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วันที่ 1
22.00 น.

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

ศุกร์

วันที่ 2
01.10 น.
หมายเหตุ

ลอนดอน - สโตนเฮ้ นจ์ - พิพิธภัณฑ์ นา้ แร่ ที่เมืองบาธ - คาร์ ดี๊ฟ (เวลส์ )
ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
ทางบริ ษัท ได้ เตรี ยมการเดิน ทางของคณะทัวร์ ก่ อน 15 วั น โดยซื ้อตั๋วเครื่ องบิน, เช่ารถ
โค้ ช, จองที่พั ก, ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กับกรุ๊ ปทัว ร์ กรณี ที่เกิ ด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้น
เครื่ องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้
การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสุดวิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยัง จุดหมายตามโปรแกรม
ได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่
ชาระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่าย
อื่น ๆ เกิ ดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งทีท่ าง
บริ ษัท ฯ มิอาจรั บผิดชอบได้
คณะถึ ง สนามบิน ฮีท โธรว์ นครลอนดอน ผ่ านการตรวจคนเข้ า เมืองแล้ ว รถโค้ ช ปรั บ
อากาศรอรั บท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บวั รี่ นำชมเสำหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge)
1 ใน 7 สิ่งมหัศ จรรย์ข องโลก กองหิ นหรื อแนวแท่ง หินที่เป็ นความลับดา มืดในช่ วงหนึ่ ง
ของประวัติศาสตร์ จากนั ้นออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่ าแก่ ที่มี
อายุตั ้งแต่เมื่อครั ง้ โรมันเรื องอานาจจากหลั กฐานบ่อน ้าพุ ร้อน และซากอาคารเก่ าแก่ ที่
หลงเหลืออยู่ทาให้ เมืองบาธได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี
ค.ศ. 1987
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่า นเที่ย วชมพิ พิธภัณฑ์ น้ ำแร่ ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมี ประวั ติการ
ค้ นพบที่น่ าสนใจ ปั จจุบนั เป็ นกลุ่ม อาคารส าคัญของเมือง คื อบริ เวณที่เป็ นที่ตั ง้ ของบ่อ
น ้าแร่ ร้ อนคิ ง ส์ (The Sacred Spring) ส่ ว นที่ ส องคือ บริ เ วณวั ด และส่ ว นที่ ส ามคื อ
บริ เวณที่เปิ ดบริ การให้ นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้ บริ การน ้าแร่ ซึ่งมีทั ้งสระว่ายน ้า, บ่อ
น ้าแร่ เย็น-ร้ อน, ห้ องอบไอน ้า และส่วนที่เป็ น Turkish Bath และให้ ท่านได้ ชิมน ้าแร่ ที่จั ด
ให้ กั บนัก ท่ องเที่ ยวเท่ านั น้ จากนั น้ เที่ย วชมเมื องอาคารบ้า นเรื อนถู ก สร้ างขึ ้นในยุ ค
จอร์ เจียน ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวอีกทั ้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรู ปครึ่งวงกลม
ที่มีสถาปั ต ยกรรมแปลกตา ทาให้ เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่ น้อย แล้ ว เดินทางต่ อสู่เมื อง บริ
สตอล เมื องในอั งกฤษที่ มีพ รมแดนติ ดต่ อกั บประเทศเวลส์ เพีย งแค่ ช่องแคบกั น้ ข้ า ม
สะพานเชเวิร์น ผ่านช่ องแคบบริ สตอลเข้ าสู่ เมืองคาร์ ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์
หนึ่งในเครื อจักรภพ กลางใจเมืองเป็ นที่ตั ้งของปราสาทคาร์ ดิ๊ฟ เดิมเป็ นที่พานักของขุ น
นางผู้ปกครองเมือง ถูกล้ อมรอบไว้ ด้วยกาแพงโบราณ จากนั น้ ชม ศาลาว่าการเมือง และ
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารโบราณเก่ าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ ดิ๊ฟ, สนาม
กี ฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทาการของรั ฐ
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ ี พั ก RADISSON BLU CARDIFF HOTEL 4* หรื อเที ย บเท่ าใน
ระดับเดียวกัน
เบอร์ ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ ค
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านสู่ เขตคอตสโวลส์ บริ เวณเล็ก ๆ ทางตะวันตกของอังกฤษ หมู่บ้านแสนสวยเงียบ
สงบ และเมืองเล็ก ๆ ที่มีร้านค้ าตกแต่งแบบชนบท สลับกั บทุ่งหญ้ าสีเขียวขจี คอตสโวลส์
เป็ นศูน ย์กลางการค้ าขนแกะและเลี ้ยงแกะมาตั ้งแต่ คริ สต์ ศตวรรษที่ 13-15 พาท่า น
เที่ยวชม เมืองเบอร์ ตัน ออน เดอะวอเตอร์ เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตส์โวลส์ ดูเงียบสงบมี
ลาธารสายเล็ก ๆ (แม่น ้าวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ ามน ้าเป็ น
ช่วง ๆ กั บต้ นวิ ลโลว์ที่แกว่งกิ่ งก้ านใบอยู่ริม น ้า เมืองนี ้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั ง้
ร้ านค้ าให้ เดินเล่นเก็ บบรรยากาศอันรื่ นรมย์ แล้ วเดินทางต่อสู่เมื อง สแตรทฟอร์ ด เมือง

