รหัสโปรแกรม : 22689 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

บินตรงสายการบิน SCOOT (TR) : ขึน้ เครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

TR 750
TR 751

BKK(สุวรรณภูมิ) – LGW(ลอนดอน)
LGW(ลอนดอน) – BKK(สุวรรณภูมิ)

14.30 – 20.05
22.05 – 16.10

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (ไม่เกิ น 1ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **

มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19
** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน
** รับจองเฉพาะลูกค้าทีฉ่ ีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง
** รับแค่กรุ๊ปละ 25 ท่านเท่านัน้ เทีย่ วสบายใจ
** ใช้รถบัสคันใหญ่ 44 ทีน่ งั ่ นังสบาย
่
ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรคทุกวัน
** บริการเจลล้างมือตลอดทริป
** ในกรณีทม่ี วี ซี ่าอยูแ่ ล้วหรือยืนวีซ่าเอง หักไป 15,000 บาท**
DAY 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินแกตวิ ก (ลอนดอน)

11.30

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์เช็คอิน ROW R
ประตู 7 สายการบิ น SCOOT AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความ
สะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานแกตวิ ค กรุง ลอนดอน ประเทศอัง กฤษ โดยสายการบิน SCOOT
AIRLINES เทีย่ วบินที่ TR750 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน 1 มือ้ **

14.30

20.05
พักที่

(อาหารเสิ รฟ์ บนเครื่อง 1 มือ้ )

เดินทางถึง ท่าอากาศยานแกตวิ ค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั
HOLIDAY INN HEATHROW HOTEL , LONDON หรือเทียบเท่า

DAY 2

ลอนดอน – แคมบริ ดจ์ – ยอร์ค

(B/L/D)

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางขึน้ ไปทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษไปยัง เคมบริ ดจ์ (CAMBRIDGE) (ระยะทาง
ประมาณ95 กม.) เมืองแห่งการศึกษาทีม่ คี วามสาคัญตัง้ แต่ยคุ โรมันจนศตวรรษที่ 13 คณะจาก
มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ได้มาตัง้ มหาวิทยาลัยทีน่ ่ี ปั จจุบนั เป็ นทีต่ งั ้ มหาวิทยาลัยทีม่ ชี ่อื เสียงของโลก เช่น
คิงส์คอลเลจ, เซ็นต์จอห์นคอลเลจ และควีนส์คอลเลจ เป็ นต้น นาท่านชมทีต่ งั ้ ของอาคารมหาวิทยาลัยต่างๆ
ทีส่ วยงามตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้าเคมทีส่ วยงาม ชมสะพานต่างๆ ทีเ่ ชื่อมสองฝั ง่ แม่น้า เช่น สะพานบริจด์ ออฟ
ซายน์ และคิชเช่นบริจด์ เป็ นต้น ชมย่านการค้าทีส่ วยงามของเมือง

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
หลังอาหารนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองยอร์ค (YORK) (ระยะทางประมาณ 220 กม.) เขตแดนที่ครัง้ หนึ่ง
กองทัพโรมันได้สร้างแนวกาแพงป้ องกันการบุกรุกของข้าศึกซึง่ ก็คอื ชาวสก็อตผูป้ ่ าเถื่อน ระหว่างเส้นทางผ่าน
เขตยอร์คเชอร์เดลส์ทอ่ี ุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ จนเข้าสู่เขตเมืองยอร์คซึง่ เป็ นศูนย์กลางระบบ
รถไฟของสหราชอาณาจักรมาตัง้ แต่ ค.ศ.ที่ 19

คา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
HOLIDAY INN HOTEL , YORK หรือเทียบเท่า

DAY 3

ยอร์ค – ยอร์ค มิ นสเตอร์ – นิ วคาสเซิ ล – เอดิ นเบิรก์

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเทีย่ วชม ยอร์ค (YORK) เมืองการพาณิชย์ทอ่ี ยู่ในยอร์คเชียร์ แคว้นทีเ่ ก่าแก่ทางประวัตศิ าสตร์ของ
อังกฤษ นาชม ยอร์คมินสเตอร์ โบสถ์โกธิกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของอังกฤษ อายุกว่า 800 ปี ชมเมืองทีเ่ ก่าแก่ สวยงาม
ด้วยสถาปั ตยกรรมโบราณ

(B/L/D)

สมควรแก่เวลาเดินทางต่อไปยัง นิ วคาสเซิ ล (NEWCASTLE) (ระยะทางประมาณ 130 กม.) เมืองทีต่ งั ้ อยู่
ริม ทะเล เป็ น เมือ งท่า ศู น ย์ก ลางการเดินเรือ และการพาณิชย์ข องอัง กฤษ และที่ม ีค วามส าคัญ คือ เป็ น
จุดเริม่ ต้นของกาแพงประวัตศิ าสตร์ของอังกฤษ คือแฮเดรียนวอลล์
ผ่านชมสะพาน ปราสาทนิวคาส
เซิล และสะพาน มิลเลนเนียม ทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของเมืองท่าแห่งนี้

