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วันที่ 1
22.00 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12
สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่ 2

ลอนดอน - เบอร์ ตนั ออนเดอะวอเตอร์ - เบอร์ มิงแฮม – แมนเชสเตอร์ –
อาทิตย์
- สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ ด -เลค ดิสทริค - ล่ องเรือทะเลสาบวิน
ออกเดินทางสูล่ อนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถ
โค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กับกรุ๊ ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้น
เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้
การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่
ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่าย
อื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทาง
บริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
คณะถึงสนามบิ นฮี ทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว รถโค้ ชปรั บ
(124 ก.ม.)
อากาศรอรับท่านออกเดินทางสู่ เขตคอตสโวลส์ บริ เวณเล็ก ๆ ทางตะวันตกของอังกฤษ
หมู่บ้านแสนสวยเงียบสงบ และเมืองเล็ก ๆ ที่มีร้านค้ าตกแต่งแบบชนบท สลับกับทุ่ง
หญ้ าสี เ ขี ย วขจี คอตสโวลส์ เป็ นศู น ย์ ก ลางการค้ า ขนแกะและเลี ย้ งแกะมาตัง้ แต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 13-15 พาท่านเที่ยวชม เมืองเบอร์ ตนั ออน เดอะวอเตอร์ เมืองที่โด่งดัง
ที่สดุ ในคอตส์โวลส์ ดูเงียบสงบมี ลําธารสายเล็ก ๆ (แม่นํ ้าวินด์รัช) ไหลผ่านกลาง
เมือง และมีสะพานหินทอดข้ ามนํ ้าเป็ นช่วง ๆ กับต้ นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้ านใบอยู่ริมนํ ้า
(97.5 ก.ม.)
เมืองนี ้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทังร้้ านค้ าให้ เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่ นรมย์ แล้ ว
เดินทางต่อสู่เมือง สแตรทฟอร์ ด เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ริมฝั่ งแม่นํ ้าเอวอนอันเป็ นบ้ านเกิดของวิ
ลเลีย่ มเช็คสเปี ยร์ กวีที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของอังกฤษ นําท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองเบอร์ มิงแฮม
ตังอยู
้ ต่ งอยู
ั ้ ต่ รงใจกลางของภูมิภาค ของประเทสอังกฤษ เป็ นเมืองที่มีความหลากหลาย
วัฒนธรรมระดับโลกและประวัติศาสตร์ อนั ชวนตื่นตาตื่นใจผสมผสานกับ สุดยอดแหล่งช็
อปปิ ง้ กิจกรรมระดับนานาชาติ รวมถึงนิทรรศการต่างๆ เมืองเบอร์ มิงแฮม มีชีวิตชีวาทัง้
ในตอนกลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกยามราตรี ที่ยิ่งใหญ่
และภัตตาคารระดับโลก รวมทังเป็
้ นสถานที่จดั การแสดงดนตรี ระดับโลกที่ทําการแสดง
สดและการแข่งขันกีฬาต่างๆ เรี ยกได้ ว่า เมืองนี ้เป็ นประตูส่ใู จกลางของอังกฤษอย่าง
แท้ จริ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
หลังจากนันออกเดิ
้
นทางสูแ่ มนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง อีกทังยั
้ งเป็ นเมือง
(139 ก.ม.)
ที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนยู หรื อ ปี ศาจแดง นา
คณะเข้ าชมสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ ด ที่สร้ างนักเตะเก่ง ฝี เท้ ายอดของปี ศาจแดงมา
หลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จดั ว่ารวยที่สดุ ในโลก อิสระให้ ท่านเลือก
ซื ้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้ าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้ วยของที่
ระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้ าชมสนามฟุตบอลและ
มิวเซียมจะงดให้ บริ การในวันทาการแข่ งขัน ) แล้ วออกเดินทางสูเ่ มืองวินเดอร์ เมียร์
(144 ก.ม.)
เขตเลคดิสทริ ค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้ รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สดุ
ของอังกฤษที่กว้ างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก LOW WOOD HOTEL 4* หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
www.elh.co.uk/hotels/lowwood/
เลค ดิสทริค - เอดินเบิร์ก (สก๊ อตแลนด์ ) - ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตาหนักโฮ
จันทร์
ลีร๊ ูด
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นําท่านชมบรรยากาศของเลคดิ สทริ ค เขตอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของประเทศ เพื่อการ
พัก ผ่อ นตากอากาศท่ามกลางความเป็ นธรรมชาติ ของทะเลสาบและหุบเขางดงาม
ประดุจ หนึ่งภาพวาด เดิน ทางต่อ สู่เมืองเอดิน เบอระ เมืองหลวงที่ ตงั ้ อยู่ใ นพืน้ ที่ ที่
สวยงาม แล้ วนําท่านเข้าชมปราสาทเอดิ นเบิ ร์ก อันสง่างามด้ วยทําเลที่ตงบนเนิ
ั้
นเขาสูง
มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ย์สก๊ อต เคยถูกทําลาย
ลงหลายครั ง้ แต่ทุกครั ง้ ก็ ได้ รับ การบูรณะ และสร้ างใหม่ใ ห้ ก ลับ คืน สู่ค วามสง่า งาม