เสาร์

07.15 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.
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(114 ก.ม. / 54 ก.ม.)

Local
(91 ก.ม.)

Chinese
www.radissonblu.com
อาทิตย์
Buffet
(135 ก.ม. / 40 ก.ม.)
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12.00 น.
13.00 น.

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.

ที่ตั ้งอยู่ริมฝั่ งแม่น ้าเอวอนอันเป็ นบ้านเกิ ดของวิลเลีย่ มเช็คสเปี ยร์ กวีที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของ
อังกฤษ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซื ้อของที่ระลึกเกี่ ยวกับวิลเลีย ม เชคสเปี ยร์ กวีเอกที่โด่งดังของ
โลก หลังจากนั ้นออกเดินทางสู่เ มืองยอร์ ค (York) เขตแดนที่ครั ง้ หนึ่งกองทัพโรมัน ได้
สร้ างแนวกาแพงป้องกั นการบุ กรุ กของข้ าศึ ก ซึ่งก็ คือชาวสก็ อตผู้ ป่ าเถื่ อน ระหว่า ง
เส้ นทางผ่านเขตยอร์ คเชอร์ เดลส์ ที่ อุดมสมบูรณ์ ไปด้ วยทุ่งหญ้ าอันกว้ างใหญ่ จนเข้ า สู่
เขตเมืองยอร์ ค ซึ่งเป็ นศูนย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักรมาตั ้งแต่ ค.ศ.ที่ 19

Local
(241 ก.ม.)

รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก YORK MARRIOTT HOTEL 4* หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
ยอร์ ค - ยอร์ คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสาย อีสต์ โคสด์ เรลเวย์ - เอดินเบิร์ก (สก๊ อต
แลนด์ ) - ช้ อปปิ ้ งย่ านถนนปริ ้นเซส
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาเที่ยวชมคลิฟฟอร์ ดทาวเวอร์ สิ่งก่ อสร้ างโบราณเชื่อกั นว่ามีมาตั ้งแต่ยุคโรมัน เมื่อครั ง้
การเข้ ายึดครองของจักรพรรดิ์คอนสแตนติน ใกล้ กันเป็ นอาคารของพิพิธภัณฑ์ปราสาท
ยอร์ ค ก าแพงเมื องโบราณทอดแนวยาวสู่ตัวเมื องเก่ า อันเป็ นที่ ตั ้ง มหำวิ หำรยอร์ คมิ น
สเตอร์ จัดเป็ นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และครอบคลุมพื ้นที่ใกล้ เคียง
ของเมื องยอร์ ก ซึ่งเป็ นเมืองแห่ง ยุคกลาง เมื องแห่ง นี ้มีบชิ ็ อปประจาเมื องในราวปี 314
ทาให้ เป็ นสถานที่ที่มีค วามสาคัญต่อคริ สต์ ศาสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทั ้งยังเป็ น
โบสถ์ แบบกอธิ คที่ใหญ่ ที่สุดในอังกฤษเหนืองดงามด้ วยการตกแต่งด้ วยกระจกสี แล้ ว
อิสระให้ ท่านได้ เดินเล่นในเขตเมืองเก่ าและตามอัธยาศัยกั บการหาซื ้อของที่ระลึก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดิ นทางโดยรถไฟด่ ว นสู่ ดิ นแดนของสก๊ อตแลนด์ ทีเ่ มื องเอดิ นเบิร์ก เมือง
หลวงที่ ตั ง้ อยู่ ในพื น้ ที่ ที่ สวยง าม อิ ส ระให้ ท่ า นได้ ช้ อปปิ ้ ง บนถนนปริ ้น เซส ที่ มี
ห้ างสรรพสินค้ าแบรนด์เนม และร้ านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่ สก็ อตเครื่ องดนตรี
ประจาชาติสก็ อตที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั ้งผ้า WOOLและผ้ าแคชเมียร์ และผ้ า
ตาร์ ตันผ้ าลายสก็ อตพื ้นเมืองอันเป็ นเอกลักษณ์ ของประเทศ

