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สายการบินไทย TG
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1

วัน

โปรแกรมท่องเทีย่ ว

1

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ )

2

5

กรุ งลอนดอน – เมืองแอมส์เบอร์รี่ - สโตนเฮ้นจ์ – พิพิธภัณฑ์น้ าแร่ ที่เมืองบาธ –
เมืองคาร์ดี๊ฟ (เวลส์)
เมืองคาร์ดิ๊ฟ – เมืองเบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน
– เมืองยอร์ค
เมืองยอร์ค – ยอร์คมินสเตอร์ – นัง่ รถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ –
กรุ งเอดินเบิร์ก(สก๊อตแลนด์) – ช้อปปิ้ งย่านถนนปริ้ นเซส
ปราสาทเอดินเบิร์ก – พระตาหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริ ค – เมืองวินเดอร์เมียร์

6

เลคดิสทริ ค – เมืองลิเวอร์พลู – สนามแอนฟี ลด์ – กรุ งลอนดอน

7

The Making of Harry Potter - เวสต์มินเตอร์ – ลอนดอนอาย –
ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ช้อปปิ้ งบนถนนอ็อกฟอร์ด
พระราชวังวินด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน
สนามบินสุวรรณภูมิ

3
4

8
9

เช้ า เทีย่ ง เย็น

-

 

  
  
  
  
  

โรงแรม (เทียบเท่า)
Holiday Inn Cardiff City
Centre 4*
Holiday Inn York 4*
Holiday Inn Edinburgh
4*
Beech Hill Hotel & Spa
4*
Holiday Inn London –
Wembley 4*
Holiday Inn London –
Wembley 4*

 

กาหนดการเดินทาง 2563
มกราคม 2563
26 ม.ค. – 3 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2563
14-22
มีนาคม 2563
5-13 / 23-31
เมษายน 2563
5-13 / 24 เม.ย. – 2 พ.ค.
พฤษภาคม 2563
1-9 / 29 พ.ค. – 6 มิ.ย.
มิถุนายน 2563
26 มิ.ย. – 4 ก.ค.
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วันแรกของการเดินทาง
22.00 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ )

-

-

-

พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D
สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

วันทีส่ อง (2)
00.15 น.
06.20 น.

กรุ งลอนดอน – เมืองแอมส์ เบอร์ รี่ - สโตนเฮ้ นจ์ –
พิพธิ ภัณฑ์ นา้ แร่ ทเี่ มืองบาธ – เมืองคาร์ ดี๊ฟ (เวลส์ )
ออกเดินทางสู่ กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชรอรับท่าน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์ บัวรี่ (Salisbury)
(ระยะทางประมาณ 113 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.)
นาท่านเข้ าชมเสาหินสโตนเฮ้ นจ์ (Stonehenge) 1ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก
ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุมากกว่า 5,000 ปี มาแล้ว กองหิ นหรื อแนวแท่ง
หินที่เป็ นความลับดามืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath)
(ระยะทางประมาณ 66 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
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เทีย่ ง

