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26 ธ.ค.62
21.30 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)

27 ธ.ค.62
00.15 น.
หมายเหตุ

ลอนดอน - สโตนเฮ้ นจ์ - พิพธิ ภัณฑ์
ี๊ (เวลส์ )
ณฑ์นํา้ แร่ ท่ เี มืองบาธ - คาร์ ดฟ

06.20 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
28 ธ.ค.62
07.00 น.
08.00 น.

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12
สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน

พฤหัสดี

ศุกร์

ออกเดินทางสูล่ อนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
ทางบริษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช,
จองที่ พัก , ร้ านอาหาร สถานที่ เ ข้ าชมต่ า ง ๆ ไว้ ล่ ว งหน้ า ให้ กั บ กรุ๊ ปทัว ร์ กรณี ที่ เ กิ ด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ ยวบิน , การล่าช้ าของสายการบิน , การพลาดเที่ ย วบิน
(ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทํา
ให้ ก ารเดิ น ทางล่า ช้ า หรื อ เหตุสุด วิ สัย อื่ น ๆ ไม่ ส ามารถเดิ น ทางไปยัง จุด หมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมี
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ น
สิง่ ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
(114 ก.ม. / 54 ก.ม.)
คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว รถโค้ ชปรับอากาศ
รอรับท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บวั รี่ นําชมเสาหิ นสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7
สิ่ ง 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 จากนันออกเดิ
้
นทางต่อสูเ่ มืองบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุ
ตัง้ แต่ เ มื่ อ ครั ง้ โรมัน เรื อ งอํ า นาจจากหลัก ฐานบ่ อ นํ า้ พุร้ อน และซากอาคารเก่ า แก่ ที่
หลงเหลืออยู่ทําให้ เมืองบาธได้ รับการแต่งตังเป็
้ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกใน
ปี ค.ศ. 1987
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นําท่านเที่ยวชมพิ พิธภัณฑ์ นํ้าแร่ ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการ
(91 ก.ม.)
ค้ น พบที่ น่ า สนใจ ปั จ จุบัน เป็ นกลุ่ม อาคารสํ า คัญ ของเมื อ ง คื อ บริ เ วณที่ เ ป็ นที่ ตัง้ ของ
บ่อนํ ้าแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สองคือ บริ เวณวัด และส่วนที่สามคือ
บริ เ วณที่ เปิ ดบริ ก ารให้ นักท่อ งเที่ย วหรื อชาวเมื อ งใช้ บริ การนํ า้ แร่ ซึ่ง มี ทัง้ สระว่า ยนํ า้ ,
บ่อนํ ้าแร่เย็น-ร้ อน, ห้ องอบไอนํ ้า และส่วนที่เป็ น Turkish Bath และให้ ท่านได้ ชิมนํ ้าแร่ ที่
จัด ให้ กับ นัก ท่ อ งเที่ ย วเท่ า นัน้ จากนั น้ เที่ ย วชมเมื อ งอาคารบ้ า นเรื อ นถูก สร้ างขึ น้ ใน
ยุค จอร์ เ จี ย น ที่ มี เ อกลัก ษณ์ เ ฉพาะตัว อี ก ทัง้ อาคารรอยัล เครสเซ่ น กลุ่ม อาคารรู ป
ครึ่ งวงกลมที่มีสถาปั ตยกรรมแปลกตา ทําให้ เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย แล้ วเดินทางต่อสู่
เมืองบริ สตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกัน้
ข้ ามสะพานเชเวิร์น ผ่านช่องแคบบริสตอลเข้ าสู่ เมืองคาร์ ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์
หนึ่งในเครื อจักรภพ กลางใจเมืองเป็ นที่ตงั ้ ของปราสาทคาร์ ดิ๊ฟ เดิมเป็ นที่พํานักของ
ขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้ อมรอบไว้ ด้วยกําแพงโบราณ จากนันชม
้ ศาลาว่าการเมือง
และ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ ดิ๊ฟ,
สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทําการของรัฐ
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก CLAYTON HOTEL CARDIFF หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
www.claytonhotelcardiff.com