Chinese
www.marriott.com
จันทร์

รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเข้ าสู่ ที่ พั ก HILTON EDINBURGH GROSVENOR HOTEL 4 * หรื อ
เทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัด ห้ องพั กในเมื องใกล้ เคียง หากวันที่ เข้ าพัก ตรงกั บ
เทศกาลต่ างๆ ดังนี ้ (ซึ่งยังไม่ระบุวันจัดงานที่แน่ชัด)
-เดือนเมษายน (Edinburgh International Science Festival / Beltane Fire Festival)
-เดื อ นมิ ถุ น ายน (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 - เลคดิสทริ ค - วินเดอร์ เมียร์
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึ ้นสู่ยอดเขาแคลตันที่จะทาให้ ท่านประทับใจไปกั บเมืองที่
ถูกแบ่งเป็ นสองฝั่ งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะได้ ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแล้ ว
บนเนินเขาแห่งนี ้ยังเป็ นที่ตั ้งของอนุสรณ์ สถานราลึกถึ งสงครามนโปเลียน ที่ยังสร้ างไม่
เสร็ จสมบูรณ์ สถาปั ต ยกรรมที่คล้ ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรี ซ ทาให้ เ อ
ดินเบอระได้ รั บการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศ เหนือ” ผ่านชมอนุสาวรี ย์บอ็ บบี ้สุนั ข

Local
www3.hilton.com
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Buffet

Chinese
(325 ก.ม.)

อังคาร
Buffet
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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.

