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วันที่ 1
21.30 น.

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

วันที่ 2
00.15 น.
หมายเหตุ

ลอนดอน - สโตนเฮ้ นจ์ - พิพธิ ภัณฑ์ นา้ แร่ ท่ ีเมืองบาธ - คาร์ ดีฟ
๊ (เวลส์ )
อาทิตย์
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 ล่ วงหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้น
เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้
การเดิ น ทางล่ า ช้ า หรื อ เหตุสุด วิ สัย อื่ น ๆ ไม่ ส ามารถเดิ น ทางไปยั ง จุด หมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมี
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะ
เป็ นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
คณะถึงสนามบินฮี ทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว รถโค้ ชปรั บ
(114 ก.ม. / 54 ก.ม.)
อากาศรอรับท่านออกเดินทางสูเ่ มืองซาลส์บวั รี่ นำชมเสำหิ นสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge)
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรื อแนวแท่งหินที่เป็ นความลั บดามืดในช่วงหนึ่ง
ของประวัติศาสตร์ จากนันออกเดิ
้
นทางต่อสูเ่ มืองบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่
มีอายุตงแต่
ั ้ เมื่อครัง้ โรมันเรื องอานาจจากหลักฐานบ่อน ้าพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่
หลงเหลืออยู่ทาให้ เมืองบาธได้ รับการแต่งตังเป็
้ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกใน
ปี ค.ศ. 1987
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเที่ยวชมพิ พิธภัณฑ์ น้ำแร่ ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการ
(91 ก.ม.)
ค้ นพบที่น่าสนใจ ปั จจุบนั เป็ นกลุ่มอาคารสาคัญของเมือง คือบริ เวณที่เป็ นที่ตงของบ่
ั้
อ
น ้าแร่ ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สองคือ บริ เวณวัด และส่วนที่สามคือ
บริเวณที่เปิ ดบริ การให้ นกั ท่องเที่ยวหรื อชาวเมืองใช้ บริ การน ้าแร่ ซึง่ มีทงสระว่
ั้
ายน ้า, บ่อ
น ้าแร่เย็น-ร้ อน, ห้ องอบไอน ้า และส่วนที่เป็ น Turkish Bath และให้ ท่านได้ ชิมน ้าแร่ที่จดั
ให้ กับ นัก ท่อ งเที่ ย วเท่า นัน้ จากนัน้ เที่ ย วชมเมื อ งอาคารบ้ า นเรื อ นถูก สร้ างขึน้ ในยุค
จอร์ เ จี ยน ที่ มีเ อกลัก ษณ์ เฉพาะตัวอี ก ทัง้ อาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรู ปครึ่ ง
วงกลมที่มีสถาปั ตยกรรมแปลกตา ทาให้ เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย แล้ วเดินทางต่อสูเ่ มือง
บริ สตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกันข้
้ าม
สะพานเชเวิร์น ผ่านช่องแคบบริ สตอลเข้ าสู่ เมืองคาร์ ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์
หนึ่งในเครื อจักรภพ กลางใจเมืองเป็ นที่ตงของปราสาทคาร์
ั้
ดิ๊ฟ เดิมเป็ นที่พานักของขุน
นางผู้ปกครองเมือง ถูกล้ อมรอบไว้ ด้วยกาแพงโบราณ จากนัน้ ชม ศาลาว่าการเมือง
และ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ นกลุม่ อาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ ดิ๊ฟ,
สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทาการของรัฐ
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาท่ านเข้ าสู่ท่ ีพัก CLAYTON HOTEL CARDIFF 4* หรื อเทียบเท่ าในระดับ www.claytonhotelcardiff.com
เดียวกัน
เบอร์ ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ ค
จันทร์
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นาท่านสู่ เขตคอตสโวลส์ บริ เวณเล็ก ๆ ทางตะวันตกของอังกฤษ หมู่บ้านแสนสวยเงียบ
(135 ก.ม. / 40 ก.ม.)
สงบ และเมืองเล็ก ๆ ที่มีร้านค้ าตกแต่งแบบชนบท สลับกับทุ่งหญ้ าสีเขียวขจี คอตส
โวลส์ เป็ นศูนย์กลางการค้ าขนแกะและเลี ้ยงแกะมาตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 13-15 พา
ท่านเที่ยวชม เมื องเบอร์ ตนั ออน เดอะวอเตอร์ เมืองที่โด่งดังที่สดุ ในคอตส์โวลส์ ดูเงียบ
สงบมี ลาธารสายเล็ก ๆ (แม่น ้าวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอด
ข้ ามนา้ เป็ นช่วง ๆ กับต้ นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้ านใบอยู่ริมนา้ เมืองนีม้ ีร้านอาหารและ
โรงแรม รวมทังร้้ านค้ าให้ เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่ นรมย์ แล้ วเดินทางต่อสู่เมือง
สแตรทฟอร์ ด เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ริมฝั่งแม่น ้าเอวอนอันเป็ นบ้ านเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปี ยร์ กวี
ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของอังกฤษ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซื ้อของที่ระลึกเกี่ ยวกับวิลเลียม เชคสเปี ยร์ กวีเอกที่โด่งดังของ
(241 ก.ม.)