เบอร์ ตนั ออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ ค

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านสู่เขตคอตสโวลส์ บริ เวณเล็ก ๆ ทางตะวันตกของอังกฤษ หมู่บ้านแสนสวยเงียบ
สงบ และเมืองเล็ก ๆ ที่มีร้านค้ าตกแต่งแบบชนบท สลับกับทุ่งหญ้ าสีเขียวขจี คอตสโวลส์
เป็ นศูนย์กลางการค้ าขนแกะและเลี ้ยงแกะมาตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 13-15 พาท่านเที่ยว
ชม เมื องเบอร์ ตนั ออน เดอะวอเตอร์ เมืองที่โด่งดังที่สดุ ในคอตส์โวลส์ ดูเงียบสงบ
มีลําธารสายเล็ก ๆ (แม่นํา้ วินด์ รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ าม
นํ ้าเป็ นช่วง ๆ กับต้ นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้ านใบอยู่ริมนํ ้า เมืองนี ้มีร้านอาหารและโรงแรม
รวมทังร้้ านค้ าให้ เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่ นรมย์ แล้ วเดินทางต่อสู่เมือง สแตรทฟอร์ ด
เมืองที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิมฝั่ งแม่นํ ้าเอวอนอันเป็ นบ้ านเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปี ยร์ กวีที่มีชื่อเสียงที่สดุ
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เสาร์

Buffet
(135 ก.ม. / 40 ก.ม.)
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12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
29 ธ.ค.62
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

30 ธ.ค.62
08.00 น.
09.00 น.

ของอังกฤษ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซื ้อของที่ระลึกเกี่ยวกับวิลเลียม เชคสเปี ยร์ กวีเอกที่โด่งดังของ
โลก หลังจากนันออกเดิ
้
นทางสูเ่ มื องยอร์ ค (York) เขตแดนที่ครัง้ หนึง่ กองทัพโรมัน ได้ สร้ าง
แนวกําแพงป้องกันการบุกรุ กของข้ าศึก ซึ่งก็คือชาวสก็อตผู้ป่าเถื่อน ระหว่างเส้ นทางผ่าน
เขตยอร์ คเชอร์ เดลส์ ที่อดุ มสมบูรณ์ไปด้ วยทุ่งหญ้ าอันกว้ างใหญ่ จนเข้ าสู่เขตเมืองยอร์ ค
ซึง่ เป็ นศูนย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักรมาตังแต่
้ ค.ศ.ที่ 19
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก YORK MARRIOT HOTEL หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

ยอร์ ค - ยอร์ คมิ น สเตอร์ - นั่ งรถไฟสาย อี ส ต์ โคส ด์ เรลเวย์ - เอดิน
เบิร์ก (สก๊ อตแลนด์ ) - ช้ อปปิ ้ งย่ านถนนปริน้ เซส

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาเที่ยวชมคลิฟฟอร์ ดทาวเวอร์ สิ่งก่อสร้ างโบราณเชื่อกันว่ามีมาตังแต่
้ ยคุ โรมัน เมื่อครัง้
์
การเข้ ายึดครองของจักรพรรดิคอนสแตนติน ใกล้ กนั เป็ นอาคารของพิพิธภัณฑ์ปราสาท
ยอร์ ค กํ าแพงเมื องโบราณทอดแนวยาวสู่ตัวเมืองเก่าอันเป็ นที่ตัง้ มหาวิ หารยอร์ คมิ น
สเตอร์ จัดเป็ นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในอังกฤษ และครอบคลุมพื ้นที่ใกล้ เคียง
ของเมืองยอร์ ก ซึ่งเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง เมืองแห่งนี ้มีบิช็อปประจําเมืองในราวปี 314
ทําให้ เป็ นสถานที่ที่มีความสําคัญต่อคริ สต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทังยั
้ งเป็ น
โบสถ์ แ บบกอธิ ค ที่ ใ หญ่ ที่ สุด ในอัง กฤษเหนื อ งดงามด้ วยการตกแต่ ง ด้ วยกระจกสี
แล้ วอิสระให้ ทา่ นได้ เดินเล่นในเขตเมืองเก่าและตามอัธยาศัยกับการหาซื ้อของที่ระลึก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางโดยรถไฟด่วนสู่ดินแดนของสก๊ อตแลนด์ทีเ่ มื องเอดิ นเบิ ร์ก เมืองหลวง
ที่ตงั ้ อยู่ในพืน้ ที่ที่สวยงาม อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ้งบนถนนปริ น้ เซส ที่มีห้างสรรพสินค้ า
แบรนด์เนม และร้ านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่ สก็อตเครื่ องดนตรี ประจําชาติสก็อตที่มี
ความเก่าแก่ที่สดุ ในโลก รวมทังผ้
้ า WOOLและผ้ าแคชเมียร์ และผ้ าตาร์ ตนั ผ้ าลายสก็อต
พื ้นเมืองอันเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ

Local
(241 ก.ม.)