00.15 น.
หมายเหตุ

06.20 น.

12.00 น.

19.30 น.
วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

เสาร์
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12.00น.
13.00 น.

19.00 น.
วันที่ 4
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
15.08 น.

19.00 น.
วันที่ 5
08.00 น.
09.00 น.

โดยเฉพาะครัง้ สุดท้ าย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์ วอลเตอร์ สก็อต นักปราชญ์ ชาวสก็อต
แบ่งเป็ นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มี
ปื นใหญ่เรี ยงราย รวมทังประเพณี
้
การยิงปื นใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150
ปี ที่ผา่ นมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ ตสร้ างในคริ สต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรํ าลึกถึงพระมารดาของ
กษัตริ ย์เดวิดที่ 1 แล้ วเข้ าสู่พระราชฐานชันในส่
้ วนที่เป็ น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับ
เรื่ องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้ องประทับ และห้ องมหามงกุฎ และ Great Hall เคย
เป็ นทังห้
้ องจัดเลี ้ยง, การประชุมสภา, โรงเรื อนทหารและโรงพยาบาลมาแล้ วในแต่ละยุค
สมัยปั จจุบนั จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ ในการสงครามบันทึกภาพสวยตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึ ้นสูย่ อดเขาแคลตันที่จะทําให้ ท่านประทับใจไปกับเมืองที่
ถูกแบ่งเป็ นสองฝั่ งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะได้ ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแล้ ว
บนเนินเขาแห่งนี ้ยังเป็ นที่ตงของอนุ
ั้
สรณ์ สถานรํ าลึกถึงสงครามนโปเลียน ที่ยงั สร้ างไม่
เสร็ จสมบูรณ์ สถาปั ตยกรรมที่คล้ ายคลึงมหาวิหารแพนธี ออน ในประเทศกรี ซ ทําให้ เอ
ดินเบอระได้ รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่านชมอนุสาวรี ย์บ็อบบี ้ สุนขั
พันธุ์สกายเทอเรี ยร์ ที่โด่งดังที่สดุ ตัวหนึ่งของโลก จากความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี แล้ ว
เดิ น ทางสู่ถ นนรอยัลไมล์ ถนนสายสํา คัญที่ เ ชื่ อ มสู่พ ระตํ า หนัก โฮลี่ร๊ ู ด (Palace of
Holyrood House) ซึง่ เป็ นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ และเคย
เป็ นที่ประทับของพระนางแมรี แห่งสก็อต ฝั่ งตรงข้ ามเป็ นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่า