พันธุ์สกายเทอเรี ยร์ ที่โด่งดังที่สดุ ตัวหนึ่งของโลก จากความซื่อสัตย์ และจงรั กภักดี แล้ ว
เดิ นทางสู่ ถนนรอยั ลไมล์ ถนนสายส าคัญ ที่ เชื่ อมสู่ พ ระตาหนัก โฮลี่ ร๊ ู ด (Palace of
Holyrood House) ซึ่งเป็ นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสก็ อตแลนด์ และเคย
เป็ นที่ประทับของพระนางแมรี แห่งสก็ อต ฝั่ งตรงข้ ามเป็ นรั ฐสภาแห่ งชาติ สก็ อตอันน่ า
ภาคภูมิใจ ด้ วยสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัย แล้ วนาท่านเข้ำชมปรำสำทเอดิ นเบิร์ก อันสง่ า
งามด้ วยทาเลที่ตั ้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็ นที่ประทั บ
ของกษัตริ ย์สก๊ อต เคยถูกทาลายลงหลายครั ้ง แต่ทุกครั ง้ ก็ ได้ รับการบูรณะ และสร้ างใหม่
ให้ กลับคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครั ง้ สุดท้ าย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์ วอลเตอร์
สก็ อต นักปราชญ์ ชาวสก็ อต แบ่งเป็ นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ
และกาแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่ เรี ยงราย รวมทั ้งประเพณี การยิงปื นใหญ่ ในเวลา
1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปี ที่ผ่านมา, โบสถ์ เซนต์มากาเร็ ตสร้ างในคริ สต์ศตวรรษที่
12 เพื่อราลึกถึ งพระมารดาของกษัตริ ย์เดวิดที่ 1 แล้ วเข้ าสู่พระราชฐานชั ้นในส่วนที่เป็ น
The Palace จัดแสดงเกี่ ยวกับเรื่ องราวของราชวงศ์แห่งสก็ อต ห้ องประทับ และห้ องมหา
มงกุฎ และ Great Hall เคยเป็ นทั ง้ ห้ องจัดเลี ้ยง, การประชุมสภา, โรงเรื อนทหารและ
โรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยุคสมัยปั จจุบนั จัดแสดงเกี่ ยวกั บอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ใช้ ใน
การสงครามบันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดิ นทางสู่เมื องวิน เดอร์ เมียร์ สู่เ ขตเลคดิสทริ ค (Lake District) อุ ทยานแห่ง ชาติ ที่
ได้ รับการขนานนามว่าดี และสวยที่สดุ ของอังกฤษที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบ
ถึ ง 16 แห่ง
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก LOW WOOD HOTEL 4* หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
เลคดิสทริ ค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ ด – ช้ อปปิ ้ ง Outlet - มหา
นครลอนดอน
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านชมบรรยากาศของเลคดิ สทริ ค เขตอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ เพื่อการ
พักผ่ อนตากอากาศท่า มกลางความเป็ น ธรรมชาติข องทะเลสาบและหุ บเขางดงาม
ประดุจหนึ่งภาพวาด เดินทางต่อสู่แมนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสียง อีกทั ้งยัง
เป็ นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนยูหรื อ ปี ศาจแดง
นำคณะเข้ำชมสนำมโอลด์ แทรฟฟอร์ ด ที่ส ร้ างนักเตะเก่ ง ฝี เท้ ายอดของปี ศาจแดงมา
หลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่ารวยที่สุดในโลก อิสระให้ ท่านเลือก
ซื ้อของที่ร ะลึ กของทีม ที่ ท่า นชื่ นชอบในร้ าน MEGA STORE ที่ม ากมายไปด้ วยของที่
ระลึกหลากหลายชนิดสาหรั บแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้ าชมสนามฟุ ตบอลและมิ ว
เซียมจะงดให้ บริ การในวันทาการแข่งขัน)
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถโค้ ชนาท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกั บการช้ อปปิ ง้ สินค้ าภายในเอ๊ าท์
เล็ทกว่า 120 ร้ านค้ าแบรนด์เนมให้ ท่านเลือกซื ้ออย่างจุใจสมควรแก่ เวลาออกเดินทางสู่
มหานครลอนดอน เป็ นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็ นเมืองที่ ใหญ่ ที่ สุดของ
สหภาพยุ โรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้ านคน ลอนดอนเป็ นหนึ่ งในศูนย์ กลางสาคัญทาง
ธุรกิ จการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบัน เทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็ น
ที่ยอมรั บว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัต ตาคารโฟร์ ซี ซ่ นั – ต้ นตาหรั บเป็ ดอัน โด่ งดั ง เพิ่ ม
หอยเชลล์ + กุ้งมังกรและหลากหลายเมนูความอร่ อย
นาท่ านเข้ าสู่ ที่ พั ก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4*
หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
พระราชวังวินด์ เซอร์ - เวสต์ มินเตอร์ - ลอนดอนอาย -ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสู่พระรำชวังวิ นด์ เซอร์ กษัตริ ย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็ นผู้เลือกทาเลก่ อสร้ าง
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Chinese
(250 ก.ม.)
Local

www.elh.co.uk/hotels/lowwood/

พุธ

Buffet
(144 ก.ม.)

Chinese
(239 ก.ม. / 100 ก.ม.)

Chinese Deluxe Menu
www.millenniumhotels.co.uk
พฤหัสบดี
Buffet
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12.00 น.
13.00 น.