06.20 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
วันที่ 3
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เสาร์
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โลก หลังจากนันออกเดิ
้
นทางสู่เมื องยอร์ ค (York) เขตแดนที่ครัง้ หนึ่งกองทัพโรมัน ได้
สร้ างแนวกาแพงป้อ งกันการบุก รุ กของข้ า ศึก ซึ่งก็คื อชาวสก็ อตผู้ป่าเถื่ อน ระหว่า ง
เส้ นทางผ่านเขตยอร์ คเชอร์ เดลส์ ที่อดุ มสมบูรณ์ไปด้ วยทุ่งหญ้ าอันกว้ างใหญ่ จนเข้ าสู่
เขตเมืองยอร์ ค ซึง่ เป็ นศูนย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักรมาตังแต่
้ ค.ศ.ที่ 19
19.00 น.
วันที่ 4
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่ 5
08.00 น.
09.00 น.

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก YORK MARRIOT HOTEL 4* หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
ยอร์ ค - ยอร์ คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสาย อีสต์ โคสด์ เรลเวย์ - เอดินเบิร์ก (สก๊ อต
แลนด์ ) - ช้ อปปิ ้ งย่ านถนนปริน้ เซส
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาเที่ยวชมคลิฟฟอร์ ดทาวเวอร์ สิ่งก่อสร้ างโบราณเชื่อกันว่ามีมาตังแต่
้ ยคุ โรมัน เมื่อครัง้
การเข้ ายึดครองของจักรพรรดิ์คอนสแตนติน ใกล้ กนั เป็ นอาคารของพิพิธภัณฑ์ปราสาท
ยอร์ ค กาแพงเมืองโบราณทอดแนวยาวสู่ตวั เมืองเก่าอันเป็ นที่ตงั ้ มหำวิ หำรยอร์ คมิ น
สเตอร์ จัดเป็ นมหาวิหารแห่งหนึง่ ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในอังกฤษ และครอบคลุมพื ้นที่ใกล้ เคียง
ของเมืองยอร์ ก ซึง่ เป็ นเมืองแห่งยุคกลาง เมืองแห่งนี ้มีบิช็อปประจาเมืองในราวปี 314
ทาให้ เป็ นสถานที่ที่มีความสาคัญต่อคริ สต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทังยั
้ งเป็ น
โบสถ์แบบกอธิคที่ใหญ่ที่สดุ ในอังกฤษเหนื องดงามด้ วยการตกแต่งด้ วยกระจกสี แล้ ว
อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเล่นในเขตเมืองเก่าและตามอัธยาศัยกับการหาซื ้อของที่ระลึก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางโดยรถไฟด่วนสู่ดินแดนของสก๊ อตแลนด์ ที่เมื องเอดิ นเบิ ร์ก เมือง
หลวงที่ ตั ง้ อยู่ ใ นพื น้ ที่ ที่ ส วยงาม อิ ส ระให้ ท่ า นได้ ช้ อปปิ ้ง บนถนนปริ น้ เซส ที่ มี
ห้ างสรรพสินค้ าแบรนด์เนม และร้ านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่ สก็อตเครื่ องดนตรี
ประจาชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ที่สดุ ในโลก รวมทังผ้
้ า WOOLและผ้ าแคชเมียร์ และ
ผ้ าตาร์ ตนั ผ้ าลายสก็อตพื ้นเมืองอันเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ

Chinese
www.marriott.co.uk
อังคาร

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ ีพัก HOTEL NOVOTEL EDINBURGH CENTRE 4* หรื อเทียบเท่ า
ในระดับเดียวกัน
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดห้ องพักในเมืองใกล้ เคียง หากวันที่เข้ าพักตรงกับ
เทศกาลต่ างๆ ดังนี ้ (ซึ่งยังไม่ ระบุวันจัดงานที่แน่ ชัด)
-เดือนมิถุนายน (Edinburgh International Film Festival / Leith Festival / Royal
Highland Show / Edinburgh International Jazz and Blues Festival )
-เดือนสิงหาคม (Edinburgh Festival Fringe / The Royal Edinburgh Military
Tattoo / Edinburgh International Festival)
-เดือนตุลาคม (The Ani Motion Show)
ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตาหนักโฮลีร๊ ู ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์ เมียร์
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึ ้นสูย่ อดเขาแคลตันที่จะทาให้ ท่านประทับใจไปกับเมืองที่
ถูกแบ่งเป็ นสองฝั่ งของโอลด์ทาวน์ และนิวทาวน์ นอกจะได้ ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมือง
แล้ ว บนเนินเขาแห่งนี ้ยังเป็ นที่ตงของอนุ
ั้
สรณ์สถานราลึกถึงสงครามนโปเลียน ที่ยงั สร้ าง
ไม่เสร็ จสมบูรณ์ สถาปั ตยกรรมที่คล้ ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรี ซ ทาให้
เอดินเบอระได้ รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนื อ ” ผ่านชมอนุสาวรี ย์บ็อบบี ้
สุนขั พันธุ์สกายเทอเรี ยร์ ที่โด่งดังที่สดุ ตัวหนึ่งของโลก จากความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี
แล้ วเดินทางสู่ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสาคัญที่เชื่อมสู่พระตาหนักโฮลี่ร๊ ู ด (Palace of
Holyrood House) ซึง่ เป็ นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ และเคย
เป็ นที่ประทับของพระนางแมรี แห่งสก็อต ฝั่ งตรงข้ ามเป็ นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่า
ภาคภูมิใจ ด้ วยสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัย แล้ วนาท่านเข้ำชมปรำสำทเอดิ นเบิ ร์ก อันสง่า
งามด้ วยทาเลที่ตงบนเนิ
ั้
นเขาสูง มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็ นที่ประทับ
ของกษั ต ริ ย์ ส ก๊ อ ต เคยถูก ท าลายลงหลายครั ง้ แต่ ทุก ครั ง้ ก็ ไ ด้ รั บ การบูร ณะ และ
สร้ างใหม่ให้ กลับคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครัง้ สุดท้ าย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์
วอลเตอร์ สก็อต นักปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็ นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของ
ป้อมปราการและกาแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรี ยงราย รวมทังประเพณี
้
การยิงปื น

Local
www.novotel.com

Buffet

Chinese
(325 ก.ม.)

พุธ
Buffet

รหัสทัวร์ : THD3-TG-UK-13JAN-29SEP18H

12.00 น.
13.00 น.
19.00 น.
วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่ 7
07.30 น.
08.30 น.

ใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปี ที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ ตสร้ างใน
คริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อราลึกถึงพระมารดาของกษัตริ ย์เดวิดที่ 1 แล้ วเข้ าสูพ่ ระราชฐาน
ชันในส่
้ วนที่เป็ น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่ องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้ อง
ประทับ และห้ องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็ นทังห้
้ องจัดเลี ้ยง, การประชุมสภา,
โรงเรื อนทหารและโรงพยาบาลมาแล้ วในแต่ละยุคสมัยปั จจุบั น จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ ในการสงครามบันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์ เมียร์ สู่เขตเลคดิสทริ ค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่
(250 ก.ม.)
ได้ รั บ การขนานนามว่ า ดี และสวยที่ สุด ของอัง กฤษที่ ก ว้ า งขวางและครอบคลุม
ทะเลสาบถึง 16 แห่ง
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก LOW WOOD HOTEL 4* หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
www.elh.co.uk/hotels/lowwoo
d/
เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ ด - มหานครลอนดอน
พฤหัสบดี
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นาท่านชมบรรยากาศของเลคดิ สทริ ค เขตอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของประเทศ เพื่อการ
(144 ก.ม.)
พักผ่อนตากอากาศท่ามกลางความเป็ นธรรมชาติข องทะเลสาบและหุบเขางดงาม
ประดุจหนึ่งภาพวาด เดินทางต่ อสู่แมนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสียง อีก
ทัง้ ยังเป็ นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนยูหรื อ
ปี ศาจแดง นำคณะเข้ำชมสนำมโอลด์ แทรฟฟอร์ ด ที่สร้ างนักเตะเก่ง ฝี เท้ ายอดของ
ปี ศาจแดงมาหลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จดั ว่ารวยที่สดุ ในโลก อิสระ
ให้ ท่านเลือกซื ้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้ าน MEGA STORE ที่มากมายไป
ด้ วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสาหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้ าชมสนามฟุตบอล
และมิวเซียมจะงดให้ บริการในวันทาการแข่งขัน)
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Thai
ออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็ นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็ นเมืองที่
(335 ก.ม.)
ใหญ่ที่สดุ ของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้ านคน ลอนดอนเป็ นหนึ่งในศูนย์กลาง
สาคัญทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และ
ศิลปะและเป็ นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่ โลก หากการจราจรไม่เป็ นอุปสรรคในการเข้ า
เมือง เวลาที่เหลือจะนาท่านแวะห้ างสรรพสินค้ าแฮร์ ร็อดที่มีชื่อเสียง
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารโฟร์ ซีซ่ ัน – ต้ นตาหรั บเป็ ดอันโด่ งดัง เพิ่ม
หอยเชลล์ + กุ้งมังกรและหลากหลายเมนูความอร่ อย
นาท่ านเข้ าสู่ท่ ีพัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4*
หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
เวสต์ มนิ เตอร์ - ลอนดอนอาย - ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน - พระราชวังบัคกิง้ แฮม
- มาดามทุสโซ่ ด์ - ช้ อปปิ ้ งบนถนนอ็อกฟอร์ ด
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและนาชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ผ่านจัตุรัส ทรา
ฟั ลก้ าร์ ผ่านจตุรัสรัฐสภา, พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตงของรั
ั้
ฐสภาอังกฤษ, หอ
นาฬิกาบิ๊กเบน ที่มีความสูง 320 ฟุต เป็ นนาฬิกาที่มีหน้ าปั ดใหญ่ที่สดุ ในโลก ผ่านชม
ลอนดอนบริ ดจ์ สะพานข้ ามแม่น ้าเทมส์แห่งแรก มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่
เป็ นอันดับ 2 ของโลก จากนันเดิ
้ นทางสูท่ าวเวอร์ บริ ดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง
เพื่อเข้ าสู่ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์ อนั เกรี ยงไกรยิ่งใหญ่นองเลือดหรื อ
แม้ แต่ซบั ซ้ อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็ นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก
และแดนประหาร ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ น กลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง ชม
มหามงกุฎอิมพีเรี 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 วย
เพชรเม็ดใหญ่ที่สดุ ในโลก “ดาราแห่งอาฟริ กา 1” หรื อ “คัลลินนั 1” ขึ ้นชมทัศนียภาพ
ของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเช้ าไฟฟ้าที่สงู ที่สดุ ในทวีปยุโรป มีความ
สูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ได้ รับความนิยม จากนันรถ
้
โค้ ชนาท่านผ่านไปชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วน
ท้ องถิ่นมากว่า 800 ปี , เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ ครัง้ ใหญ่ แล้ วเข้ าสู่ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่

