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10 วัน อังกฤษ สกอตแลนด์ ไฮแลนด์
โปรแกรมอันซีน.....ชมความงามของประเทศ สกอตแลนด์ แบบเต็มๆ

เริ่มต้ น

89,900 บาท
(ไม่ รวมวีซ่าอังกฤษ)

สกอตแลนด์ – ลอช โลมอน – ฟอร์ ต วิลเลีย่ ม – ไอเซิล ออฟ สกาย – ดรัมนาโดช – อินวาเนส
เพิร์ธ – เอดินบะระ – วินเดอร์ เมียร์ – ยอร์ ก – แมนเชสเตอร์ – โอลด์ แทรฟฟอร์ ด
เบอร์ มิงแฮม – คาร์ ดฟิ – บาธ – สโตนเฮ้ จน์ – ลอนดอน

รหัสทัวร์ : THE9-EK-UK-8OCT16-3JAN17
ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 8-17 ต.ค. / 20-29 ต.ค./ 18-27 พ.ย./ 2-11 ธ.ค.
ราคาทัวร์ 94,900 บาท : 25 ธ.ค.-3 ม.ค. 2560
(ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงสายการบิน หากราคาตัว๋ สู งขึน้ และจะเลือกสายการบินทีไ่ ม่ ส่งผลกระทบโปรแกรมท่ องเที่ยว)

10 วัน อังกฤษ สกอตแลนด์ ไฮแลนด์
วันแรก

กรุงเทพมหานคร – อาบูดาบี

17.30 น.
20.35 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เชคอิน สายการบินเอทิฮดั แอร์ เวย์ส แถว Q (Row Q) ประตู
ทางเข้าที่ 8 อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอทิฮดั แอร์เวย์ส เที่ยวบิน EK401 (ใช้
เวลาบินประมาณ 6.45 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ
บริ การ อาหารค่า ระหว่างเที่ยวบินสู่ อาบูดาบี

วันทีส่ อง

อาบูดาบี – เอดินบะระ – ปราสาทเอดินบะระ – รอยัลไมล์

00.05 น.

เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่ องเที่ยวบิน EY027 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบิน ตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากสนามบินอาบูดาบี (AUH) สู่ สนามบินเอดินบะระ สกอตแลนด์ (EDI) โดยเที่ยวบิน EY027 (ใช้
เวลาบินประมาณ 8 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารเช้า บนเครื่ องบิน (กระเป๋ าเดินทางทาการส่ งต่อไปยัง
สนามบินโดยอัตโนมัติ Check through)
เดินทางถึงสนามบินเอดินบะระ สกอตแลนด์ (สหราชอาณาจักร) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเที่ยวชมเมือง เอดินบะระ (Edinburgh) ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร
ตั้งอยูท่ างฝั่งตะวันออกของสกอตแลนด์ เป็ นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็ นมาตั้งแต่ยคุ กลาง ลักษณะภูมิประเทศ
เป็ นภูเขาสู งอยู่กลางเมือง เมืองเอดิ นบะระ(Edinburgh) นี้ เป็ นเมืองที่มีทศั นี ยภาพของเมืองที่สวยงาม ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ นสองส่ วนสาคัญดังนี้ คือ โอลด์ทาวน์ ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และเก่าแก่ มีถนนหรื อทางเดินที่
เก่าแก่ในยุคกลาง และ จอร์ เจียนนิ วทาวน์ ที่มีความงามในแบบนี โอ-คลาสสิ ค เมืองเก่าและเมืองใหม่ที่สวยงาม
ของเอดินบะระได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกถึงสองครั้ง ในตัวเมืองมีอาคารถึง 4,500
หลังซึ่ งมีความหนาแน่นมากที่สุดในโลก และยังเป็ นเมืองสมัยใหม่ที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรม
โดยมี พิ พิธภัณฑ์ ห้องแสดงภาพ มหาวิทยาลัย นาท่านเข้าชมปราสาทเอดิ นบะระ (Edinburg Castle)
อันสง่ างามด้วยทาเลที่ต้ งั บนเนิ นเขาสู งและเคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่ งสกอตแลนด์ ถึงแม้ว่าจะเคยถูก
ทาลายแต่ก็ได้รับการบูรณะให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ปั จจุบนั สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมหาศาลให้แวะเข้ามาสู่ ใจ
กลางประวัติศาสตร์ ของประเทศ ท่านจะได้พบกับสกอตทิช คราวน์ จูเวลส์ ซึ่ งจัดแสดงพร้อมด้วย สโตน ออฟ
เดสทินี ที่มีชื่อเสี ยง นาท่านเข้าชมความงามของห้องต่างๆภายในปราสาท สวนสวยที่ตกแต่งได้อย่างสวยงาม
อิสระให้ท่านถ่ายรู ปและเดินเล่นตามอัธยาศัย

02.20 น.