19.30 น.
วันที่ 8
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

พระราชวังแห่งนี ้ ซึ่งอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น ้าเทมส์อยู่เบื ้องล่า ง พระรำชวังวิ นด์ เซอร์
เป็ นที่ประทับประมุ ขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถื อได้ ว่าพระราชวั ง
แห่งนี ้เป็ นพระราชวังที่มีผ้ พู านักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก เข้ า
ชมภายใน โดยผ่าน Jubilee Garden ก่ อนเข้ าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความเป็ นมาของ
พระราชวั ง สิ่งที่น่าสนใจควรค่ าแก่ การชมคือเขตพระราชฐานชั ้นใน State Apartment
ถื อเป็ น หั วใจของพระราชวั ง ห้ องทุก ห้ องจึ งถู กประดับประดาด้ ว ยทรั พ ย์ส มบัติ ของ
ราชวงศ์ อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็ นภาพเขีย นฝี มือ, ม่านปั กประดั บ ผนัง , เครื่ อง
ลายคราม, รู ปปั น้ , อาวุ ธ ชุ ดเกราะ รวมไปถึ งเฟอร์ นิ เจอร์ ใ นยุค ต่ า งๆ The King's
Chamber อันมีภาพเขียนเป็ น จุดเด่นนอกเหนือจากเตียงไม้ สลักปิ ดทองสไตล์ฝรั่ งเศส
สมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตั ้งตระหง่านอยู่กลางห้ อง และห้ องที่โดดเด่นที่ สุด St.George's
Hall ท้ องพระโรงแห่งนี ม้ ีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมัก ใช้ ในงานพระราชพิธี เช่นงาน
เลี ้ยงรั บรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้ าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบ
โกธิก ประดับประดาด้ วยอาวุธชุดเกราะและตราประจาราชวงศ์ และไม่พลาดกับการเข้ า
ชม St. George's Chapel ถื อเป็ นอาคารสไตล์โ กธิก ที่งดงามที่สุด ในประเทศอัง กฤษ
อาคารแห่งนี ้เริ่ มก่ อสร้ างในปี ค.ศ. 1475 โดยพระเจ้ าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้ เวลากว่า 50 ปี
จนสาเร็ จลุล่วง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและนาชมโดยมัค คุเทศก์ ท้อ งถิ่น ผ่านจัตุรั ส
ทราฟั ลก้ าร์ ผ่ านจตุรัสรั ฐสภา, พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตั ้งของรั ฐสภาอังกฤษ, หอ
นาฬิกาบิ๊กเบน ที่ มีความสู ง 320 ฟุ ต เป็ นนาฬิกาที่ มีหน้ าปั ด ใหญ่ ที่สุ ดในโลก ผ่านชม
ลอนดอนบริ ดจ์ สะพานข้ ามแม่น ้าเทมส์แห่งแรก มหาวิห ารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่
เป็ นอันดับ 2 ของโลก จากนั ้น เดินทางสู่ทาวเวอร์ บริ ดจ์ สัญลักษณ์ อีกแห่งหนึ่งของเมือง
เพือ่ เข้ำสู่ ทำวเวอร์ ออฟลอนดอน ที่มีประวัติ ศาสตร์ อันเกรี ยงไกรยิ่งใหญ่ นองเลือดหรื อ
แม้ แ ต่ซับซ้ อนซ่อนเงื่อน มี อดีต ที่ย าวนาน เคยเป็ น ป้อมปราการ, ปราสาทราชวั ง, คุ ก
และแดนประหาร ปั จจุบนั เป็ นพิพิธ ภัณฑ์ ซึ่งเป็ นกลุ่ มอาคารและหอคอยหลายหลัง ชม
มหามงกุฎอิมพี เรี ยล ซึ่งประดับด้ วยเพชรที่ ใหญ่ เ ป็ นอันดั บสองของโลกชื่อ “ดาราแห่ ง
อาฟริ ก า 2” หรื อ “คัล ลินัน 2” และ “มงกุ ฎของพระราชินีอลิ ซาเบธ” ประดับด้ ว ยเพชร
“โคอินู ร์” ที่เคยเป็ น เพชรเม็ด ใหญ่ ที่ สุดในโลก และชิ ้นสุ ดท้ ายคือ “คฑา” ประดั บด้ ว ย
เพชรเม็ดใหญ่ ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริ กา 1” หรื อ “คัลลินัน 1” ขึ้นชมทัศนียภำพของ
เมืองแบบเบิร์ดอำยวิ วบนลอนดอนอำย กระเช้ าไฟฟ้าที่สูง ที่สุดในทวีปยุโรป มีความสู ง
135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม จากนั ้นรถโค้ช
นาท่านผ่านไปชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้ องถิ่ น
มากว่า 800 ปี , เสาอนุสรณ์ ไฟไหม้ ครั ง้ ใหญ่ แล้ วเข้ าสู่ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทาการของ
รั ฐในปั จจุบนั , บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้ านพักของนายกรั ฐมนตรี อังกฤษ จัตุรัสพิ ค
คาดิลลี่ เดิมเป็ นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน ้าพุ และรู ปปั น้ อีรอสตรงกลางเป็ นที่
นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรั กกั น
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่ พั ก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4*
หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
มาดามทุสโซ่ ด์ - พระราชวังบัคกิง้ แฮม - ช้ อปปิ ้ งบนถนนอ็อกฟอร์ ด
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่พิพิธภัณฑ์ ห่ นุ ขี้ผึ้งมาดามทุ สโซ่ ด์ แต่ละห้ องล้ วนจัดไว้ อย่างน่าชมอาทิ
ห้ องบุคคลสาคัญๆ จากทั่วโลกและมีชื่อเสียงนักกี ฬา, ศิลปิ นเอก, นักการเมือง ตลอดจน
ผู้นาประเทศต่างๆ รวมทั ้งราชวงศ์แห่งอังกฤษ แล้ วให้ ท่านได้ เพลิดเพลินไปกั บลอนดอน
แท็ ก ซี่ ผ่ านห้ อง ต่ า งๆ ที่ ล้ วนแต่ น่ า สนใจเป็ นอย่ า ง ยิ่ ง จา กนั ้น เดิ นทาง ต่ อ สู่
พระราชวังบั ้คกิ ง้ แฮม ที่ประทับของพระเจ้ าอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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13.00 น.