3

ค่า

เทีย่ ง

ค่า

เมืองในหุบเขาเอวอน เป็ นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุต้ งั แต่เมื่อครั้ง โรมันเรื องอานาจจากหลักฐานบ่อน้ าพุร้อน และ
ซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยูท่ าให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี
ค.ศ. 1987
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ นา้ แร่ ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ปั จจุบนั เป็ นกลุ่มอาคารสาคัญของเมือง คือ
บริ เวณที่เป็ นที่ต้งั ของบ่อน้ าแร่ ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่ วนที่สองคือ บริ เวณวัด และส่ วนที่สามคือ
บริ เวณที่เปิ ดบริ การให้นกั ท่องเที่ยวหรื อชาวเมืองใช้บริ การน้ าแร่ ซึ่ งมีท้ งั สระว่ายน้ า, บ่อน้ าแร่ เย็น-ร้อน, ห้องอบ
ไอน้ า และส่ วนที่เป็ น Turkish Bath และให้ท่านได้ชิมน้ าแร่ ที่จดั ให้กบั นักท่องเที่ยวเท่านั้น จากนั้นให้ท่านได้
เที่ยวชมเมืองอาคารบ้านเรื อนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์เจียน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น
กลุ่มอาคารรู ปครึ่ งวงกลมที่มีสถาปั ตยกรรมแปลกตา
นาท่านเดินสู่ เมืองคาร์ ดิ๊ฟ (Cardiff)
(ระยะทางประมาณ 91 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
เมืองหลวงของประเทศเวลส์ หนึ่งในเครื อจักรภพ กลางใจเมืองเป็ นที่ต้ งั ของ
ปราสาทคาร์ ดิ๊ฟ เดิมเป็ นที่พานักของขุนนางผูป้ กครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้
ด้วยกาแพงโบราณ จากนั้นชมศาลาว่าการเมืองและพิพธิ ภัณฑ์ ซ่ ึ งเป็ นกลุ่ม
อาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลน
เนียม, อาคารทีท่ าการของรัฐ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ Holiday Inn Cardiff City Centre 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันทีส่ าม (3)
เช้ า
08.00 น.

เมืองคาร์ ดิ๊ฟ – เมืองเบอร์ ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ –
เมืองสแตรทฟอร์ ด อัพพอน เอวอน – เมืองยอร์ ค
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (Bourton-on-the-Water)
(ระยะทางประมาณ 133 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.)
เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอต์สโวลส์ดูเงียบสงบมีลาธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ าวินด์รัช)
ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหิ นทอดข้ามน้ าเป็ นช่วงๆ กับต้นวิลโลว์ที่
แกว่งกิ่งก้านใบอยูร่ ิ มน้ าเมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านค้าให้เดิน
เล่นเก็บบรรยากาศอันรื่ นรมย์

เช้ า

เทีย่ ง

นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon)
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ค่า

(ระยะทางประมาณ 39 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 40 นาที)
ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าเอวอนอันเป็ นบ้านเกิดของวิลเลียม เช็คสเปี ยร์ กวีที่มีชื่อเสี ยงของอังกฤษ
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซื้ อของที่ระลึกเกี่ยวกับวิลเลียม เชคสเปี ยร์กวีเอกของโลก
นาท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ ค (York)
(ระยะทางประมาณ 241 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 3 ชม.)
ระหว่างเส้นทางผ่านเขตยอร์ คเชอร์ เดลส์ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ จนเข้าสู่ เขตเมืองยอร์ค ซึ่ ง
เป็ นศูนย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักรมาตั้งแต่ ค.ศ.ที่ 19
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
พักค้ างคืน ณ Holiday Inn York 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ค่า
วันทีส่ ี่ (4)
เช้ า
08.00 น.

เทีย่ ง

ค่า

เมืองยอร์ ค – ยอร์ คมินสเตอร์ – นั่งรถไฟสาย อีสต์ โคสด์ เรลเวย์ –
เช้ า
เทีย่ ง ค่า
กรุ งเอดินเบิร์ก(สก๊ อตแลนด์ ) – ช้ อปปิ้ งย่านถนนปริ้นเซส
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมคลิฟฟอร์ ดทาวเวอร์ (Clifford’s Tower) สิ่ งก่อสร้างโบราณเชื่อกัน
ว่ามีมาตั้งแต่ยคุ โรมัน ใกล้กนั เป็ นอาคารของพิพิธภัณฑ์ปราสาทยอร์ ค กาแพง
เมืองโบราณทอดแนวยาวสู่ ตวั เมืองเก่าอันเป็ นที่ต้ งั มหาวิหารยอร์ คมินสเตอร์
จัดเป็ นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ เป็ นโบสถ์แบบกอธิคที่
ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเหนืองดงามด้วยการตกแต่งด้วยกระจกสี อิสระให้ท่านได้เดินเล่นในเขตเมืองเก่าและตาม
อัธยาศัยกับการหาซื้อของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านออกเดินทางโดยรถไฟด่ วน สู่ ดินแดนของสก๊อตแลนด์ที่กรุ งเอดินเบิร์ก เมืองหลวงที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ที่
สวยงาม จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งบนถนนปริ้ นเซสที่มีหา้ งสรรพสิ นค้าแบรนด์เนม และร้านขายของที่
ระลึก โดยเฉพาะปี่ สก็อตเครื่ องดนตรี ประจาชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งผ้า WOOL และผ้า
แคชเมียร์ และผ้าตาร์ ตนั ผ้าลายสก็อตพืน้ เมืองอันเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ Holiday Inn Edinburgh 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