07.20 น.
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเดิ นชมความสวยงามของเมืองเก่ าย่านโอลด์ทาวน์ และเดิ นเล่นไปตามเส้นทางรอยัลไมล์ ซึ่ งเป็ นถนน
เก่าแก่ และเดินตามรอยเท้าของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในประวัติศาสตร์ของสกอตแลนด์ อาทิเช่น พระราชินีแมรี่ แห่ ง
สกอตแลนด์ และโรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน ท่านจะได้ชมสถาปั ตยกรรมและความสวยงามของเมืองนี้ จากนั้น
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัยบนถนนรอยัลไมล์ ซึ่งมีสินค้าทั้งแบรนด์เนมต่างๆ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Novotel Edinburg Park Hotel**** หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ าม

ลอชโลมอน – ฟอร์ ต วิลเลีย่ ม – ไอเซิล ออฟ สกาย

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบลอชโลมอน (Loch Lomond) (ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
ขึ้นชื่อว่าเป็ นทะเลสาบน้ าจืดที่สวยที่สุดในสกอตแลนด์ และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเครื อสหราชอาณาจักร ความยาว
ทั้งสิ้ นราว 39 กิโลเมตร นาท่านถ่ายรู ปบรรยากาศริ มทะเลสาบ ณ จุดชมวิว ที่สมเด็จพระราชินีควีนอลิซาเบธครั้ง
หนึ่งเคยทรงทอดพระเนตรชมความงาม ณ ริ มทะเลสาบแห่ งนี้เมื่อครั้งปี ค.ศ.1879 จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง
ฟอร์ ด วิลเลี่ยม (ระยะทาง 166 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองแห่ งแรกในสหราชอาณาจักรที่มี
ไฟฟ้ าที่ผลิตจากพลังน้ าท้องถิ่นใช้ในช่วงแรกเริ่ มของการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยงั เป็ นจุดที่ใช้ถ่ายทา
เส้นทางรถไฟหัวรถจักรไอน้ า Jacobite หลายๆฉากซึ่งประกอบภาพยนตร์พ่อมดชื่อดัง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ในเกือบ
ทุกๆภาค
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านนัง่ กระเช้า The Nevis Range จากเมืองฟอร์ด วิลเลี่ยม สู่ โรงกลัน่ วิสกี้เบ็น เนวิส (Ben Nevis Distillery)
หนึ่งในโรงกลัน่ วิสกี้ที่เก่าแก่ที่สุดของสกอตแลนด์ และหัวเชื้อวิสกี้ของ Ben Nevis นั้น ถูกส่ งต่อเพื่อไปผลิตเป็ น
วิสกี้อีกหลายยีห่ อ้ ซึ่งก็มียหี่ อ้ ดังๆ ระดับโลกด้วยเช่นกัน ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1825 โดย ลองจอห์น แมคโดนัลด์ ซึ่งมี
ชื่ อเสี ยงด้านการผลิตสกอตวิสกี้ทางที่ราบสู งฝั่งตะวันตกของประเทศ โดยอาศัยแหล่งน้ าสองแหล่งจากหุ บเขา
ใกล้เคียงเป็ นหนึ่งในสู ตรของการผลิตวิสกี้ช้ นั เลิศ ต่อมาถูกซื้อกิจการโดยบริ ษทั ญี่ปุ่น นาม นิกก้า เมื่อปี ค.ศ.1989
นาท่านเยี่ยมชมโรงกลัน่ พร้อมชิมวิสกี้ช้ นั เลิศ (***สงวนสิ ทธิ์ สำหรั บลูกค้ ำที่มีอำยุ 18 ปี บริ บูรณ์ ขึน้ ไปเท่ ำนั้น)
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บา้ นไคเลียคิน (Kyleakin) แห่ งเกาะสกาย (Isle of Skye) (ระยะทาง 185 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชม.) หมู่บา้ นเล็กๆที่ต้ งั อยู่บนชายฝั่งตะวันออกของเกาะสกาย เป็ นที่ต้ งั ของซาก
ปราสาทโบราณดูนากิน (Dunakin Castle) ปราสาทที่ต้ งั อยูใ่ กล้ท่าเรื อของหมู่บา้ น โดยปราสาทแห่ งนี้ถูกสร้างขึ้น
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 ตานานกล่าวว่าปราสาทถูกสร้างขึ้นมาสาหรับเจ้าหญิงนอร์เวย์