Chinese Deluxe Menu
www.millenniumhotels.co.uk
ศุกร์
Buffet

รหัสทัวร์ : THD3-TG-UK-13JAN-29SEP18H

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

ทาการของรัฐในปั จจุบนั , บ้ านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้ านพักของนายกรัฐมนตรี
อังกฤษ จัตรุ ัสพิคคาดิลลี่ เดิมเป็ นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน ้าพุ และรู ปปั น้ อี
รอสตรงกลางเป็ นที่นิยมของหนุ่มสาวมานัง่ พลอดรักกัน เดินทางต่อสูพ่ ระราชวังบัคกิ
้ ้ง
แฮม ที่ประทับของพระเจ้ าอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูพ่ ิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี ้ผึ ้งมาดามทุสโซ่ด์ แต่ละห้ องล้ วนจัดไว้ อย่างน่าชมอาทิ ห้ อง
บุคคลสาคัญๆ จากทัว่ โลกและมีชื่อเสียงนักกีฬา, ศิลปิ นเอก, นักการเมือง ตลอดจน
ผู้นาประเทศต่างๆ รวมทังราชวงศ์
้
แห่งอังกฤษ แล้ วให้ ท่านได้ เพลิดเพลินไปกับลอนดอน
แท็กซี่ ผ่านห้ องต่างๆ ที่ล้วนแต่น่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ ง อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าตาม
อัธยาศัยย่านถนน อ๊ อกฟอร์ ด

Chinese

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่ านเข้ าสู่ท่ ีพัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4* www.millenniumhotels.co.uk
หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8
พระราชวังวินด์ เซอร์ - ช้ อปปิ ้ ง Outlet - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
เสาร์
07.00 น.
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
08.00 น.
นาคณะเดินทางสูพ่ ระรำชวังวิ นด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็ นผู้เลือกทาเลก่อสร้ าง
พระราชวังแห่งนี ้ ซึง่ อยูบ่ นเนินสูงมองเห็นแม่น ้าเทมส์อยูเ่ บื ้องล่าง พระรำชวังวิ นด์เซอร์
เป็ นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ วา่ พระราชวัง
แห่งนี ้เป็ นพระราชวังที่มีผ้ พู านักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก เข้ า
ชมภายใน โดยผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้ าสูอ่ าคารจัดแสดงประวัติความเป็ นมาของ
พระราชวัง สิง่ ที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือเขตพระราชฐานชันใน
้ State Apartment
ถือเป็ นหัวใจของพระราชวัง ห้ องทุกห้ องจึงถูกประดับประดาด้ วยทรัพย์สมบัติของ
ราชวงศ์อนั ประมาณค่ามิได้ ไม่วา่ จะเป็ นภาพเขียนฝี มือ, ม่านปั กประดับ ผนัง, เครื่ อง
ลายคราม, รูปปั น้ , อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์ นิเจอร์ ในยุคต่างๆ The King's
Chamber อันมีภาพเขียนเป็ นจุดเด่นนอกเหนือจากเตียงไม้ สลักปิ ดทองสไตล์ฝรั่งเศส
สมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตงตระหง่
ั้
านอยูก่ ลางห้ อง และห้ องที่โดดเด่นที่สดุ St.George's
Hall ท้ องพระโรงแห่งนี ้มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ ในงานพระราชพิธี เช่นงาน
เลี ้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้ าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบ
โกธิก ประดับประดาด้ วยอาวุธชุดเกราะและตราประจาราชวงศ์ และไม่พลาดกับการเข้ า
ชม St. George's Chapel ถือเป็ นอาคารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สดุ ในประเทศอังกฤษ
อาคารแห่งนี ้เริ่มก่อสร้ างในปี ค.ศ. 1475 โดยพระเจ้ าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้ เวลากว่า 50 ปี
จนสาเร็จลุลว่ ง
12.00 น.
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
13.00 น.
รถโค้ ชนาท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการช้ อปปิ ง้ สินค้ าภายในเอ๊ าท์
(80.5 ก.ม.) / (81.2 ก.ม.)
เล็ทกว่า 120 ร้ านค้ าแบรนด์เนมให้ ท่านเลือกซื ้ออย่างจุใจสมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่
มหานครลอนดอน เป็ นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของ
สหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้ านคน ลอนดอนเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางสาคัญทาง
ธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชัน่ และศิลปะและเป็ น
ที่ยอมรับว่ามีอิทธิ พลไปทัว่ โลก จนได้ เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อ
เตรี ยมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ ท่านได้ ทา Tax Refund พร้ อมช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี
ภายในสนามบิน
21.35 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917
วันที่ 9
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
อาทิตย์
16.00 น.
สายการบินไทย นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
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S GL
S UP P

