.00 น ไปจนถึงแค่ประมาณ .19.00 น.
คํา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
(17)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั IBIS LONDON EARLS COURT หรื อเทียบเท่า
DAY 8 มหานครลอนดอน - สนามบินเพือ่ เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้ า
08.00
12.30

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อทํา Tax Refund
ออกเดินทางจาก สนามบินฮีทโธรว์ (ประเทศอังกฤษ) เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 911

DAY 9 สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ
0545

เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(18)
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** คณะเดินทางได้ เมื่อมีผู้เดินทาง 20 ท่ านขึน้ ไป **
กําหนดการเดินทาง
1- 9 มิถุนายน 2559
29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2559
18- 26 สิ งหาคม 2559
15- 23 กันยายน 2559
13 -21 ตุลาคม 2559
10- 18 พฤศจิกายน 2559
22- 30 ธันวาคม 2559

8- 16 มิถุนายน 2559
6- 14 กรกฎาคม 2559

15- 23 มิถุนายน 2559
4-12 สิ งหาคม 2559

22- 30 มิถุนายน 2559
11- 19 สิ งหาคม 2559

25 สิ งหาคม - 2 กันยายน 2559
22-30 กันยายน 2559
20- 28 ตุลาคม 2559
17- 25 พฤศจิกายน 2559
26 ธันวาคม -3 มกราคม 2560

1- 9 กันยายน 2559
29 กันยายน -7 ตุลาคม 2559
27ตุลาคม - 4พฤศจิกายน 2559
24พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2559

8- 16 กันยายน 2559
6 - 14 ตุลาคม 2559
3- 11 พฤศจิกายน 2559
1- 9 ธันวาคม 2559

อัตราค่ าบริการ
เดือนพฤษภาคม - มกราคม 2560
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริ ม
พักเดีย่ วเพิม่ ท่ านละ
มีตวั๋ เครื่องบินแล้ วหักออกจากราคาทัวร์
มีวซี ่ าแล้ วหักออกจากราคาทัวร์
วันที่ 26ธันวาคม -3 มกราคม 2560 *ช่ วงเทศกาลปี ใหม่
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริ ม
พักเดีย่ วเพิม่ ท่ านละ
มีตวั๋ เครื่องบินแล้ วหักออกจากราคาทัวร์
มีวซี ่ าแล้ วหักออกจากราคาทัวร์

ท่ านละ
109,900 -.
106,900 -.
103,900 -.
15,900 -.
30,000 -.
4,000 -.
ท่ านละ
117,900 -.
114,900 -.
111,900 -.
15,900 -.
30,000 -.
4,000 -.

หมายเหตุ
** อัตราค่ าบริการ อาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดสอบถามเพิม่ เติม
** ตัว๋ กรุ๊ป เมือ่ ออกตัว๋ แล้ วเลือ่ นไม่ ได้ ทุกกรณี (ต้ องแจ้ งก่อนล่ วงหน้ าหากท่ านมีการเปลีย่ นแปลงตัว๋ )
**ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน แต่ท่านประสงค์ที่จะเดินทางราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง (แต่ตอ้ งไม่ต่าํ กว่า 15 ท่าน)
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็ น
หลัก
อัตรานีร้ วม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าในการยืน่ ครั้งแรก
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับสายการบิน ไทย ชั้นประหยัด ** สะสมไมล์ ได้ 50 %
ค่าภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
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ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชัว่ โมงต่อวัน)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรานีไ้ ม่รวม
ค่าธรรมเนียมการทําหนังสื อเดินทาง
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่ อท่ าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็ นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (สําหรับกรณี ที่ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
ค่ าทิปพนักงานขับรถ (2-4 ปอนด์ / คน / วัน)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็ นสิ นนํ้าใจในการบริ การ
ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋ าโรงแรมและสนามบิน เป็ นต้น
การจองและชําระเงิน
ชําระค่ามัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ท่านได้ทาํ การจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
ชําระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วัน

หักค่ามัดจํา 2,000 บาท
หักค่ามัดจํา 20,000 บาท
หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์
คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่เป็ น
ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่เป็ น
ช่วงเทศกาลเป็ นสงกรานต์และปี ใหม่
ช่วงเทศกาลเป็ นสงกรานต์และปี ใหม่