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Dunollie Hotel *** หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

ดรัมนาโดช – ปราสาทเออคูฮาร์ ท – อินวาเนส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดรัมนาโดช (Drumnadrochit) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชม.) เมือง
ซึ่งตั้งอยูบ่ นที่ราบสู งซึ่ งมีนกั ท่องเที่ยวมากมายมักแวะมาพักผ่อนระหว่างการเดินทางสู่ ทะเลสาบลอคเนส (Loch
Ness) อันมีชื่อเสี ยงแห่ งสกอตแลนด์ อีกหนึ่ งในทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยงมากแห่ งหนึ่ งของสกอตแลนด์ จากตานาน
โบราณอันเล่าขานเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดแห่งทะเลสาบลอคเนส (The Loch Ness Monster)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมปราสาทเออคูฮาร์ ท (Urquhart Castle) ซากปราสาทโบราณ ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบลอคเนส ตัว
ปราสาทเดิมถูกคาดการจากนักโบราณคดีว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นหนึ่งในป้อมปราการป้องกันการรุ กรานของข้าศึก
ระหว่างยุคศตวรรษที่ 13 ถึ ง 16 นอกจากนี้ ป้อมปราการแห่ งนี้ ยงั มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในสงครามประกาศ
อิสรภาพของชาวสกอตต์ ในช่วงศตวรรษที่ 14 จากนั้นถูกใช้เป็ นปราสาทสาหรับพานักของราชวงศ์สกอตต์
ผลัดเปลี่ยนมือมาหลายยุคสมัย จนกระทัง่ ถูกทายลงและทอดทิ้งเมื่อปี ค.ศ.1692 และสุ ดท้ายถูกโอนย้ายแก่รัฐบาล
สกอตแลนด์เพื่อเปิ ดเข้าชมแก่นักท่องเที่ยวทัว่ ไปตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็ นต้นมา อิสระให้ท่านเก็บภาพถ่าย
บรรยากาศอันร่ มรื่ นริ มทะเลสาบลอคเนส ก่อนเดินทางต่อสู่ เมืองอินวาเนส (Inverness) (ระยะทาง 23 กม. ใช้เวลา
เดิ นทางประมาณ 20 นาที) เมืองที่ เปรี ยบเสมือนเมืองหลวงแห่ งดิ นแดนที่ราบสู งของสกอตแลนด์ (Highland)
เนื่องจากเป็ นเมืองหน้าด่าน และก็เป็ นเมืองที่ใหญ่และคึกคักที่สุดของ Highlands นับเป็ นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่
มีความน่ารักในแบบฉบับของตัวเอง มีมุมถ่ายรู ปสวยๆอยูท่ วั่ ไปเลยทีเดียว
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั New Drumossie Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า