Local
www.marriott.co.uk

อาทิตย์
Buffet

Chinese
(325 ก.ม.)

รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ท่ ีพัก HOTEL NOVOTEL EDINBURGH CENTRE หรื อเทียบเท่ าใน
ระดับเดียวกัน
**ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดห้ องพักในเมืองใกล้ เคียง หากวันที่เข้ าพักตรงกับ
เทศกาลต่ างๆ**

Local
www.novotel.com

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึ ้นสู่ยอดเขาแคลตันที่จะทําให้ ท่านประทับใจไปกับเมืองที่
ถูกแบ่งเป็ นสองฝั่ งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะได้ ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแล้ ว
บนเนินเขาแห่งนี ย้ งั เป็ นที่ตงของอนุ
ั้
สรณ์ สถานรํ าลึกถึงสงครามนโปเลียน ที่ยังสร้ างไม่
เสร็ จสมบูรณ์ สถาปั ตยกรรมที่ คล้ ายคลึงมหาวิห ารแพนธี อ อน ในประเทศกรี ซ ทํ า ให้
เอดิ น เบอระได้ รับ การขนานนามว่า “เอเธนส์ แ ห่ง ทิ ศ เหนื อ ” ผ่า นชมอนุสาวรี ย์บ็อ บบี ้
สุนัขพันธุ์สกายเทอเรี ยร์ ที่โด่งดังที่สดุ ตัวหนึ่งของโลก จากความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี
แล้ วเดิ น ทางสู่ ถ นนรอยั ล ไมล์ ถนนสายสํ า คั ญ ที่ เ ชื่ อมสู่ พ ระตํ า หนั ก โฮลี่ ร๊ ู ด
(Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็ นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือน
สก็อตแลนด์ และเคยเป็ นที่ประทับของพระนางแมรี แห่งสก็อต ฝั่ งตรงข้ ามเป็ นรั ฐสภา
แห่ ง ชาติ ส ก็ อ ตอั น น่ า ภาคภู มิ ใ จ ด้ วยสถาปั ตยกรรมร่ ว มสมัย แล้ วนํ า ท่ า นเข้ า ชม
ปราสาทเอดิ นเบิ ร์ก อันสง่างามด้ วยทําเลที่ตงบนเนิ
ั้
นเขาสูง มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุก
มุมเมือง เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริย์สก๊ อต เคยถูกทําลายลงหลายครัง้ แต่ทกุ ครัง้ ก็ได้ รับ
การบูรณะ และสร้ างใหม่ให้ กลับคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครัง้ สุดท้ าย ในศตวรรษที่
19 โดยเซอร์ วอลเตอร์ สก็อต นักปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็ นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ

Buffet

ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตําหนักโฮลีร๊ ู ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์ เมียร์
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จันทร์

3/9

12.00 น.
13.00 น.
19.00 น.
31 ธ.ค.62
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

01 ม.ค.63
07.30 น.
08.30 น.

ส่วนของป้อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรี ยงราย รวมทังประเพณี
้
การ
ยิงปื นใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปี ที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ ตสร้ าง
ในคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 12 เพื่ อ รํ า ลึ ก ถึ ง พระมารดาของกษั ต ริ ย์ เ ดวิ ด ที่ 1 แล้ วเข้ าสู่
พระราชฐานชันในส่
้ วนที่เป็ น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่ องราวของราชวงศ์แห่ง
สก็อต ห้ องประทับ และห้ องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็ นทัง้ ห้ องจัดเลี ้ยง,
การประชุมสภา, โรงเรื อนทหารและโรงพยาบาลมาแล้ วในแต่ละยุคสมัยปั จจุบนั จัดแสดง
เกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ ในการสงครามบันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์ เมียร์ สู่เขตเลคดิสทริ ค (Lake District) อุทยานแห่งชาติท่ี
(250 ก.ม.)
ได้ รับการขนานนามว่าดี และสวยที่สดุ ของอังกฤษที่กว้ างขวางและครอบคลุมทะเลสาบ
ถึง 16 แห่ง
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
Local
นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก LOW WOOD HOTEL หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
www.elh.co.uk/hotels/lowwood/