45 วัน
30 - 44 วัน
15 - 19 วัน
1 - 14 วัน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่ อนล่ วงหน้ า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึน้ ได้กต็ ่ อเมือ่ ไม่ สามารถทํากรุ๊ปได้ อย่ างน้ อย 20 ท่ านหรือผลการ
พิจารณาวีซ่าผ่านไม่ ครบจํานวน 20 ท่ าน และ/หรือ มีผ้รู ่ วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่ าน ซึ่งในกรณีนีท้ างบริษัทฯ ยินดีคนื เงินให้ ภายใน 15 วัน
หรือจัดหาคณะทัวร์ อนื่ ให้ ถ้าท่ านต้ องการ
ในการยืน่ ขอวีซ่า ทางบริ ษทั ฯ มีหน้าที่อาํ นวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรี ยมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การ
อนุมตั ิวซี ่าขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าไม่นอ้ ยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
ในกรณี ที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมตั ิวซี ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ง หากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะ
เป็ นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้)
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืน
เงินค่าทัวร์ท้ งั หมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร)
หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่ นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง (ค่ามัดจําตัว๋ กับสายการบินหรื อหากทางบริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการออกตัว๋ แล้วทางบริ ษทั ฯจะหักค่าตัว๋ เครื่ องบิน
เต็มจํานวนและจะทําการคืนให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กบั ทางบริ ษทั ฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋
เครื่ องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรี ยกเก็บ ค่ามัดจําในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือ
จะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน
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ผูท้ ี่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่วา่ จะเป็ นประเทศไทยหรื อต่างประเทศ หรื อใช้เอกสารปลอมในการเดินทาง และสําหรับท่าน
ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริ ต หรื อจะหลบหนีเข้าเมือง หรื อใช้เอกสารปลอมประกอบการยืน่ วีซ่า ทางบริ ษทั ฯ จะ
ไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์มาแล้วไม่วา่ บางส่วนหรื อเต็มจํานวนและทางบริ ษทั ฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดาํ เนินการตามกฎหมาย
สําหรับผูเ้ ดินทางที่ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์
ทั้งหมด ยกเว้นหากเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และทางบริ ษทั ฯ จะขอดําเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการยืน่ วีซ่าจะถูกระบุเป็ นสถิติของทาง
บริ ษทั ฯ กับทางสถานทูต
หมายเหตุอนื่ ๆ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น
สุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรื อการยกเลิกเที่ยวบิน
รวมถึงในกรณี ที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริ ษทั ฯ จะพยายามแก้ไขให้ดี
ที่สุด โดยจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณี
ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ามันเพิ่มหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กาํ หนดไว้ โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดย
ยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ที่ผเู ้ ดินทางได้รับเป็ นหลัก
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออก
ประเทศ ไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรื อทั้งหมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้
ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ

เอกสารสํ าหรับการยืน่ วีซ่า (ผู้เดินทางทุกท่ านต้ องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิว้ มือกับสถานทูตทุกกรณี)
 พาสปอร์ ต ต้องอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ และต้องมีหน้าว่างเหลือสําหรับประทับตราวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรื อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี ่า
 รู ปถ่ ายสี พืน้ หลังสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) ขนาด 1.5x2 นิว้ หรื อ 3.5x4.5 เซนติเมตร จํานวน 2 รู ป
ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รู ป
 สําเนาทะเบียนบ้ าน
 สําเนาบัตรประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ
 สําเนาสู ตบิ ัตร กรณี อายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์
o กรณี เดินทางกับบิดาหรื อมารดาท่ านใดท่ านหนึ่ง ต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดาหรื อมารดาจะต้องไปยืน่ เรื่ องแสดงความ
จํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่งได้
o กรณี เดินทางกับบุคคลอื่น ทั้งบิดาและมารดาต้องแสดงความจํานงในการอนุญาต โดยระบุ ชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลนั้น
กับครอบครัวด้วย
ยืน่ เรื่ องทําจดหมายยินยอม ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรารับรองราชการ
อย่างถูกต้อง พร้อมแนบสําเนาหน้าพาสปอร์ตหรื อสําเนาบัตรประชาชนของบิดาหรื อมารดาหรื อผูป้ กครอง (กรณี บิดามารดา หย่าร้าง/
เสี ยชีวติ ต้องแนบ ใบหย่า/ใบมรณะ เพื่อเป็ นการยืนยัน รวมถึงหนังสื อรับรองบุตรบุญธรรม)
 สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล
 สําเนาทะเบียนสมรสหรือหย่ า (ถ้ามี)
 หนังสือรับรองการทํางาน
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o พนักงานบริษัท / ข้ าราชการ หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั หรื อสังกัดที่ท่านทํางานอยู่ ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเท่ านั้น
โดยระบุ ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางาน และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจาก
นั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)
o เจ้ าของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิ ชย์, หนังสื อรับรองบริ ษทั ที่คดั ไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(กรณี ธุรกิจส่วนตัวไม่ได้จดทะเบียน ใช้จดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรู ปถ่ายสถานที่ทาํ งานอย่างน้อย 3-5 ใบ)
o นักเรียน / นักศึกษา หนังสื อรับรองจากสถานศึกษา หรื อ ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเท่ านั้น
o เกษียณอายุ สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
o ผู้สูงอายุต้งั แต่ 70 ปี ขึน้ ไป แนบใบรับรองแพทย์วา่ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้
 รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบัญชีที่มีการเข้าออกสมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนไม่ต่าํ กว่า 6 หลัก
(ยอดเงิน 100,000 บาทต่ อผู้เดินทาง 1 ท่ าน) **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและฝากประจําทุกกรณี**
 กรณีออกค่ าใช้ จ่าย ผูท้ ี่สามารถออกค่าใช้จ่ายให้กนั ได้ มีดงั ต่อไปนี้
o มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือด เช่น พ่อแม่ พีน่ อ้ ง
o สามีภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย (หากไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องเขียนจดหมายพร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม เช่น
สูติบตั รบุตร สําเนาทะเบียนบ้านโดยมีที่อยูเ่ ดียวกัน)
o บริ ษทั ต้องมีจดหมายแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย โดยระบุชื่อผูเ้ ดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางในจดหมายด้วย
***หมายเหตุ: ชื่อในเอกสารทั้งหมดควรถูกต้อง และตรงกันตามหน้าพาสปอร์ต