EUROPE BEST UK HARRY POTTER 9 D 6 N (TG)

5

วันที่ห้า (5)
เช้ า
08.00 น.

เทีย่ ง

ค่า

ปราสาทเอดินเบิร์ก – พระตาหนักโฮลีร๊ ู ด เช้ า
เทีย่ ง ค่า
เลคดิสทริค – เมืองวินเดอร์ เมียร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึน้ สู่ ยอดเขาแคลตัน (Caton Hill) ให้ท่าน
ประทับใจไปกับเมืองที่ถูกแบ่งเป็ นสองฝั่งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอก
จะได้ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแล้ว บนเนิ นเขาแห่งนี้ยงั เป็ นที่ต้ งั ของอนุสรณ์
สถานราลึกถึงสงครามนโปเลียน ที่ยงั สร้างไม่เสร็ จสมบูรณ์ สถาปั ตยกรรมที่
คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออนในประเทศกรี ซ
ได้รับการขนานนามว่า
“เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่ านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี้ สุ นขั พันธุ์สกายเทอเรี ยร์ ที่โด่งดังที่สุดตัวหนึ่งของโลก จาก
ความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี นาท่านสู่ ถนนรอยัลไมล์ถนนสายสาคัญที่เชื่อมสู่ พระตาหนักโฮลี่ร๊ ู ด (Palace of
Holyrood House) ซึ่ งเป็ นที่ประทับของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ และเคยเป็ นที่ประทับของพระ
นางแมรี แห่งสก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็ นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัย
นาท่านเข้ าชม ปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburgh Castle) ที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาสู ง มองเห็นเด่นเป็ น
สง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ ก๊อต ตัวปราสาทแบ่งเป็ นส่ วนต่าง ๆ อย่าง
น่าชม อาทิ ส่ วนของป้ อมปราการ และกาแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรี ยงราย โบสถ์เซนต์
มากาเร็ ตสร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อร าลึกถึงพระมารดาของกษัตริ ยเ์ ดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่
พระราชฐานชั้นในส่ วนที่เป็ น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่ องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต
ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และGreat Hall เคยเป็ นทั้งห้ องจัดเลี้ยง, การประชุมสภา, โรงเรื อนทหาร และ
โรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยุคสมัยปั จจุบนั จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงคราม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์ เมียร์ (Windermere)
(ระยะทางประมาณ 250 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 3.30 ชม.)
นาท่านเดินเข้าสู่ เขตเลคดิสทริ ค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการ
ขนานนามว่าดี
และสวยที่สุดของอังกฤษที่กว้างขวางและครอบคลุม
ทะเลสาบถึง 16 แห่ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ Beech Hill Hotel & Spa 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที่หก (6)
เช้ า
08.00 น.