อิสระให้ ท่า นได้ ช้ อปปิ ้งสิน ค้ าตามอัธ ยาศัย ในห้ างสรรพสิ นค้ า แฮร์ ร็อด หรื อย่า นถนน
อ๊อกฟอร์ ด
19.30 น.
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก HILTON LONDON HEATHROW AIRPORT
www3.hilton.com
TERMININAL 5 HOTEL หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
เสาร์
07.00 น.
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
08.00 น.
นาท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ ท่านได้ ทา Tax
Refund พร้ อมช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษีภายในสนามบิน
12.30 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 911
วันที่ 10
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
อาทิตย์
05.45 น.
สายการบินไทย นาท่านเดินทางกลับถึ งกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกั น โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วันก่ อนการเดินทางเท่านั ้น)
กาหนดวันเดินทาง
นทาง
ระหว่ างกลางเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2559 (ยกเว้ นสงกรานต์ และ 1-15 พฤษภาคม)
18-27 มี.ค. 59
25 มี.ค.-3 เม.ย. 59
1-10 เม.ย. 59
22 เม.ย.-1 พ.ค. 59
13-22 พ.ค. 59
19-28 พ.ค. 59
27 พ.ค.-5 มิ.ย. 59
ค่าทัวร์ ต่อท่าน : เดินทางกลางมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2559 (ยกเว้ นสงกรานต์ และ 1-15 พฤษภาคม)
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
115,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกั บผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
110,000. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกั บผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
98,000. พักห้ องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ
14,500. พักห้ องเดี่ยว (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ
18,500. ในกรณี ที่ไม่ใช้ ตั๋วกรุ๊ ป หักค่าตั๋วผู้ใหญ่ ต่อท่าน
-42,000. ในกรณี ที่ไม่ใช้ ตั๋วกรุ๊ ป หักค่าตั๋วเด็ก ต่อท่าน
-36,000.กาหนดวันเดินทาง / สงกรานต์

9 - 18 เมษายน 2559

10 - 19 เมษายน 2559

12 - 21 เมษายน 2559

ค่าทัวร์ ต่อท่าน : เดินทางวันที่ 9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย. / 12-21 เม.ย. 2559
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกั บผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
 เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกั บผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
 พักห้ องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ
 พักห้ องเดี่ยว (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ
 ในกรณี ที่ไม่ใช้ ตั๋วกรุ๊ ป หักค่าตั๋วผู้ใหญ่ ต่อท่าน
 ในกรณี ที่ไม่ใช้ ตั๋วกรุ๊ ป หักค่าตั๋วเด็ก ต่อท่าน
กาหนดวันเดินทาง
1-15 พฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2559
30 เม.ย.- 9 พ.ค. 59
6-15 พ.ค. 59
3-12 มิ.ย. 59
17-26 มิ.ย. 59
24 มิ.ย.-3 ก.ค. 59
1-10 ก.ค. 59
15-24 ก.ค. 59
22-31 ก.ค. 59
29 ก.ค.-7 ส.ค. 59
12-21 ส.ค. 59
19-28 ส.ค. 59
26 ส.ค.-4 ก.ย. 59
ค่าทัวร์ ต่อท่าน : เดินทาง 1-15 พฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2559
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกั บผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
 เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกั บผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
 พักห้ องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ
 พักห้ องเดี่ยว (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ
EUR14_WOW_INSIGHT GREAT BRITAIN 10 Days (16 Mar – Aug ‘16)