ภาคภูมิใจ ด้ วยสถาปั ตยกรรมร่วมสมัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ ีพัก HILTON EDINBURGH GROSVENOR 4* หรื อเทียบเท่ าใน
ระดับเดียวกัน
เอดินเบิร์ก (สก๊ อตแลนด์ ) - ช้ อปปิ ้ งย่ านถนนปริน้ เซส - นั่งรถไฟสาย อีสต์ โคสด์
เรลเวย์ - ยอร์ ค
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ บนถนนปริ น้ เซส ที่มีห้างสรรพสินค้ าแบรนด์เนม และร้ านขายของ
ที่ระลึก โดยเฉพาะปี่ สก็อตเครื่ องดนตรี ประจําชาติสก็ อตที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก
รวมทัง้ ผ้ า WOOLและผ้ า แคชเมี ย ร์ และผ้ าตาร์ ตัน ผ้ าลายสก็ อ ตพื น้ เมื อ งอัน เป็ น
เอกลักษณ์ของประเทศ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางโดยรถไฟด่วนจากดิ นแดนของสก๊ อตแลนด์ ที่เมื องเอดิ นเบิ ร์ก สูเ่ มือง
ยอร์ ค (York) เขตแดนที่ครัง้ หนึ่งกองทัพโรมัน ได้ สร้ างแนวกําแพงป้องกันการบุกรุ กของ
ข้ าศึก ซึ่งก็ คื อชาวสก็ อตผู้ป่ าเถื่ อน ระหว่างเส้ น ทางผ่านเขตยอร์ คเชอร์ เดลส์ ที่อุด ม
สมบูรณ์ ไปด้ วยทุ่งหญ้ าอันกว้ างใหญ่ จนเข้ าสู่เขตเมืองยอร์ ค ซึ่งเป็ นศูนย์กลางระบบ
รถไฟของสหราชอาณาจักรมาตังแต่
้ ค.ศ.ที่ 19
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ ีพัก MARRIOTT HOTELS YORK 4* หรื อเทียบเท่ าในระดับ
เดียวกัน
ยอร์ ค - ยอร์ คมินสเตอร์ - สแตรทฟอร์ ด อัพพอน เอวอน - คาร์ ดี๊ฟ (เวลส์ )
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาเที่ยวชมคลิฟฟอร์ ดทาวเวอร์ สิง่ ก่อสร้ างโบราณเชื่อกันว่ามีมาตังแต่
้ ยคุ โรมัน เมื่อครัง้
์
การเข้ ายึดครองของจักรพรรดิคอนสแตนติน ใกล้ กนั เป็ นอาคารของพิพิธภัณฑ์ปราสาท
ยอร์ ค กําแพงเมืองโบราณทอดแนวยาวสู่ตวั เมืองเก่าอันเป็ นที่ตงั ้ มหาวิหารยอร์ คมิน
สเตอร์ จัดเป็ นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในอังกฤษ และครอบคลุมพื ้นที่ใกล้ เคียง
ของเมืองยอร์ ก ซึ่งเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง เมืองแห่งนี ้มีบิช็อปประจําเมืองในราวปี 314
ทําให้ เป็ นสถานที่ที่มีความสําคัญต่อคริ สต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทังยั
้ งเป็ น
โบสถ์แบบกอธิคที่ใหญ่ที่สดุ ในอังกฤษเหนืองดงามด้ วยการตกแต่งด้ วยกระจกสี แล้ ว
อิสระให้ ท่านได้ เดินเล่นในเขตเมืองเก่าและตามอัธยาศัยกับการหาซื ้อของที่ระลึก แล้ ว