เทีย่ ง

ค่า

เลคดิสทริค – เมืองลิเวอร์ พูล – สนามแอนฟี ลด์ – กรุ งลอนดอน

เช้ า

เทีย่ ง

ค่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมบรรยากาศของเลคดิสทริค เขตอุทยานที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของประเทศ เพื่อการพักผ่อนตากอากาศ
ท่ามกลางความเป็ นธรรมชาติของทะเลสาบและหุบเขางดงามประดุจหนึ่งภาพวาด
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์ พูล (Liverpool)
(ระยะทางประมาณ 144 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
ตั้งอยูท่ างตะวันออกของปากน้ าเมอร์ ซีย ์ (Mersey Estuary) ก่อตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ. 1207 และ
ได้รับฐานะเป็ น “นคร” ในปี ค.ศ. 1880 ความรุ่ งเรื องของลิเวอร์ พูลมาจากการเป็ นเมืองท่า
สาคัญ อีกทั้งยังมีสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังในของโลก นาท่านเข้ าชมสนามแอนฟี ลด์
และพิพธิ ภัณฑ์ สนามฟุตบอลแอนฟี ลด์ เปิ ดใช้งานเมื่อปี 1884 โดยมีจอห์น ออร์ เรลล์ เป็ น
เจ้าของและผูบ้ ุกเบิก ซึ่งสังเวียนดังกล่าวอยูต่ ิดๆ กับสวนสาธารณะแสตนลี่ย ์ พาร์ ค สนามแอน
ฟี ลด์ เคยให้สโมสรร่ วมเมืองอย่างเอฟเวอร์ ตนั เช่าเพื่อใช้ในการฝึ กซ้อม และทาการแข่งขัน
จนกระทัง่ ในปี 1892 แต่เอฟเวอร์ ตนั ก็ยา้ ยออกไปใช้สนามของตัวเองโดยตั้งชื่ อกูดิสัน ปาร์ ค เนื่องจากความ
ขัดแย้งกันในเรื่ องค่าเช่า ส่ งผลให้ จอห์น โฮลดิ้ง เจ้าของสนามแอนฟี ลด์จึงตัดสิ นใจสร้างทีมใหม่ข้ ึนมาเพื่อเล่น
ที่สนามแห่งนี้ ซึ่ งก็คือสโมสรลิเวอร์ พูลนัน่ เอง (หมายเหตุการณ์ มิวเซียมจะงดให้ บริการในวันทาการแข่ งขัน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งลอนดอน (London)
(ระยะทางประมาณ 335 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 4 ชม.)
เป็ นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน
ลอนดอนเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางสาคัญทางธุ รกิจการเมือง
และวัฒนธรรมของโลก การสื่ อสารการบันเทิง
แฟชัน่ และศิลปะและเป็ นที่ยอมรับว่ามีอิทธิ พลไปทัว่ โลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารโฟร์ ซีซั่น เมนูพเิ ศษเป็ ดย่ านต้ นตารับ หอยเชลล์ กุ้งมังกร
พักค้ างคืน ณ Holiday Inn London – Wembley 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันทีเ่ จ็ด (7)
เช้ า
08.00 น.