เพิร์ธ – พระราชวังสโคน – เอดินบะระ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเพิร์ธ (Perth) (ระยะทาง 184 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) อีกหนึ่งเมืองสาคัญของ
ประเทศสกอตแลนด์ ตั้งอยูท่ างตอนกลางของประเทศริ มฝั่งแม่น้ าเตย์ (River Tay) มีประชากรอาศัยอยูไ่ ม่ถึงแสน
คน นาท่านชม Scottish Liquor Centre เพื่อเยีย่ มชมและเลือกซื้อของฝากชั้นยอดจากสกอตแลนด์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมพระราชวังสโคน (Scone Palace) หนึ่งในแลนด์มาร์ คที่สาคัญของเมืองเพิร์ธ สร้างขึ้นจากอิฐแดง
แบบสไตล์จอร์เจี้ยนโกธิคแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเดิมสถานที่แห่งนี้เคยถูกใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษก
ของกษัตริ ยส์ กอตแลนด์ ณ ก้อนหิ นศักดิ์สิทธิ์สโคน (Stone of Scone / Stone of Destiny) ซึ่ งเดิมหิ นชิ้นนี้ถูก
กษัตริ ยเ์ อดเวิร์ดแห่ งอังกฤษแย่งชิงไปเมื่อครั้งชนะสงครามเหนื อชาวสกอตต์เมื่อปี ค.ศ.1296 และบรรจุไว้ใต้
บัลลังค์ที่วิหารเวสมินสเตอร์แห่ งลอนดอน และสุ ดท้ายได้รับคืนจากรัฐบาลอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1996 และเก็บไว้ที่
ปราสาทเอดินบะระ ซึ่ งจะถูกนาออกมาใช้ประกอบพระราชพิธีสาคัญตามสถานที่ต่างๆ ได้เวลาสมควรนาท่าน
เดินทางสู่ เมืองเอดินบะระ (Edinburgh) (ระยะทาง 68 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Novotel Edinburg Park Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ก

วิลเดอร์ เมียร์ – ล่องทะเลสาบ – ยอร์ ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองวิลเดอร์เมียร์ (Windermere) (ระยะทาง 230 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)
เมืองที่มีธรรมชาติอนั งดงามและทะเลสาบที่ทอดตัวเป็ นแนวยาวไปในอ้อมกอดของหุบเขาอันเขียวขจีต้ งั อยูใ่ นเขต
เลคดิสทริ ก นาท่านนัง่ เรื อล่องทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (Lake Windermere) ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบ
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ที่ยงั คงสภาพที่ เป็ นธรรมชาติ ไว้อย่างสมบูรณ์ ชมความงดงามของภู มิภาคทะเลสาบ ท่านจะประทับใจกับภู มิ
ประเทศของทะเลสาบวินเดอร์ เมียร์ ซ่ ึ งมีความสวยงาม เนื่ องจากมีลกั ษณะเป็ นพื้นที่เนิ นเขา ผืนป่ า และทะเลสาบ
ใสสี ครามเต็มไปด้วยพื้นที่สวยงามของธรรมชาติ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค (York) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) เขตแดนที่
ครั้งหนึ่ งกองทัพโรมันได้สร้างแนวกาแพงป้ องกันการรุ กรานของชาวสกอต ระหว่างเส้นทางผ่านเขตยอร์ คเชอร์
เดลส์ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ จากนั้นนาท่านเข้าชมยอร์ คมินิสเตอร์ (York Minster)โบสถ์
ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุด นับเป็ นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรและมีอายุมากกว่า 250ปี มีชื่อเสี ยงในความ
สวยงามของงานฝี มือกระจกสี โดยหน้าต่างด้านตะวันตก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1338 ต่อมาเป็ นที่รู้จกั ในชื่อ "หัวใจ
แห่งยอร์คเชียร์"

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Mercure York Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด – เบอร์ มิงแฮม – คาร์ ดิฟ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) (ระยะทาง 110 กม. เดินทางประมาณ 1.45 ชัว่ โมง) เมือง
อุตสาหกรรมทอผ้าตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ปั จจุบนั ก็ยงั เป็ นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าอีกแห่ งหนึ่งของอังกฤษ นาท่าน
ถ่ายรู ปกับสนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ ด อันเป็ นที่ต้ งั ของสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดที่มีชื่อเสี ยง
อิสระให้ท่านเลือกซื้ อของที่ระลึกของสโมสรฟุตบอล ณ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมกกะสโตร์ ได้เวลานาท่าน
เดินทางสู่ เมืองเบอร์มิงแฮม (Birmingham) (ระยะทาง 110 กม. เดินทางประมาณ 1.45 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของอังกฤษและเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมในสมัยปฏิวตั ิอุตสาหกรรมที่สาคัญหลายอย่าง
เมืองนี้ มีความหลากหลายและมีการเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา และยังเป็ นเมืองที่มีชีวิตชีวาทั้งในตอนกลางวันและ
กลางคืน เป็ นเมืองที่เมื่อวันวานและวันนี้สามารถผสมผสานกันระหว่างอดีตและปัจจุบนั ได้อย่างลงตัว
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเที่ยวชม เมืองเบอร์มิงแฮม นาท่านชมและถ่ายรู ปกับ Birmingham City Council House อันเป็ นตึกที่เก่าแก่
และเป็ นเอกลักษณ์ของเมือง ศาลยุติธรรมซึ่ งเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบวิกตอเรี ย พร้อมหมู่อาคารที่ในแบบศิลปะ
แบบวิคตอเรี ย นาท่านชม The Bull Ring แหล่งช้อปปิ้ งและพักผ่อนหย่อนใจที่สาคัญของเมือง จากนั้นนาท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับรู ปปั้ นวัวกระทิง (The Bullring Bull) ที่เป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของเมืองเบอร์มิงแฮม ได้เวลานาท่านชม
อนุสาวรี ยล์ อร์ดเนลสัน (Horatio Nelson, 1st Viscount Nelson) แห่ งยุทธนาวี Trafalgar ที่เลื่องชื่อ ได้เวลานาท่าน
เดินทางสู่ เมืองคาร์ดิฟ (Cardiff)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Mercure Holland House Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีแ่ ปด