เลคดิ ส ทริ ค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์ แ ทรฟฟอร์ ด - มหานคร
ลอนดอน

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านชมบรรยากาศของเลคดิ สทริ ค เขตอุทยานที่มีช่ือเสียงที่สดุ ของประเทศ เพื่อการ
พักผ่อนตากอากาศท่ามกลางความเป็ นธรรมชาติของทะเลสาบและหุบเขางดงามประดุจ
หนึ่งภาพวาด เดินทางต่ อสู่แมนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสียง อีกทังยั
้ งเป็ น
เมื องที่มีสโมสรที่ มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนยูหรื อ ปี ศาจแดง
นํ าคณะเข้าชมสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ ด ที่สร้ างนักเตะเก่ง ฝี เท้ ายอดของปี ศาจแดงมา
หลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จดั ว่ารวยที่สดุ ในโลก อิสระให้ ท่านเลือกซื ้อ
ของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้ าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้ วยของที่ระลึก
หลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้ าชมสนามฟุตบอลและมิวเซียมจะ
งดให้ บริการในวันทําการแข่งขัน)
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็ นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็ นเมืองที่
ใหญ่ที่สดุ ของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้ านคน ลอนดอนเป็ นหนึ่งในศูนย์กลาง
สําคัญทางธุรกิ จการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และ
ศิลปะและเป็ นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่ โลก หากการจราจรไม่เป็ นอุปสรรคในการเข้ า
เมือง เวลาที่เหลือจะนําท่านแวะห้ างสรรพสินค้ าแฮร์ ร็อดที่มีชื่อเสียง
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารโฟร์ ซีซ่ ัน - ต้ นตําหรั บเป็ ดย่ างอันโด่ งดัง เพิ่ม
หอยเชลล์ + กุ้งมังกรและหลากหลายเมนูความอร่ อย
นําท่ านเข้ าสู่ท่ ีพัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON หรื อ
เทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

เที่ยวชมมหานครลอนดอน - ขึน้ ชมวิวบนลอนดอนอาย - ทาวเวอร์ ออ
ฟลอนดอน - มาดามทุสโซ่ ด์ - ช้ อปปิ ้ งบนถนนอ็อกฟอร์ ด

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เที่ ย วชมมหานครลอนดอน บรรยายและนํ า ชมโดยมัค คุ เ ทศก์ ท้ องถิ่ น ผ่ า นจัตุ รั ส
ทราฟั ลก้ าร์ ผ่านจตุรัสรัฐสภา, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่มีความสูง 320 ฟุต เป็ นนาฬิกาที่มี
หน้ าปั ดใหญ่ ที่สุดในโลก, มหาวิหารเวสต์ มินสเตอร์ , มหาวิหารเซนต์ ปอล ที่มียอด
โดมใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก, ผ่านชมลอนดอนบริ ดจ์ สะพานข้ ามแม่นํ ้าเทมส์แห่งแรก
จากนั น้ เดิ น ทางสู่ ท าวเวอร์ บริ ดจ์ สั ญ ลั ก ษณ์ อี ก แห่ ง หนึ่ ง ของเมื อ ง เพื่ อ เข้ าสู่
ทาวเวอร์ อ อฟลอนดอน ที่ มี ป ระวัติ ศ าสตร์ อัน เกรี ย งไกรยิ่ ง ใหญ่ น องเลื อ ดหรื อ แม้ แ ต่
ซับซ้ อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็ นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุกและ
แดนประหาร ปั จจุ บั น เป็ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม อาคารและหอคอยหลายหลั ง
ชมมหามงกุฎอิมพีเรี ยล ซึ่งประดับด้ วยเพชรที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่ง
อาฟริ กา 2” หรื อ “คัลลินนั 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้ วยเพชร
“โคอินรู ์ ” ที่เคยเป็ นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุ ในโลก และชิ ้นสุดท้ ายคือ “คฑา” ประดับด้ วยเพชร
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อังคาร

Buffet
(144 ก.ม.)