(250 ก.ม.)

Local

Chinese
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13.00 น.
15.00 น.

19.00 น.
วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.30 น.

วันที่ 7
07.30 น.
08.30 น.

เดินทางต่อสู่เมือง สแตรทฟอร์ ด เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ริมฝั่ งแม่นํ ้าเอวอนอันเป็ นบ้ านเกิดของวิ
ลเลีย่ มเช็คสเปี ยร์ กวีที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของอังกฤษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แล้ วเดินทางต่อสู่เมือง เมืองคาร์ ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ หนึ่งในเครื อจักรภพ
กลางใจเมืองเป็ นที่ตงของปราสาทคาร์
ั้
ดิ๊ฟ เดิมเป็ นที่พํานักของขุนนางผู้ปกครองเมือง
ถูกล้ อมรอบไว้ ด้วยกําแพงโบราณ จากนันชม
้ ศาลาว่าการเมือง และ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ น
กลุม่ อาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม,
อาคารที่ทําการของรัฐ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ ีพัก RADISSON BLU CARDIFF HOTEL 4* หรื อเทียบเท่ าใน
ระดับเดียวกัน
คาร์ ดี๊ฟ (เวลส์ ) - พิพิธภัณฑ์ นา้ แร่ ท่ เี มืองบาธ - สโตนเฮ้ นจ์ – ช้ อปปิ ้ ง Outlet มหานครลอนดอน
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุตงแต่
ั ้ เมื่อครัง้ โรมัน
เรื องอํานาจจากหลักฐานบ่อนํ ้าพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทําให้ เมือง
บาธได้ รับการแต่งตังเป็
้ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 นําท่าน
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์นํ ้าแร่ ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้ นพบที่
น่าสนใจ ปั จจุบนั เป็ นกลุม่ อาคารสําคัญของเมือง คือบริ เวณที่เป็ นที่ตงของบ่
ั้
อนํ ้าแร่ ร้อน
คิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สองคือ บริ เวณวัด และส่วนที่สามคือ บริ เวณที่เปิ ด
บริ การให้ นกั ท่องเที่ยวหรื อชาวเมืองใช้ บริ การนํ ้าแร่ ซึ่งมีทงสระว่
ั้
ายนํ ้า, บ่อนํ ้าแร่ เย็นร้ อน, ห้ องอบไอนํ ้า และส่วนที่เป็ น Turkish Bath และให้ ท่านได้ ชิมนํ ้าแร่ ที่จัดให้ กับ
นักท่องเที่ยวเท่านันจากนั
้
นเที
้ ่ยวชมเมืองอาคารบ้ านเรื อนถูกสร้ างขึ ้นในยุคจอร์ เจียน ที่มี
เอกลัก ษณ์ เ ฉพาะตัว อี ก ทัง้ อาคารรอยัล เครสเซ่ น กลุ่ม อาคารรู ป ครึ่ ง วงกลมที่ มี
สถาปั ตยกรรมแปลกตา ทําให้ เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมื องซาลส์บัว รี่ นํา ชมเสาหินสโตนเฮ้ นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศ จรรย์ ข องโลก กองหิ น หรื อ แนวแท่ ง หิ น ที่ เ ป็ นความลับ ดํ า มื ด ในช่ ว งหนึ่ ง ของ
ประวัติศาสตร์ จากนันรถโค้
้
ชนําท่านเดินทางสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับ
การช้ อปปิ ง้ สินค้ าภายในเอ๊ าท์เล็ทกว่า 120 ร้ านค้ าแบรนด์เนมให้ ท่านเลือกซื ้ออย่างจุใ จ
สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็ นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักร
และเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้ านคน ลอนดอนเป็ น
หนึ่งในศูนย์ กลางสําคัญทางธุรกิ จการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการ
บันเทิง แฟชัน่ และศิลปะและเป็ นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่ โลก

รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารโฟร์ ซีซ่ ัน – ต้ นตาหรั บเป็ ดอันโด่ งดัง เพิ่ม
หอยเชลล์ + กุ้งมังกรและหลากหลายเมนูความอร่ อย
นาท่ านเข้ าสู่ท่ ีพัก KENSINGTON CLOSE HOTEL 4* หรื อเทียบเท่ าในระดับ
เดียวกัน
พระราชวังวินด์ เซอร์ - เวสต์ มินเตอร์ – ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน- ลอนดอนอาย
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสู่พระราชวังวิ นด์ เซอร์ กษัตริ ย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็ นผู้เลือกทําเลก่อสร้ าง
พระราชวังแห่งนี ้ ซึ่งอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่นํ ้าเทมส์อยู่เบื ้องล่าง พระราชวังวิ นด์ เซอร์
เป็ นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ ว่าพระราชวัง
แห่งนี ้เป็ นพระราชวังที่มีผ้ พู ํานักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก เข้ า
ชมภายใน โดยผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้ าสูอ่ าคารจัดแสดงประวัติความเป็ นมาของ
พระราชวัง สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือเขตพระราชฐานชันใน
้ State Apartment
ถือเป็ นหัวใจของพระราชวัง ห้ องทุกห้ องจึงถูกประดับประดาด้ วยทรั พย์ สมบัติของ
ราชวงศ์อนั ประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็ นภาพเขียนฝี มือ, ม่านปั กประดับ ผนัง, เครื่ อง
ลายคราม, รู ปปั น้ , อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์ นิเจอร์ ในยุคต่างๆ The King's
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Chamber อันมีภาพเขียนเป็ นจุดเด่นนอกเหนือจากเตียงไม้ สลักปิ ดทองสไตล์ฝรั่งเศส
สมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตงตระหง่
ั้
านอยู่กลางห้ อง และห้ องที่โดดเด่นที่สดุ St.George's
Hall ท้ องพระโรงแห่งนี ้มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ ในงานพระราชพิธี เช่นงาน
เลี ้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้ าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบ
โกธิก ประดับประดาด้ วยอาวุธชุดเกราะและตราประจําราชวงศ์ และไม่พลาดกับการเข้ า
ชม St. George's Chapel ถือเป็ นอาคารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สดุ ในประเทศอังกฤษ
อาคารแห่งนี ้เริ่ มก่อสร้ างในปี ค.ศ. 1475 โดยพระเจ้ าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้ เวลากว่า 50 ปี
จนสําเร็ จลุลว่ ง
12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
วันที่ 8
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและนาชมโดยมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ผ่านจัตุรัส
ทราฟั ลก้ าร์ ผ่านจตุรัสรัฐสภา, พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตงของรั
ั้
ฐสภาอังกฤษ, หอ
ิ
ิ
นาฬกาบิ๊กเบน ที่มีความสูง 320 ฟุต เป็ นนาฬกาที่มีหน้ าปั ดใหญ่ที่สุดใน เข้ าสู่ทาว
เวอร์ ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์ อนั เกรี ยงไกรยิ่งใหญ่นองเลือดหรื อแม้ แต่ซบั ซ้ อน
ซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็ นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดนประหาร
ปั จจุบันเป็ นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง ชมมหามงกุฎอิมพี
เรี ยล ซึ่งประดับด้ วยเพชรที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริ กา 2” หรื อ
“คัลลินนั 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้ วยเพชร “โคอินรู ์ ” ที่เคยเป็ น
เพชรเม็ดใหญ่ที่สดุ ในโลก และชิ ้นสุดท้ ายคือ “คฑา” ประดับด้ วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุ ใน
โลก “ดาราแห่งอาฟริ กา 1” หรื อ “คัลลินนั 1” ขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ด
อายวิวบนลอนดอนอาย กระเช้ าไฟฟ้ าที่สงู ที่สดุ ในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร
(443 ฟุต) และกลายมาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยม จากนันรถโค้
้
ชนําท่าน
ผ่านไปชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้ องถิ่นมากว่า
800 ปี , เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ ครัง้ ใหญ่ แล้ วเข้ าสูถ่ นนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทําการของรัฐใน
ปั จจุบนั , บ้ านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้ านพักของนายกรัฐมนตรี องั กฤษ จัตรุ ัสพิคคาดิล
ลี่ เดิมเป็ นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีนํ ้าพุ และรู ปปั น้ อีรอสตรงกลางเป็ นที่นิยม
ของหนุม่ สาวมานัง่ พลอดรักกัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ ีพัก KENSINGTON CLOSE HOTEL 4* หรื อเทียบเท่ าในระดับ
เดียวกัน
มาดามทุสโซ่ ด์ - พระราชวังบัคกิง้ แฮม - ช้ อปปิ ้ งบนถนนอ็อกฟอร์ ด - เดินทาง
กลับกรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่พิพิธภัณฑ์ ห่ ุนขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ ด์ แต่ละห้ องล้ วนจัดไว้ อย่างน่าชมอาทิ
ห้ องบุคคลสําคัญๆ จากทัว่ โลกและมีชื่อเสียงนักกีฬา, ศิลปิ นเอก, นักการเมือง ตลอดจน
ผู้นําประเทศต่างๆ รวมทังราชวงศ์
้
แห่งอังกฤษ แล้ วให้ ท่านได้ เพลิดเพลินไปกับลอนดอน
แท็ ก ซี่ ผ่ า นห้ องต่ า งๆ ที่ ล้ วนแต่ น่ า สนใจเป็ นอย่ า งยิ่ ง จากนั น้ เดิ น ทางต่ อ สู่
พระราชวังบัคกิ
้ ้งแฮม ที่ประทับของพระเจ้ าอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี
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Chinese
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เสาร์
Buffet