คาร์ ดิฟ – บาธ – สโตนเฮนจ์ – ลอนดอน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านแวะถ่ายรู ปกับปราสาทคาร์ ดิ๊ฟ (Cardiff Castle) ซึ่ งตั้งอยูใ่ จกลางเมืองในอดีตเดิมเป็ นที่พานักของขุนนาง
ผูป้ กครองเมือง แต่ปัจจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ จากนั้นแวะถ่ายรู ปและแวะชมศาลาว่าการเมืองพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ นกลุ่ม
อาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลเนียมอาคารที่ทาการของรัฐ และจากนั้น
นาท่านชม อ่าวคาร์ ดิ๊ฟ โครงการฟื้ นฟูเมือง โครงการที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เพื่อเชื่อมเมืองกับเขตท่าเรื อและชายฝั่ง
ทะเล ด้ว ยเงิ น ทุ น นับ ล้า นปอนด์ ได้เ ปลี่ ย นสภาพจากเมื อ งท่ า ธรรมดาที่ แ สนจะทรุ ด โทรมในสมัย ปฏิ ว ัติ
อุตสาหกรรมให้กลายเป็ นเขตชุ มทางการขนส่ งทางเรื อที่ยิ่งใหญ่ และเป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนเมือง
สมัยใหม่ รวมทั้งเป็ นศูนย์รวมการประชุ มระดับนานาชาติ อีกด้ว ย ได้เวลานาท่านเดิ นทางสู่ เมื องบาธ (Bath)
(ระยะทาง 89 กิ โ ลเมตร ใช้เ วลาเดิ น ทางประมาณ 1.20 ชั่ว โมง) น าท่ านชม เมื อ งบาธ(Bath)เมื องเก่ า แก่ ที่ มี
ความสาคัญ และรุ่ งเรื องตั้งแต่ยคุ โรมัน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1987
เป็ นสถานที่อาบน้ าของชาวโรมัน เนื่ องจากเป็ นเมืองแห่ งน้ าพุร้อน นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โรมันบาธ (Roman
Baths Museum) สถานที่อาบน้ าโบราณอายุกว่าสองพันปี ตั้งแต่ยคุ โรมัน ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปั จจุบนั
เป็ นกลุ่มอาคารสาคัญของเมือง ภายในอาคารแบ่งเป็ น 2 ชั้น คือบริ เวณที่เป็ นที่ต้ งั ของบ่อน้ าแร่ ร้อนคิงส์ (The
Sacred Spring) ส่ วนที่สองคือ บริ เวณโบสถ์ และส่ วนที่สามคือ บริ เวณที่เปิ ดบริ การให้แก่นักท่องเที่ยวหรื อ
ชาวเมืองใช้บริ การน้ าแร่ ซึ่ งมีท้ งั สระว่ายน้ า, บ่อน้ าแร่ เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ า และส่ วนที่เป็ น Turkish Bath
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จากนั้นนาท่านเที่ยวชมเมือง อาคารบ้านเรื อนที่ถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์ เจียน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคาร
รอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรู ปครึ่ งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทาให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่นอ้ ย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาลล์บวั รี่ (Salisbury) (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) นาท่าน
เข้าชมสโตนเฮ้นส์ (Stonehenge)กองหิ นปริ ศนา 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่ต้ งั อยูใ่ น
ทุ่งโล่งกว้าง วงหิ นปริ ศนาแห่งเกาะอังกฤษกองนี้สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ก่อนคริ สต์กาล ประกอบด้วยก้อนหิ นขนาด
ใหญ่จานวน 112 ก้อนหิ นทรงสู งต่างๆ ตั้งเป็ นรู ปวงกลมซ้อนกันอยู่ 3 รอบมีบางก้อนนอนขวางอยูบ่ นยอด อิสระ
ให้ท่านได้ถ่ายรู ป สโตนเฮ้นส์ (Stonehenge) ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ กรุ งลอนดอน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Melia White House Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีเ่ ก้า