Chinese
(335 ก.ม.)

Chinese Deluxe Menu
www.millenniumhotels.co.uk

พุธ
Buffet
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12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
02 ม.ค.63
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

21.35 น.
03 ม.ค.63
16.00 น.

เม็ดใหญ่ท่ีสดุ ในโลก “ดาราแห่งอาฟริ กา 1” หรื อ “คัลลินนั 1” ขึ ้นชมทัศนียภาพของเมือง
แบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเช้ าไฟฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135
เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็ นสถานที่ ท่องเที่ยวที่ ไ ด้ รับความนิ ยม จากนัน้ รถโค้ ช
นําท่านผ่านไปชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้ องถิ่น
มากว่า 800 ปี , เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ ครัง้ ใหญ่ แล้ วเข้ าสูถ่ นนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทําการของ
รั ฐ ในปั จ จุบัน ,
บ้ า นเลขที่ 10 ถนนดาวน์ นิ่ ง บ้ า นพัก ของนายกรั ฐ มนตรี อัง กฤษ
จั ตุ รั ส พิ ค คาดิ ล ลี่ เดิ ม เป็ นวงเวี ย นที่ บ รรจบของถนน 6 สาย มี นํ า้ พุ และรู ป ปั ้น
อีรอสตรงกลางเป็ นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรั กกัน เดินทางต่อสู่พระราชวัง
บัคกิ
้ ้งแฮม ที่ประทับของพระเจ้ าอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสู่พิพิธภัณฑ์ห่นุ ขี ้ผึ ้งมาดามทุสโซ่ด์ แต่ละห้ องล้ วนจัดไว้ อย่างน่าชมอาทิ ห้ อง
บุคคลสําคัญๆ จากทัว่ โลกและมีชื่อเสียงนักกีฬา, ศิลปิ นเอก, นักการเมือง ตลอดจนผู้นํา
ประเทศต่างๆ รวมทังราชวงศ์
้
แห่งอังกฤษ แล้ วให้ ท่านได้ เพลิดเพลินไปกับลอนดอนแท็กซี่
ผ่านห้ องต่างๆ ที่ล้วนแต่น่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าตามอัธยาศัย
ย่านถนน อ๊ อกฟอร์ ด

Local

รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ท่ ีพัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON หรื อ
เทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

Thai
www.millenniumhotels.co.uk

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสู่พระราชวังวิ นด์ เซอร์ กษัตริ ย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็ นผู้เลือกทําเลก่อสร้ าง
พระราชวังแห่งนี ้ ซึ่งอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่นํา้ เทมส์อยู่เบื ้องล่าง พระราชวังวิ นด์ เซอร์
เป็ นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ ว่าพระราชวังแห่ง
นี ้เป็ นพระราชวังที่มีผ้ พู ํานักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก เข้ าชม
ภายใน โดยผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้ าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความเป็ นมาของ
พระราชวัง สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือเขตพระราชฐานชันใน
้
State Apartment
ถือเป็ นหัวใจของพระราชวัง ห้ องทุกห้ องจึงถูกประดับประดาด้ วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์
อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็ นภาพเขียนฝี มือ, ม่านปั กประดับ ผนัง, เครื่ องลายคราม,
รูปปั น้ , อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์ นิเจอร์ ในยุคต่างๆ The King's Chamber อันมี
ภาพเขียนเป็ นจุดเด่นนอกเหนือจากเตียงไม้ สลักปิ ดทองสไตล์ฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18
ที่ตงตระหง่
ั้
านอยู่กลางห้ อง และห้ องที่โดดเด่นที่สดุ St.George's Hall ท้ องพระโรงแห่งนี ้
มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ ในงานพระราชพิธี เช่นงานเลี ้ยงรับรองพระราช
อาคันตุกะในพระนางเจ้ าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิก ประดับประดา
ด้ วยอาวุ ธ ชุ ด เกราะและตราประจํ า ราชวงศ์
และไม่ พ ลาดกั บ การเข้ าชม
St. George's Chapel ถือเป็ นอาคารสไตล์โกธิ กที่งดงามที่สุดในประเทศอังกฤษ
อาคารแห่งนี ้เริ่ มก่อสร้ างในปี ค.ศ. 1475 โดยพระเจ้ าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้ เวลากว่า 50 ปี
จนสําเร็จลุลว่ ง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถโค้ ชนําท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการช้ อปปิ ง้ สินค้ าภายในเอ๊ าท์
เล็ทกว่า 120 ร้ านค้ าแบรนด์เนมให้ ท่านเลือกซื ้ออย่างจุใจสมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่
มหานครลอนดอน เป็ นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็ นเมืองที่ใหญ่ ที่สุดของ
สหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้ านคน ลอนดอนเป็ นหนึ่งในศูนย์ กลางสําคัญทาง
ธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชัน่ และศิลปะและเป็ นที่
ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่ โลก จนได้ เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบินฮีทโธรว์ เพื่อเตรี ยม
ตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ ท่านได้ ทํา Tax Refund พร้ อมช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ภายใน
สนามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG917