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ้งสินค้ าตามอัธยาศัยในห้ างสรรพสินค้ า แฮร์ ร็อด หรื อย่านถนน
อ๊อกฟอร์ ด
21.25 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917
วันที่ 9
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
อาทิตย์
15.00 น.
สายการบินไทย นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
กาหนดวันเดินทาง
เดือนสิงหาคม - กันยายน และ ธันวาคม 2559 (ยกเว้ นช่ วงปี ใหม่ )
6-14 ส.ค. 59
13-21 ส.ค. 59
20-28 ส.ค. 59
27 ส.ค.-4 ก.ย. 59
3-11 ก.ย. 59
10-18 ก.ย. 59
17-25 ก.ย. 59
24 ก.ย.- 2 ต.ค. 59
5-13 พ.ย. 59
12-20 พ.ย. 59
19-27 พ.ย. 59
26 พ.ย.-4 ธ.ค. 59
3-11 ธ.ค. 59
10-18 ธ.ค. 59
17-25 ธ.ค. 59
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กาหนดวันเดินทาง
เดือนสิงหาคม – กันยายน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2559 (ยกเว้ นช่ วงปี ใหม่ )
 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
107,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
96,300. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
85,600. พักห้ องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ
12,500. พักห้ องเดี่ยว (Double Single use) จ่ายเพิม่ ท่านละ
17,500. ในกรณีที่ไม่ใช้ ตวั๋ กรุ๊ป หักค่าตัว๋ ผู้ใหญ่ ต่อท่าน
-27,000. ในกรณีที่ไม่ใช้ ตวั๋ กรุ๊ป หักค่าตัว๋ เด็ก ต่อท่าน
-20,000.กาหนดวันเดินทาง
เดือนตุลาคม 2559
1-9 ต.ค. 59
8-16 ต.ค. 59
15-22 ต.ค. 59
22-29 ต.ค. 59
29 ต.ค.-6 ก.ย. 59
กาหนดวันเดินทาง
เดือนตุลาคม 2559
 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
116,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
104,400. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
92,800. พักห้ องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ
12,500. พักห้ องเดี่ยว (Double Single use) จ่ายเพิม่ ท่านละ
17,500. ในกรณีที่ไม่ใช้ ตวั๋ กรุ๊ป หักค่าตัว๋ ผู้ใหญ่ ต่อท่าน
-35,000. ในกรณีที่ไม่ใช้ ตวั๋ กรุ๊ป หักค่าตัว๋ เด็ก ต่อท่าน
-26,000.ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าสโตนเฮ้ นจ์ / พิพิธภัณฑ์นํ ้าแร่ ที่เมืองบาธ / ค่าเข้ ามหาวิหารยอร์ ค มินสเตอร์ / ค่ารถไฟ 2nd จากยอร์ คสูเ่ อดินเบิร์ก /
ค่าเข้ าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่า เข้ าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ ด (ในกรณี ไม่ได้ เข้ าชม ทางบริ ษัทฯคืนเงินท่านละ 10
ปอนด์) / ค่าขึ ้นลอนดอนอาย / ค่าเข้ าพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าเข้ าทาวเวอร์ ออฟลอนดอน / ค่าเข้ าหุน่ ขี ้ผึ ้งมาดามทุสโซ่ด์
 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละเมือง
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่ งด่ วน ชาระเพิ่มท่ านละ 6,400
บาท
 ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER
PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจาก
โรคประจําตัว – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ า
ของสัมภาระและเทีย่ วบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 %
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดืม่ ในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับเพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจา
ล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการ
จองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาล
หรื อ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชําระเงิน
ส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
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ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาํ หรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจําเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความรําคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับ
ผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้
ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของ
ตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ ไม่วา่
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวซี า่
จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดีย่ ว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จําเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคํานึงถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ ที่ทา่ นชําระมาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชําระ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาํ เนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์
ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ
เป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิม่ ที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่
อาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามทีต่ ้ องการ
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 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตาํ่ เครื่ องปรับอากาศที่มี จะให้ บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ ง
อาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทํา
การ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรม
เพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ทา่ น
ไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มกี ารคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชําระ Reservation Fee ไป
แล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าทีใ่ นช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิม่ เติม ท่านจะ
ถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่าน
สามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาํ ขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตาํ่ กว่ามาตรฐาน
ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในนํ ้าหนัก
ส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการ
สูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนดทีช่ ดั เจนใน
เรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนือ่ งจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair) ,
เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ

ใช้ เวลายื่นประมาณ 15-20 วันทาการไม่ นับวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุด
(การขอวีซา่ ประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือ ด้ วยตนเอง ณ
ศูนย์รับคําร้ องขอวีซา่ ประเทศอังกฤษ ตังอยู
้ ่ที่อาคารเดอะเทรนดี ้ ชัน้ 28 สุขมุ วิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. )

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศเชง
เก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนาสูติบตั ร ใน
กรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัท / สังกัดที่ทา่ นทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตําแหน่ง , อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วัน
เดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
ลา
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 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 1 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์
หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่
ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา ในกรณี ที่
เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับ
บัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ 1 – 6แล้ ว ทางบริ ษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไปยื่น
เรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการ
เขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิ จารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ า
ท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