ลอนดอน– หอคอยลอนดอน –ลอนดอนบริดจ์ – บิ๊กเบน – ช้ อปปิ้ ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่เกิดเหตุแห่ งประวัติศาสตร์อนั เกรี ยงไกรยิง่ ใหญ่ใน
อดีตเคยเป็ นป้อมปราการ, ปราสาทพระราชวัง, คุก, และแดนประหาร ปั จจุบนั เป็ นพิ พิธภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นกลุ่มอาคาร
และหอคอยหลายหลัง ชมมหามงกุฎอิมพีเรี ยล ซึ่ งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่ ง
แอฟริ กา 2” หรื อ “คัลลินนั 2” และ มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็ นเพชรเม็ด
ใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุ ดท้ายคือ “คฑา”จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปหน้า พระราชวังบั้คกิ้งแฮม (Buckingham
Palace) ที่ประทับของพระเจ้าอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี ณ ใจกลางกรุ งลอนดอน นาท่านเที่ยวชม มหานคร
ลอนดอน โดยเริ่ มจาก จตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่านชม มหาวิหาร
เซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของโลก สถานที่ใช้จดั พระราชพิธีอภิเษกสมรส
ระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ ล และเลดี้ไดอาน่า นาท่านถ่ายรู ปกับหอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (Clock Tower,
Palace of Westminster) หรื อรู ้จกั ดีในชื่อ บิ๊กเบน เป็ นหอนาฬิกาประจาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ซ่ ึงในปั จจุบนั
เป็ นรั ฐ สภาอัง กฤษ ตั้ง อยู่ ทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของพระราชวัง หอนาฬิ ก านี้ ถู ก สร้ า งหลัง จากไฟไหม้
พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี เป็ นผูอ้ อกแบบ หอนาฬิกามีความ
สู ง 96.3 เมตรโดยที่ตวั นาฬิกาอยูส่ ู งจากพื้น 55 เมตร ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถ
วิคตอเรี ย (Victorian Gothic) หลายคนเข้าใจว่าบิ๊กเบนเป็ นชื่ อหอนาฬิกาประจารัฐสภาอังกฤษ แต่แท้ที่จริ ง
แล้วบิ๊กเบนเป็ นชื่อเล่นของระฆังใบใหญ่ที่สุด หนักถึง 13,760 กิโลกรัมซึ่ งแขวนไว้บริ เวณช่องลมเหนื อหน้าปั ด
นาฬิกา ทั้งนี้มีระฆังรวมทั้งสิ้ น 5 ใบ โดย 4 ใบจะถูกตีเป็ นทานองส่ วนบิ๊กเบนจะถูกตีบอกชัว่ โมงตามตัวเลขที่เข็ม
สั้น ชี้ บนหน้าปั ด นาฬิ ก าทว่าคนส่ วนใหญ่ ก ลับใช้ชื่อบิ๊ ก เบนเรี ย กตัว หอทั้งหมด อิ สระให้ท่านได้ถ่ายรู ปตาม
อัธยาศัย นาท่านแวะชมและถ่ายรู ปกับ ลอนดอนอาย (London Eye)หรื อที่รู้จกั ในชื่อ มิลเลเนี ยมวีล (Millennium
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Wheel) เป็ นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป
มีความสู ง 135 เมตร(443 ฟุต)และกลายมาเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านสู่ ถนนอ๊อกฟอร์ ดสตรี ท (Oxford Street) อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งแบบจัดเต็มในช่ วงบ่าย ซึ่ งมีท้ งั
ห้างสรรพสิ นค้า สิ นค้าแบรนด์เนม ต่างๆมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ก่อนเดินทางกลับกรุ งเทพฯ

16.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ (Heathrow) กรุ งลอนดอน (London)
นาท่านเชคอิน และ ทา TAX Refund
ออกเดินทางจากสนามบินฮีทโธรว์ (LHR) สู่ สนามบินอาบูดาบี (AUH) โดยเที่ยวบิน EY18
(ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชัว่ โมง)

20.45 น.