DBL
SGL

NO TKT
ADL / CHD

105,000.- 95,000.-

84,000.-

12,500.-

18,500.-

-32,000.-26,000.-

Tour Fare
ADL

CHD 4-11
With Bed

CHD 4-6
No Bed

DBL
SGL

SGL
Supp

109,000.- 99,000.-

88,000.-

12,500.-

18,500.-

Tour Fare
ADL

CHD 4-11
With Bed

CHD 4-6
No Bed

DBL
SGL

SGL
Supp

28 เม.ย.-6 พ.ค. 2561

108,000.- 98,000.-

87,000.-

12,500.-

18,500.-

PERIOD
5-13 พ.ค. 2561
12-20 พ.ค. 2561
19-27 พ.ค. 2561
26 พ.ค.-3 มิ.ย. 2561
2-10 มิ.ย. 2561
9-17 มิ.ย. 2561
16-24 มิ.ย. 2561
23 มิ.ย.-1 ก.ค. 2561
30 มิ.ย.-8 ก.ค. 2561
7-15 ก.ค. 2561
14-22 ก.ค. 2561
21-29 ก.ค. 2561
28 ก.ค.-5 ส.ค. 2561
4-12 ส.ค. 2561
11-19 ส.ค. 2561
18-26 ส.ค. 2561
25 ส.ค.-2 ก.ย. 2561
1-9 ก.ย. 2561
8-16 ก.ย. 2561
15-23 ก.ย. 2561
22-30 ก.ย. 2561
29 ก.ย.-7 ต.ค. 2561

Tour Fare
ADL

CHD 4-11
With Bed

CHD 4-6
No Bed

DBL
SGL

SGL
Supp

NO TKT
ADL / CHD
-34,000.-27,000.NO TKT
ADL / CHD
-32,000.-26,000.NO TKT
ADL / CHD

107,000.- 97,000.-

86,000.-

12,500.-

18,500.-

-32,000.-26,000.-

PERIOD
13-21 ม.ค. 2561
20-28 ม.ค. 2561
27 ม.ค.-4 ก.พ. 2561
3-11 ก.พ. 2561
10-18 ก.พ. 2561
17-25 ก.พ. 2561
24 ก.พ.-4 มี.ค. 2561
3-11 มี.ค. 2561
10-18 มี.ค. 2561
17-25 มี.ค. 2561
PERIOD
7-15 เม.ย. 2561
8 -16 เม.ย. 2561
PERIOD

ค่าทัวร์ รวม :

Tour Fare
Adults

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าสโตนเฮ้ นจ์ / พิพิธภัณฑ์นา้ แร่ ที่เมืองบาธ / ค่า เข้ 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
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ค่าทัวร์ ไม่รวม
รวม :

ข้ อจากัดในการรั บประทานอาหารบางชนิด กรุ ณาสอบถามรายละเอียดล่ วงหน้ าเพื่อความเหมาะสม
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีท่ีย่ืนวีซ่าเร่ งด่ วน ชาระเพิ่มท่ านละ
ประมาณ 7,050 บาท **รำคำขึ้นอยู่กบั อัตรำแลกเปลี ย่ น**
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN.
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้ เกิด
จากโรคประจาตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 %

 ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า
30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของ
ท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด
ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ 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 างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบ
กับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) /
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 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
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของ
ตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ไม่วา่
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่
จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
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 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี
เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ า
เมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ น
ชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ 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 ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)

 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1
ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่
มีอ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย
หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE
USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้

สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทา
การ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรม
เพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ทา่ น
ไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไป
แล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะ
ถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริการในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่าน
สามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้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 น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในน ้าหนัก
ส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการ
สูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชดั เจนใน
เรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair) ,
เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ

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

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
เก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สาเนาสูติบตั ร ใน
กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท / สังกัดที่ทา่ นทางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง , อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วัน
เดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
ลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 1 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์
หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจา นวนไม่
ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสู่ภูมิลาเนา 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 และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไปยื่น
เรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อผู้อานวยการ
เขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจ ะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
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 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

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