เทีย่ ง

ค่า

The Making of Harry Potter - เวสต์ มินเตอร์ – ลอนดอนอาย –
เช้ า
เทีย่ ง ค่า
ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน – พระราชวังบัคกิง้ แฮม – ช้ อปปิ้ งบนถนนอ็อกฟอร์ ด
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ Warner Bros. Studio Tour London -The Making of Harry Potter เปิ ดประตูเข้าสู่ โลกเวท
มนต์ของเหล่าพ่อมดและแม่มด สัมผัสบรรยากาศโรงเรี ยนฮอกวอตส์ ให้
ท่านชม ห้องอาหารของโรงเรี ยนฮอกวอตส์, เสื้ อผ้าและของใช้ต่างๆที่ใช้
ในการถ่ายทา, ห้องนอนของบ้านกริ ฟฟิ นดอร์ , เตียงนอนของแฮร์ รี่ พอต
เตอร์, ห้องทางานของศาสตราจารย์ดมั เบิลดอร์, บ้านแฮกริ ด, ประตูเข้า
ห้องแห่งความลับ, บันไดกล และอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเที่ยวชมกรุ งลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลก้าร์ , ผ่านจตุรัสรัฐสภา, พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ที่ต้ งั ของ
รัฐสภาอังกฤษ, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่มีความสู ง 320 ฟุต เป็ นนาฬิกาที่มีหน้าปั ดใหญ่ที่สุดในโลก ผ่านชม
ลอนดอนบริ ดจ์ สะพานข้ามแม่น้ าเทมส์แห่งแรก มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก
นาท่านเดินทางสู่ ทาวเวอร์ บริดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง นาท่านเข้ าสู่ ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน (Tower
of London) ที่มีประวัติศาสตร์ อนั เกรี ยงไกรเคยเป็ นป้ อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุกและแดนประหาร ปัจจุบนั
เป็ นพิพิธภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง ชมมหามงกุฎอิมพีเรี ยล ซึ่ งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็ น
อันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริ กา 2” หรื อ “คัลลินนั 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับ
ด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็ นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุ ดท้ายคือ “คฑา”
ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริ กา 1” หรื อ “คัลลินนั 1”
นาท่านขึน้ ลอนดอนอาย (London Eye) ชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบน
กระเช้าไฟฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสู ง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
นาท่านผ่านชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่ วนท้องถิ่นมา
กว่า 800 ปี , เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ แล้วเข้าสู่ ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทา
การของรัฐในปั จจุบนั , บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรี
อังกฤษ จัตุรัสพิคคาดิลลี่ เดิมเป็ นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ าพุ และ
รู ปปั้นอีรอสตรงกลางเป็ นที่นิยมของหนุ่มสาวมานัง่ พลอดรักกัน เดินทางต่อสู่
พระราชวังบั้คกิ้งแฮม ที่ประทับของพระเจ้าอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี อิสระ
ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัยย่านถนนอ๊อกฟอร์ด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ Holiday Inn London – Wembley 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันทีแ่ ปด (8)
เช้ า
08.00 น.

เทีย่ ง

17.00 น.
21.35 น.

พระราชวังวินด์ เซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน

เทีย่ ง

-

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังวินด์ เซอร์ (Windsor Castle) ตั้งอยูบ่ นเนิน
สู งมองเห็นแม่น้ าเทมส์ อยูเ่ บื้องล่าง พระราชวังวินด์เซอร์ เป็ นที่ประทับ
ประมุขสู งสุ ดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้วา่ พระราชวัง
แห่งนี้ป็นพระราชวังที่มีผพู ้ านักอาศัยต่อเนื่ องยาวนานกว่าพระราชวัง
แห่งใดในโลก นาท่านเข้ าชมภายในโดยผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสู่
อาคารจัดแสดงประวัติความเป็ นมาของพระราชวัง สิ่ งที่น่าสนใจควรค่า
แก่การชมคือเขตพระราชฐานชั้นใน State Apartment ถือเป็ นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับ
ประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อนั ประมาณค่ามิได้ ไม่วา่ จะเป็ นภาพเขียนฝี มือ, ม่านปั กประดับ ผนัง,
เครื่ องลายคราม, รู ปปั้ น, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์ นิเจอร์ ในยุคต่างๆ The King'sChamber อันมีภาพเขียน
เป็ นจุดเด่นนอกเหนื อจากเตียงไม้สลักปิ ดทองสไตล์ฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ต้ งั ตระหง่านอยูก่ ลางห้อง และ
ห้องที่โดดเด่นที่สุด St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนีม้ ีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ในงานพระราชพิธี
ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิ ก ประดับประดาด้วยอาวุธชุดเกราะและตราประจาราชวงศ์ เข้าชม St.
George's Chapel ถือเป็ นอาคารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สุดในประเทศอังกฤษอาคารแห่งนี้เริ่ มก่อสร้างในปี ค.ศ.
1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้เวลากว่า 50 ปี จนสาเร็ จลุล่วง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ งสิ นค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์
เนมให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน มีเวลาให้ท่านได้ทา Tax Refund คืนภาษี
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 917

วันทีเ่ ก้า (9)
16.00 น.