วันทีส่ ิ บ
06.45 น.
08.40 น.
18.20 น.

กรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงสนามบิน อาบูดาบี รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบิน EY408 (เดินทางประมาณ 6.05 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage)
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10 วัน อังกฤษ สกอตแลนด์ ไฮแลนด์
ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 8-17 ต.ค. / 20-29 ต.ค./ 18-27 พ.ย./ 2-11 ธ.ค.
ราคาทัวร์ 94,900 บาท : 25 ธ.ค.-3 ม.ค. 2560
อัตราค่าบริ การ (บาท) ปี 2558
ต.ค.-ธ.ค.
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
89,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
12,000
เด็กอายุ 3 - 11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
86,900
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
19,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
85,000
(ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ราคาทัวร์ ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) – Land Only
(ไม่รวมตัว๋ BKK-EDI //LHR -BKK)
ค่าธรรมเนียมและค่าดาเนินการวีซ่าอังกฤษ

ปี ใหม่
94,900
14,000
91,900
19,900
85,000

61,900

63,900

6,000

6,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวสกอตแลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเอทิฮดั แอร์เวย์ส (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ,
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู)่
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
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อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ปอนด์ / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8 วัน เท่ากับ 16 ปอนด์)
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ปอนด์ / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8 วัน เท่ากับ 16 ปอนด์)
 ค่าวีซ่าอังกฤษ (เนื่องจากท่านต้องยืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ชาระหลังจากสารองที่นงั่ ภายใน 3 วันหลังยืนยันกรุ๊ ป
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 45 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-19วัน)
***ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผู้เดินทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง (หากจานวนผู้โดยสายรวม 15-19 ท่ าน เพิม่ เงินท่ านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สี เลือดหมู
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ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )
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 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารสาหรับยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
(ใช้ เวลา 15-20 วันทาการ ยื่นด้ วยตัวเองเท่ านั้น)
1.หนังสื อเดินทาง ทีเ่ หลืออายุใช้ งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ ไป และมีหน้ าว่ าง 2 หน้ าติดกัน ถ้ ามีหนังสื อเดินเล่มเก่าให้ นามาด้ วย
2.รูปถ่ ายสี หน้ าตรงปัจจุบัน พืน้ หลังฉากรูปต้ องมีสีขาวเท่ านั้น(ถ่ ายไม่ เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิว้ 2 รูป
3.หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางานภาษาอังกฤษ) หรื อ หนังสื อจดทะเบียน บริ ษทั หรื อ จดทะเบียนร้านค้า
4. หลักฐานการเงิน
- หนังสื อรับรองบัญชีที่ออกโดยธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากปรับสมุดถึงเดื อนปัจจุบนั ที่จะยืน่ วีซ่าตัวจริ ง พร้อมสาเนา 1
ชุด (ให้นามาแสดง ณ วัน นัดสัมภาษณ์)
5. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิ่มเติมกรณี อื่น ๆ
6. สาเนาบัตรประชาชน
7. สาเนาทะเบียนบ้าน (สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุต่ากว่า 20 ปี จาเป็ นต้องแปลสู ติบตั รด้วย)
การยื่นวีซ่าอังกฤษต้ องทาอย่างไร
ผูส้ มัครต้องยืน่ คาร้องด้วยตนเองเท่านั้น
ปัจจุบนั สถานทูตอังกฤษได้มีการเปลี่ยนระบบให้มีการสแกนลายนิ้วมือพร้อมสแกนม่านตาของผูส้ มัครขอวีซ่า

“ศูนย์ รับคาร้ องขอวีซ่าเข้ าสหราชอาณาจักร”
อาคารเทรนดี้ ชั้น 28 ถนนสุ ขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
อาคารเทรนดีจ้ ะอยู่ในซอยสุ มขุมวิท 13 ติดกับสถานีรถไฟฟ้านานา

