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วันแรก
22.00 น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอ
มิเรตส์แอร์ไลน์ เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

วันที่สอง
01.05 น.
05.00 น.
07.30 น.
11.25 น.
เที่ยง
บ่าย

คํา่
วันที่สาม
เช้า
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กรุงเทพฯ – ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) – เบอร์มิ่งแฮม – แมนเชสเตอร์ – สนาม
ฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง 55 นาที)
เดินทางถึง สนามบินดูไบ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์มิ่งแฮม โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK039
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่ โมง 55 นาที)
เดินทางถึง สนามบินเบอร์มิ่งแฮม (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง) นําท่านผ่าน
พิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านผ่านชม วิหารเบอร์มิงแฮม (Birmingham Cathedral) เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบบาโรก
ที่เก่าแก่หลายศตวรรษที่สถาปนิ กชาวอังกฤษนามว่าโธมัส อาร์เชอร์ได้สร้างวิหารแห่งนี้ ในช่วง
ระหว่างปี 1709 และ 1715 ใช้เป็ นโบสถ์ชุมชนของเซนต์ฟิลิปเกือบ 200 ปี ก่อน จากนั้นนํา
ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งแมนเชสเตอร์ เมื อ งอุ ต สาหกรรมที่ มี ชื่ อ เสี ย งจากการเป็ นเมื อ ง
อุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็ นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุ รกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็ น
เมื อ งที่ ต้ัง ของสโมสรที่ มีชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดัง ในวงการฟุ ต บอลของโลก โดยมี ส โมสรฟุ ตบอล 3
สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์
เคาน์ ตี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) นํ าคณะแวะชม สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟ
ฟอร์ด (Old Trafford Stadium) ของสโมสร แมนยูฯ ที่จดั ว่ารวยที่สุดในโลก เป็ นสนามที่
ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เป็ นรองจาก สนาม
เวมบลีย ์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติองั กฤษเพียงแห่งเดียว
และใหญ่ เป็ นอันดับ ที่ 11 ของยุ โ รปนอกจากนั้ น ยังเป็ น 1 ใน 2 สนามในอัง กฤษที่ ยูฟ่ า
รับรองเป็ นสนาม 5 ดาว (ไม่รวมบัตรเข้า Museum) ที่รวบรวมประวัติความเป็ นมาตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งสโมสร และ ยังมีสิ่งของ ถ้วยรางวัลต่างๆ แสดงโชว์อยูด่ ว้ ย จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้ อ
ของที่ ระลึ กของที มที่ ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA
STORE ที่ มากมายไปด้วยของที่ ระลึ ก
หลากหลายชนิ ด สํา หรับ แฟนบอล (หมายเหตุ ไม่ ส ามารถเข้า ชมสนามฟุ ต บอลและ
พิพิธภัณฑ์ได้ เช่น ในวันที่มีการแข่งขัน ฯลฯ )
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN MANCHESTER HOTEL, MANCHESTER หรือเทียบเท่า
แมนเชสเตอร์ – วินเดอร์เมียร์ – เอดินเบิรก์ (สก๊อตแลนด์) – ปราสาทเอดินเบิรก์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมื องวินเดอร์เมียร์ (Windermere) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง
30 นาที)สู่เขต เลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รบั การขนานนามว่าดีและ
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สวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง จากนั้ นนํ าท่านเข้าสู่
เมื องเอดินเบิรก์ (Edinburgh) เมืองหลวงของสก๊อตแลนด์ (Scotland) ดิ นแดนที่ ต้ังอยู่ใน
พื้ นที่ที่สวยงาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
แล้วนํ าท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบิรก์ (Edinburgh Castle) อันสง่างามด้วยทําเลที่ต้งั บน
เนิ นเขาสูง มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริยส์ ก๊อต แบ่งเป็ น
ส่วนต่างๆอย่างน่ าชม อาทิ ส่วนของป้ อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียง
ราย รวมทั้งประเพณี การยิงปื นใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุ กวันตลอด 150 ปี ที่ผ่านมา,
โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรําลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเ์ ดวิดที่
1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่เป็ น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์
แห่งสก๊อต
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั NOVOTEL EDINBURGH PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