Buffet

พระราชวังวินด์ เซอร์ - ช้ อปปิ ้ ง Outlet - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

สายการบินไทย นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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พฤหัสบดี

Chinese
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(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

PERIOD

Tour Fare
ADL

CHD 4-11
With Bed

CHD 4-6
No Bed

DBL
SGL USED

SGL
Supp

NO TKT
ADL / CHD

26 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63

107,000.-

97,000.-

86,000.-

17,000.-

12,000.-

-34,000.-27,000-

ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าสโตนเฮ้ นจ์ / พิพิธภัณฑ์นํ ้าแร่ ที่เมืองบาธ / ค่าเข้ าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ ด (ในกรณีไม่ ได้ เข้ าชมทาง
บริ ษัทฯ คืนเงินท่ านละ 10 ปอนด์ ) / ค่าเข้ าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเรื อ High Speed Ferry to Belfast /
ค่าธรรมเนียม Rope Bridge / ค่าขึ ้นลอนดอนอาย / ค่าเข้ าพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าเข้ าทาวเวอร์ ออฟลอนดอน
 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทีท่านมี
ข้ อจํากัดในการรั บประทานอาหารบางชนิด กรุ ณาสอบถามรายละเอียดล่ วงหน้ าเพื่อความเหมาะสม
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่ งด่ วน ชําระเพิ่มท่ านละ
ประมาณ 9,752 บาท **ราคาขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี ย่ น**
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน
7 กิโลกรัม

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน
ภายใน 2 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
ล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , 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 างความรํ าคาญให้ 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)
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1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชําระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นําเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นําเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นําเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ได้ จ่ายจริง เพื่อการเตรี ยมการจัดการนําเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นํามาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริ การที่ได้ ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจําของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จําเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ท่ีนํามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชําระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ อง
รอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ
เพื่อยืนยันในกรณีที่ตว๋ั เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
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 ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสาย
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
การบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)

 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทั้งนี ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1
ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย
หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE
USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
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สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทํา
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี
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 สลับโปรแกรมเพื่อให้
ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ทา่ นไม่
สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชําระ Reservation Fee ไปแล้ ว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่
มภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะ
ถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริการในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่าน
สามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้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 ตํ่ากว่ามาตรฐานได้
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนักส่วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญ
หายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่ชดั เจนใน
เรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก
, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแล
คณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ

ใช้ เวลายื่นประมาณ 15-30 วันทําการไม่ นับวันเสาร์ - อาทิตย์ และวั
และวันหยุด
(การขอวีซา่ ประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือ ด้ วยตนเอง ณ
ศูนย์รับคําร้ องขอวีซา่ ประเทศอังกฤษ ตังอยู
้ ท่ ี่อาคารเดอะเทรนดี ้ ชัน้ 28 สุขมุ วิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. )

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
เก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนาสูติบตั ร ใน
กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัท / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตําแหน่ง,อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วัน
เดือนปี ที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 1 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์
หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ 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***
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 กรณีท่ีบริ 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 ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง 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 ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

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