120,000.114,000.102,000.14,500.18,500.-46,000.-39,000.10-19 มิ.ย. 59
8-17 ก.ค. 59
5-14 ส.ค. 59
118,000.113,000.101,000.14,500.18,500.6/10

ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 ในกรณี ที่ไม่ใช้ ตั๋วกรุ๊ ป หักค่าตั๋วผู้ใหญ่ ต่อท่าน
 ในกรณี ที่ไม่ใช้ ตั๋วกรุ๊ ป หักค่าตั๋วเด็ก ต่อท่าน

-43,000.-36,500.-

 ค่าตั๋วเครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 25 มกราคม 2559
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าสโตนเฮ้ นจ์ / พิพิธภัณฑ์น ้าแร่ ที่เมืองบาธ / ค่าเข้ ามหาวิหารยอร์ คมินสเตอร์ / ค่ารถไฟ 2nd จากยอร์ คสู่เอดินเบิร์ก /
ค่าเข้ าปราสาทเอดิ นเบิร์ ก / ค่ า เข้ าสนามกี ฬาโอลด์แ ทรฟฟอร์ ด (ในกรณี ไม่ไ ด้ เข้ า ชม ทางบริ ษัท ฯคืน เงินท่ านละ 10
ปอนด์) / ค่าขึ ้นลอนดอนอาย / ค่าเข้ าพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าเข้ าทาวเวอร์ ออฟลอนดอน / ค่าเข้ าหุ่นขี ้ผึ ้งมาดามทุสโซ่ด์
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกั น (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกั บอาหารท้ องถิ่ นในแต่ละเมือง
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนีย มในการยื่น วีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ยื่ นวีซ่าเร่ งด่ วน ชาระเพิ่ มท่ านละ 6,400
บาท
 ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้ าทัวร์ผ้ มู ีประสบการณ์ นาเที่ยว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกั นการเดินทางของ บริ ษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER
PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรั บผู้เอาประกั นภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิ น
3,000,000 บาท และค่ารั กษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิ น 2,000,000 บาท ทั ้งนี ้ครอบคลุมถึ งสุขภาพที่ไม่ได้ เกิ ดจาก
โรคประจาตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณี สัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิ น 30 กิ โลกรั ม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิ น 7
กิ โลกรั ม