เอดินเบิรก์ – ลิเวอร์พลู – สนามแอนฟิ ลด์ – สแตรทฟอร์ด
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมื องลิเวอร์พูล ถิ่นกําเนิ ดวงดนตรี 4 เต่าทอง และเมืองท่าแห่งการ
ท่องเที่ยวที่มีความสําคัญมากแห่งหนึ่ งของประเทศอังกฤษ ปั จจุบนั เมืองลิเวอร์พลู ได้กลายเป็ น
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์พลู ได้มีการฉลองครบรอบ 800 ปี ที่
ก่อตั้งมาและในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์พลู ก็ได้รบั ตําแหน่ งเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านแวะถ่ายรูป สนามแอนฟิ ลด์ (Anfield) สนามเหย้าของทีมลิเวอร์พลู ยอดทีมแห่งถิ่น
เมอร์ซี่ไซด์ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที)เมืองที่ต้งั อยูร่ ิมฝั ง่ แม่น้ําเอวอน อันเป็ นบ้านเกิดของ
วิลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์ (William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN STRATFORD-UPON-AVON HOTEL หรือเทียบเท่า
สเตรทฟอร์ด – บ้า นเช็ ค สเปี ยร์ – คาร์ดิ ฟ ฟ์ (เวลส์) – บาธ – โรงอาบนํ้า โรมัน –
พิพิธภัณฑ์น้ าํ แร่รอ้ น
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม เมืองสเตรทฟอร์ด ซึ่งร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ ชมบ้านเช็คสเปี ยร์(ด้านนอก)
และชีวิตความเป็ นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น้ําเอวอนอันเงียบ
สงบ และสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผูน้ ี้ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
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เมื องคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (Wales)(ใช้เ วลาเดิ น ทางประมาณ 2
ชัว่ โมง)หนึ่ งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็ นที่ต้งั ของปราสาทคาร์ดิฟฟ์ เดิมเป็ นที่พาํ นักของ
ขุนนางผูป้ กครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ดว้ ยกําแพงโบราณ เนี ยม, อาคารที่ทาํ การของรัฐ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นํ าท่านผ่านชม ศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะ
คาร์ดิฟฟ์ , สนามกีฬามิลเลน จากนั้ นนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่ โมง 20 นาที ) ตั้ ง อยู่ ใ นหุ บ เขาของแม่ น้ํ า เอวอนในบริ เ วณที่ มี น้ํ า พุ ร ้อ น
ธรรมชาติที่เป็ นที่ต้ังถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยงั เรืองอํานาจ และเป็ นผูส้ ร้าง โรงอาบนํ้า
โรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี
ค.ศ. 1987 นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ าํ แร่รอ้ นโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติ
การค้นพบที่น่าสนใจ ปั จจุบนั เป็ นกลุ่มอาคารสําคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็ นที่ต้ังของบ่อ
นํ้าแร่รอ้ นคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สอง คือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่
เปิ ดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการนํ้าแร่ซึ่งมีท้งั สระว่ายนํ้า, บ่อนํ้าแร่เย็น-ร้อน,
ห้องอบไอนํ้า และส่วนที่เป็ น Turkish Bath
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั FRANCIS HOTEL, BATH หรือเทียบเท่า
บาธ – ซาลิสบัวรี่ - STONE HENGE – มหานครลอนดอน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) ชม
เสาหิ น สโตนเฮ้น จ์ (Stonehenge) (ใช้เ วลาเดิ น ทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็ นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่
ตั้งอยูก่ ลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นํ าท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน (London) (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เมืองที่เป็ นศูนย์กลางสําคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็ น
ผูน้ ํ าด้า นการเงิน การเมื อง การสื่ อสาร การบัน เทิ ง แฟชัน่ ศิ ล ปะ และเป็ นที่ ยอมรับว่า มี
อิทธิพลไปทัว่ โลก และยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสําคัญของยุโรปอีกด้วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง (FISH&CHIPS)
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN HOTEL WEST, LONDON หรือเทียบเท่า
ลอนดอน – ชมเมือง - BIG BEN – พิคคาดิลลี สแควร์ – สนามบินฮีทโธรว์ – ดูไบ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์คสั (Piccadilly Circus) เดิมเป็ นวงเวียนที่
บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ํ าพุ และรูปปั้ นอีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ ไชน่ าทาวน์ ย่านชุมชน