เช้ า

สนามบินสุ วรรณภูมิ

-

-

เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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-

อัตราค่ าบริการ
เด็กไม่ มเี ตียง พักเดี่ยว เพิม่

ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน ลด
ผู้ใหญ่ / เด็ก

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

26 ม.ค. – 3 ก.พ.

99,900

92,900

87,900

12,000

-30,000 / -25,000

14-22 กุมภาพันธ์ 63

99,900

92,900

87,900

12,000

-30,000 / -25,000

5-13 มีนาคม 63

99,900

92,900

87,900

12,000

-30,000 / -25,000

23-31 มีนาคม 63

99,900

92,900

87,900

12,000

-30,000 / -25,000

5-13 เมษายน 63

99,900

92,900

87,900

12,000

-30,000 / -25,000

24 เม.ย. – 2 พ.ค. 63

99,900

92,900

87,900

12,000

-30,000 / -25,000

1-9 พฤษภาคม 63

99,900

92,900

87,900

12,000

-30,000 / -25,000

29 พ.ค. – 6 มิ.ย.

99,900

92,900

87,900

12,000

-30,000 / -25,000

26 มิ.ย. – 4 ก.ค.

99,900

92,900

87,900

12,000

-30,000 / -25,000

*** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตา่ กว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มเี ตียงเสริม ***
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ป หรื อเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม

กรุณาส่ งเอกสารที่ใช้ ยื่นวีซ่าให้ ทางบริษัทฯ ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 30 วันก่ อนการเดินทาง
ในการยื่นวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพื่อมาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก
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 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินไทยเส้นทาง ตามที่ระบุ
(ภาษีน้ ามันคิดจากอัตรา ณ วันที่ 1 เม.ย. 60 หากในวันออกตัว๋ มีการปรับเพิ่มทางบริ ษทั ขอเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง)
 ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน (Standard Room)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กาหนดในโปรแกรม
 ค่ายานพาหนะ ที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชัว่ โมง/วัน)
 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
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**หากสถานที่ท่องเทีย่ วใดที่ไม่ สามารถเข้ าชมได้ ไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริษัทได้ ทาการจองและถูกเก็บค่ าใช้ จ่ายไปแล้ ว**
ค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) บางแห่ง และมัคคุเทศก์ไทย คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋ าใบเล็กติดตัวท่านขึ้นเครื่ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่ าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น (เท่ านั้น)

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าแจ้งเข้าออก กรณี คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เครื่ องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์ , ทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขับรถ (หากท่านพอใจในการ
บริ การควรให้ทิปเพื่อเป็ นกาลังใจ เพิ่มเติม)
 ค่ าภาษีบริการ 3% และค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ซึ่งท่านต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์ (กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)

เมื่อท่านทาการจองทัวร์ กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 30,000 บาท
กรณี ช่วงเทศกาล ขอเรี ยกเก็บค่ามัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 40,000 บาท
ส่ วนที่เหลือต้องชาระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
***(กรณี วซี ่ายังไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ต้องขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อนตาม
เงื่อนไขการชาระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่า
ทัวร์ ให้ท่าน โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น)***
*** หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผล
วีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด***
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***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่อนท่ านทาการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาการจองทัวร์ ทางบริษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ว
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
หักเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-44 วัน
หักเงินค่ามัดจาเต็มทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน
หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-20 วัน
หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจาแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจาให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่
เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม
ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 กรณี วซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 กรณี วซี ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหต
ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป
(อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไป
แล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้ ังหมด






 ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องวีซ่า
 การอนุมัติวซี ่ าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลาง
และคอยบริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็ นผูเ้ ก็บ (กรุ ณาจัดเตรียม
เอกสารให้ ถูกต้ อง และครบถ้ วนตามทีส่ ถานทูตต้ องการ เพราะจะมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่าของท่ าน) หากผลวีซ่าออกมาว่า
ท่าน ไม่ ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่ คืนเงินค่ าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
 กรณีทที่ ่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการไม่ คืนเงินค่ าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยื่น ให้ กบั ท่าน เนื่ องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็ น
ผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
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 ในกรณี ทีก่ รุ๊ ปมีการยื่นวีซ่าเข้ าไปแล้ว และท่านเพิง่ พร้ อมยื่นวีซ่าหลังกรุ๊ ป ท่านจะต้ องรับผิดชอบค่ าวีซ่าส่ วนต่ างที่
เกิดขึน้ (กรณีมีค่าใช้ จ่ายเรื่ องวีซ่าเพิม่ เติม)
ในการยื่นวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพื่อมาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่อนท่ านทาการจองทัวร์ ***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตัว๋ เครื่ องบิน / สายการบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ / และท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยืน่ วีซ่า ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่าย
แตกต่างจากการยื่นกรุ๊ ปปกติ ซึ่ งท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่เกิดขึ้น
การจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ทีน่ ั่ง Long Leg ทีน่ ั่งริมประตูฉุกเฉิน เป็ นที่นงั่ สาหรับบุคคลที่ดูแข็งแรง และสามารถสื่ อสารภาษาสากลได้ เผือ่ เกิดเหตุ
ฉุกเฉินลูกค้าสามารถรี เควชได้ แต่ข้ ึนอยูก่ บั สายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา
กรณีหากท่านต้ องมีการสารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทัวร์ ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบิน
สุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริ ษทั ฯ ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
สาหรับท่ านที่เป็ นมุสลิม, ทานมังสวิรัติ, ไม่ ทานหมู / เนื้อ / ไก่ / ปลา หรื ออื่นๆ โปรดแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 20 วันก่ อนเดินทาง

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่ มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
กรณีมีงานจัดประชุ มนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้
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ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องสัมภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
สั มภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ค่าทัวร์ ได้รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก
โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติมมากกว่า 1 ใบ ท่านจะถูกเรี ยกเก็บเงินเพิ่มต่างหากจากผูใ้ ห้บริ การในแต่ละ
โรงแรม (ท่านต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
นา้ หนักของสั มภาระโหลด สาหรับสายการบิน ที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
กระเป๋าสั มภาระ สาหรับนาขึน้ เครื่ องได้ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมี
น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณีทตี่ ้ องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ าหนักเกิน (ท่าน
ต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบกรณีเกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋า และสั มภาระของผู้โดยสาร

หมายเหตุ.. (สาคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคานึ งถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ น
สาคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่ องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่าน ในกรณี ดงั นี้
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้าม
เดินทาง
 กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ น
ประเทศไทย
EUROPE BEST UK HARRY POTTER 9 D 6 N (TG)

17

(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่ าน หากเกิดเหตุการณ์ ดังกล่ าว)


ยอมรับ

ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายละเอียดทั้งหมด และรับทราบ พร้ อมยอมรับยินยอมในข้ อตกลงเงื่อนไขการจอง
และการยกเลิก และเงื่อนไขของการเดินทางท่ องเทีย่ วในครั้งนีท้ ุกประการ เรียบร้ อยแล้ว

เอกสารในการขอวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศอังกฤษ 1 ชุด
ใช้ เวลายื่นวีซ่าประมาณ 15-20 วันทาการ
ในการยื่นวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพื่อมาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่ านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
ศู นย์ รับยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ทอี่ าคารเดอระเทรนดี้ ชั้น 28 สุ ขุมวิท 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ
1.
2.

หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ ต)
รู ปถ่ าย

3.

เอกสารทัว่ ไป

4.
5.

ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสาหรับ ประทับตราอย่างน้อย
3 หน้า (หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานามาแสดงต่อสถานทูตด้วย)
ไม่ตอ้ งเตรี ยมค่ะ ... ถ่ายรู ปที่สถานที่ยนื่ วีซ่า วันยืน่ วีซ่าค่ะ

สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาบัตรข้าราชการ,
สาเนาทะเบียนสมรส / หย่า ,
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
สาเนาสู ติบัตร
สาเนาสู ติบตั ร (สาหรับเด็กที่อายุต่ากว่า 20 ปี )
หลักฐานการเงิน หนังสื อรับรองจากทางธนาคารและสาเนาสมุดบัญชี เงินฝาก ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็ นเดือน
ปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามี
ฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ ภูมิลาเนา ในกรณี ที่
เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสื อรับรองจากทาง
ธนาคารว่าเป็ น sponsor พร้อมระบุชื่อของผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายให้
***ทางสถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวัน***
เอกสารการเงินต้ องอัพเดทไม่ เกิน 7-10 วันก่อนยื่นวีซ่า
พร้ อมหนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE ) เป็ นตัวจริง ในวันที่ยื่นวีซ่า
ต้ องนา BANK BOOK เล่มจริงไปด้ วย
กรณีทบี่ ริษัทของท่ านเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทท่ าน
ต้ องออกจดหมายอีกฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่ อค่ าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดย
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6.

7.

ระบุชื่อผู้เดินทาง และระบุเหตุผลทีจ่ ัดการเดินทางครั้งนีใ้ นจดหมายด้ วย
**หากมีการรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กบั ผู้อื่น จะต้ องไปทา BANK GUARANTEE ทีธ่ นาคาร โดยต้ องใส่
ชื่ อผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK GUARANTEE ด้ วย**
หลักฐานการงาน ใบรับรองการทางานของผูเ้ ดินทาง ตามด้านล่าง จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู,่ สาเนาทะเบียนการค้า
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีทเี่ ป็ น
พนักงานบริษัท
ทัว่ ไป

ใช้หนังสื อรับรองการทางานตัวจริ ง ระบุวนั เริ่มเข้ างาน / อัตราเงินเดือน / ตาแหน่ งงาน / ช่ วงเวลาทีข่ อ
ลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลางาน
(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

กรณีประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัว
เจ้ าของกิจการ
กรณีข้าราชการ

ใช้หนังสื อรับรองบริ ษทั โดยผูเ้ ดินทางต้องมีชื่อเป็ นกรรมการและมีอานาจในการลงนาม (คัดจาก
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี หรื อ สาเนาทะเบียนการค้า หรื อสาเนา
ใบทะเบียนพาณิ ชย์
ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) ,หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานและสาเนาบัตร
ข้าราชการ 1 ชุด เป็ น เป็ นภาษาอังกฤษ
ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสาเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย

กรณีแม่ บ้าน
เดินทางคนเดียว
กรณีเป็ นนักเรียน ต้องใช้หนังสื อรับรองจากโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) พร้อมสาเนาบัตร
นักเรี ยน หรื อนักศึกษา
นักศึกษา
 ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
กรณีเด็กทีไ่ ม่ ได้
1. หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางจากผูป้ กครอง (เฉพาะเด็กที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี ) หากเด็กเดินทาง
เดินทางพร้ อม
กับบิดาต้องมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา
ผู้ปกครอง
หนังสื อยินยอมสามารถทาที่สานักงานเขต หรื อ อาเภอ ตามทะเบียนบ้าน โดยต้องมีขอ้ ความระบุ
ในเอกสารว่าให้เด็กชื่ออะไร เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร เช่น นายชาย (บิดา )
ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กับนางหญิง (มารดา ) มาด้วย
2. หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
3. หลักฐานการงานของบิดา และมารดา
4. หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชี เงินฝากธนาคารของบิดา หรื อมารดาที่เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
5. สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
6. สาเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ ดินทาง
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 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่
ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้
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