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่ น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกั นเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to m ake your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกั บ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่านรู้ จักและ
เชื่อถื อได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้ วยขั ้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุ ณ าจอง
ทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจา
ดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่ อนการเดินทาง หากท่านไม่
ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot m ake your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรั บลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิ ดถึ ง 4 ขวบ
2. ผู้สูงอายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกั บทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความราคาญให้ แก่ ผ้รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรั บเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบัง คับให้ หัวหน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั ง้ อาจจะมีผลกระทบกับ
ผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่ อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทั ้งหมด
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ยกเลิกก่ อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 29 - 15 วันก่ อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่ อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือ่ นไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั ้น และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของ
ตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่า
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกั นทั ้งหมด ให้ ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงือ่ นไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณี ที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมัติวซี า่
จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่ อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั ้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิ ดเหตุ
จาเป็ นสุดวิสัยดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่ อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกั นเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรั บผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านั ้น ทั ้งนี ้จะคานึงถึ งผลประโยชน์
และจะรั กษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สุด และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิ ดขึ ้น หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ล่วงหน้ าก่ อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตั๋วเครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกั น หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็ บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริ ษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั ้น และหากท่านไม่แน่ใจในวั นเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกั บ
เจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณี ที่ตั๋วเครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณี ตั๋วกรุ๊ ป สามารถสะสมไมล์กั บเครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์
ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนั ้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทั ้งหมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านั ้น
ค่าธรรมเนี
าธรรมเนียมประกั นภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน ( Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรั บค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถื อเป็ นค่าทัวร์ ส่วนเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็ บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accom m odation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ ้นอยู่กับข้ อจากั ดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกั น ซึ่ง
อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกั นตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรั บอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรั บอากาศที่มีจะให้ บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั ้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรั บเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิ ดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรั ด และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึ่งขึน้ อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลักษณะแตกต่างกั นด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่ กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
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สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั ้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกั บวันที่สถานที่เข้ าชมนั ้น ๆ ปิ ดทา
การ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรั บจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นั ้น ๆ หรื อ สลับโปรแกรม
เพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ท่าน
ไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไป
แล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่ อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรั บเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะ
ถูกเรี ยกเก็ บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่าน
สามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั ง้
 สาหรั บน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิ โลกรั ม (สาหรั บผู้โดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรั บกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรั ม และมีความกว้ าง+
ยาว+สูง ไม่เกิ น 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรั บผิดชอบค่าใช้ จ่ายในน ้าหนัก
ส่วนที่เกิ น
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่ เกิ น ไม่เหมาะกั บการเป็ นกระเป๋ าถื อขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรั บผิดชอบต่อกรณี เกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิ ด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิ ชย์ ซึ่งจะรั บผิดชอบต่อการ
สูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ ในวงเงินสูงสุดไม่เกิ น 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Sm oking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชัดเจนใน
เรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรั บผู้สูบบุหรี่ ทั ้งนี ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครั ว (Fam ily)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครั วใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครั ว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair) ,
เด็ก , และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิ นกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกั น ท่านและ
ครอบครั วต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครั วของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั ้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤ ษ

ใช้ เวลายื่นประมาณ 15-20 วันทาการไม่ นับวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุด
(การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผู้ เดินทางทุ กท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือ ด้ วยตนเอง ณ
ศูนย์รบั คาร้ องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ตังอยู
้ ่ที่ อาคารเดอะเทรนดี ้ ชัน้ 28 สุ ขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. )

 พาสปอร์ ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่ อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่ าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
เก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 รู ปถ่ ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิ น 6 เดือนและเหมือนกั นทั ้ง 2 รู ป
 สาเนาทะเบียนบ้าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สาเนาสูติบตั ร ใน
กรณี อายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์
 หนังสือรั บรองการทางานจากบริ ษัท / สังกั ดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้นโดยระบุตาแหน่ง , อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วัน
เดือนปี ที่เริ่ มทางานกั บบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพือ่ เดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั ้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
ลา
 กรณี ที่เป็ นเจ้ าของกิ จการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิ ชย์ และหนังสือรั บรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิ น 6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์
หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุ บนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่
ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่า มีฐานะการเงิน เพียงพอที่จะครอบคลุ มกั บค่ าใช้ จ่ายได้ อย่า งไม่เดื อดร้ อนเมื่อกลั บสู่ภูมิล าเนา ในกรณี ที่
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เดินทางเป็ น ครอบครั วหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรั บรองค่าใช้ จ่า ยในครอบครั วด้ วย ***สถานทูตไม่รั บ
บัญชีกระแสรายวัน***
กรณี ที่บริ ษัทของท่ าน เป็ นผู้ รั บผิดชอบค่าใช้ จ่า ยในการเดินทางให้ กั บผู้เดิน ทางทั ้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 –6แล้ ว ทางบริ ษั ท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรั บผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ าย และการ กลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้ เดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
กรณี ที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรั บรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริ ง
กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกั บบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่ บดิ า, มารดา จะต้ องไปยื่น
เรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บุตรเดินทางไปกั บอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อผู้อานวยการ
เขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารั บรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
การบิด เบือนข้ อเท็จ จริ งประการใดก็ ต าม อาจจะถู กระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึ งแม้ ว่าท่า นจะถู กปฏิเ สธวีซ่ า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง้
หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์ บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั ้งนี ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทั ฯ
ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกั น
กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิ ติในนามของบริ ษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงิ นมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ถื อว่า
ท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลงและเงื่ อนไข ที่บริ ษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้ างต้ นทุกประการ
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