เที่ยง

16.30 น.
20.20 น.
วันที่แปด
07.05 น.
09.35 น.
18.40 น.
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ชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่าน จัตุรสั ทราฟั ลก้าร์ (Trafalgar Square) ที่รายล้อมไป
ด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่าน มหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่
เป็ นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จดั พระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้ าชายชาร์ล และเลดี้
ไดอาน่ า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่จัตุรัสรัฐสภา ถ่ายรู ปบริเวณด้านนอกของมหาวิ หารเวสท์
มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ต้งั ของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ตน้ ศตวรรษที่ 16 และยัง
เป็ นที่ต้งั ของหอนาฬิกาที่รูจ้ กั กันดีในนาม หอนาฬิกาบิกเบน (Big ben) ที่มีความสูง 320
ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่ งชัว่ โมง เป็ นนาฬิกาที่มีหน้าปั ดใหญ่ที่สุดในโลกและฝั ่งตรงข้ามที่มีแม่น้ํา
เทมส์ก้นั อยู่เป็ นที่ต้งั ของ ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอายส์ (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุด
ในยุโรป จากนั้นนําท่าน ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของพระราชวังบัคกิ้ งแฮม (Buckingham
Palace) ที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน เมนูเป็ ดย่าง โฟร์ซีซั ่น
อิสระให้ท่านซื้ อสิ้ นค้าใน ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ ห้างสรรพสินค้า
ชื่อดังอย่าง ฮาร์วีย ์ นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือก
ซื้ อสินค้าแฟชัน่ ชั้นนําจากทัว่ ทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทั้งมี
ร้านค้าแฟชัน่ มากมายตั้งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling,
Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมี ถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็ นที่ต้งั
ของร้าน Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino,
Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior,
Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ
นําคณะเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ (ให้ท่าน
ได้ทาํ คืนภาษี Tax Refund ก่อนเช็คอิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK004
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง 45 นาที)
ดูไบ – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK372
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง 5 นาที)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

23 - 30 พฤศจิกายน 2559

15 – 22 มกราคม 2560

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
ห้องละ 2-3
(เด็กอายุไม่เกิน12
ท่าน
ปี )

59,900
59,900

59,900
59,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
12ปี )

58,900
58,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว

10,000 39,900
10,000 39,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
**ไม่รวมค่าวีซ่าอังกฤษ**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่ อนล่ วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ทีจ่ ะขอรับลูกค้ ารายต่ อไป ...ส่ วนทีเ่ หลือชาระก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว
(Single ),ห้องคู่ (Twin/Double 3 /ท่าน 3 และห้องพักแบบ )เตียง (Triple Roomห้องพักต่าง )
ท่าน 3 ประเัทอาจจะไม่ตะดกัน หรื อ อยูค่ นละัันนกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบซึ่ ง
ถ้าเข้าพัก เตียงพับเสระ ม หรื อ อาจมีความจาเป่ นต้องแยก 1 เตียงใหง่กบั 1 ท่าน อาจจะได้เป่ น 3
วนสะ ทธะเ ในการเรี ยกเก่บเงะ นห้องพักเนื่ องจากโรงแรมนันนไม่สามารถจัดหาได้ ทางบระ ษทั ขอสง
เพะม่ เตะมในกรีี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่ วนใหง่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุีหัูมะต่ากรีี ที่มี
งานจัดประัุมนานาัาตะ (Trade Fairเป่ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึนนมากและห้องพักใ )นเมืองเต่ม
3. บระ ษทั ฯขอสงวนสะ ทธะเ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกะดความเหมาะสม

รหัสทัวร์ : THZ1-EK-UK-23NOV16-22JAN17

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษีะเป่ น Traditional Building ห้องที่เป่ นห้องเดี่ยวอาจเป่ นห้องที่มีขนาด
กะทัดรั ต และไม่มีอ่างอาบนน า ซึ่ งขึนนอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันนๆ และห้องแต่ละ
ห้องอาจมีลกั ษีะแตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทําหนั งสื อเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ปอนด์/ทริป/ท่าน (2ปอนด์/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ปอนด์/ทริป/ท่าน (2ปอนด์/วัน/ท่าน)

 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าเชงเก้น(กรณีให้ยนื่ วีซ่าให้ ค่าธรรมเนี ยม+บริการ 5,500บาท)
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทํา การของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ

2.

3.

4.

5.
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กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือค่าบริการทั้งหมด
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริก ารตามที่ ระบุไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อถู กปฏิ เ สธการเข้า -ออกเมื องด้วยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่คื นเงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับ นั กท่ องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนการเดิ นทาง
สําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภู มิอากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เ ดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เ ดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษัท จะ
คํานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่า ภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่เ กิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ ง มี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าอังกฤษ
**ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์**
สถานฑูตไม่อนุ ญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรูว้ ่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัท
ทัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุป๊ และให้แนบตัว๋ เครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
การเตรียมเอกสาร
**กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่ายึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน**
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้ นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. 2 รูป พื้ นฉากหลังรูปต้องเป็ นพื้ นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะ
พื้ นเป็ นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการ
เทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณีผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สําเนาใบมรณะบัตร
8. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้าหากมีการเปลี่ยน)
9. สูติบตั ร(กรณีเด็กตํา่ กว่า 20 ปี บริบรู ณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
10.
กรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 20 ปี บริบรู ณ์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมดังนี้
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่
การเขตหรื อ อํา เภอเท่ า นั้ น และให้ร ะบุ ว่ า ยิ น ยอมให้เ ด็ ก เดิ น ทางกับ ใคร (ระบุ ชื่ อ ) มี
ความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
11.
หลักฐานการทํางาน**(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรียน) ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
นับจากวันยืน่
ทําเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น สะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต**
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและ
ประเทศ)จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุวนั ออกจดหมาย, วันเข้าทํางาน, และเงินเดือน
 กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า

รหัสทัวร์ : THZ1-EK-UK-23NOV16-22JAN17
 กรณีพนักงานบริษัท: ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ ง ระยะเวลาการ
ว่าจ้าง / เงินเดือน
 กรณีที่เป็ นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่ วยงาน
 กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
 กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา: ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุ
ชั้นปี ที่ศึกษา
12.
หลักฐานการเงิน(กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั Bank guarantee และ STATMENT เล่ม
เดียวกัน)
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account)
ออกโดยธนาคาร ระบุ ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุ ลให้ถูกต้องตามหน้า
พาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า
 STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้ นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ตาํ ่ กว่า 100,000
บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (สะกดชื่อ-นามสกุล
ให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่ยนื่ วีซา่
 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อพั เดทให้เป็ นปั จจุบนั และนําสมุดไปแสดงให้เจ้าหน้าที่สถานทูต
ในวันสัมภาษณ์
** ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **
หมายเหตุหากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่ อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไป
เป็ นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนา
สมุดบัญชี
 บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving)มาด้วย
หากต้องการใช้บญ
ั ชีฝากประจํา ต้องเตรียมดังนี้
o หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee)ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account)
ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
o สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ตาํ ่ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุหากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
 หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย) (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)อายุไม่เกิน
20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
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 กรุณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์
ว่าเป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จา่ ยให้ลกู จ้าง
 จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ บั รองค่าใช้จา่ ย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(กรุณาไม่ตอ้ งแนบเอกสารบัญชีกระแสรายวันเนื่ องจาก
สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)