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
ออกเดินทางข้ามดินแดนของสก๊อตแลนด์ท่ี เอดิ นเบิ รก์ (EDINBURGH) (ระยะทางประมาณ 190 กม.)
เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ ดินแดนที่ตงั ้ อยู่ในพื้นที่ท่สี วยงามที่ได้รบั สมญานามว่า "เอเธนส์ของซีกโลก
เหนือ" จะเห็นได้จากอารยธรรมและสถาปั ตยกรรมต่างๆ ทีย่ งั คงไว้ในรูปแบบดัง้ เดิมให้ทุกท่านได้ช่นื ชมถึง
ความอนุ รกั ษ์นิยมของชาวสก็อตแลนด์ นาท่านชมสถานที่สาคัญต่างๆ ที่เรียงรายอยู่บนถนนสายหลัก คือ
ถนนรอยัลไมล์ ทีเ่ ชื่อมต่อระหว่าง ปราสาทเอดินเบิรก์ และ พระราชวังโฮลีร่ ดู้ พระราชวังทีเ่ ก่าแก่

คา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
NOVOTEL HOTEL , EDINBURGH หรือเทียบเท่า

DAY 4

เอดิ นเบิรก์ – ปราสาทเอดิ นเบิรก์ – วิ นเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์

(B/L/D)

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม เมืองเอดิ นเบิ รก์ เข้าชมปราสาทเอดิ นเบิ รก์ อันสง่างามด้วยทาเลที่ตงั ้ บนเนินเขาสูง
มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็ นทีป่ ระทับของกษัตริยส์ ก๊อต เคยถูกทาลายลงหลายครัง้ แต่ทุก
ครัง้ ก็ได้รบั การบูรณะ และสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความสง่างามโดยเฉพาะครัง้ สุดท้าย ในศตวรรษที่ 19 โดย
เซอร์วอลเตอร์ สก็อต นักปราชญ์ชาวสก็อต แบ่งเป็ นส่วนต่างๆ อย่างน่ าชม อาทิ ส่วนของป้ อมปราการและ
กาแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ ประเพณีการยิงปื นใหญ่ในเวลา 13.00 น.ของทุกวันตลอด
150 ปี ทผ่ี ่านมา โบสถ์เซนต์มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อราลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเ์ ดวิด
ที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชัน้ ในส่วนทีเ่ ป็ น THE PALACE จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต
ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และ GREAT HALL เคยเป็ นทัง้ ห้องจัดเลีย้ ง, การประชุมสภา, โรงเรือน
ทหารและโรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยุคสมัย ปั จจุบนั จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ทใ่ี ช้ในการสงคราม
บันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
จากนัน้ ออกเดินทางสู่ เมืองวิ นเดอร์เมี ยร์ (WINDERMERE) (ระยะทางประมาณ 241 กม) สู่เขต
เลคดิ สทริ ค (LAKE DISTRICT) อุทยานแห่งชาติท่ไี ด้รบั การขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษที่
กว้า งขวางและครอบคลุ ม ทะเลสาบถึง 16 แห่ ง น าท่ า นสัม ผัส กับ บรรยากาศของ ด้ว ยการ ล่ อ งเรื อ
เลคดิ สทริ ค ที่ท่านจะได้ช่นื ชมกับความเป็ นธรรมชาติในทะเลสาบจากแอมเบิลไซด์สู่เมืองเบาว์เนสท่าม
กลางทัศนียภาพอันงดงามยิง่

คา่
พักที่

จากนัน้ ออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) (ระยะทางประมาณ 136 กม.) เมือ ง
อุตสาหกรรมทีม่ ชี ่อื เสียงจากการเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็ นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจ
ขนาดใหญ่ อีก ทัง้ ยังเป็ นเมือ งที่ต งั ้ ของสโมสรที่มชี ่อื เสียงโด่งดังในวงการฟุ ต บอลของโลกโดยมีส โมสร
ฟุตบอลใหญ่ 2 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิต้ี และสโมสรคริกเก็ตแลงคาเชียร์
เคาน์ต้ี
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
CROWN PLAZA HOTEL , MANCHESTER หรือเทียบเท่า

DAY 5

สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด – สเตรทฟอร์ด อัพออนเอวอน – คาร์ดิฟฟ์

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะแวะชม สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD STADIUM) ของสโมสร แมนยูฯ
ที่จดั ว่ารวยที่สุดในโลก เป็ นสนามที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน
เป็ นรองจากสนามเวมบลีย์ สเตเดียม (WEMBLEY STADIUM) สนามฟุตบอลของทีมชาติองั กฤษเพียงแห่ง
เดียว และใหญ่เป็ นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนัน้ ยังเป็ น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็ น
สนาม 5 ดาว (ไม่รวมบัตรเข้า MUSEUM) ทีร่ วบรวมประวัตคิ วามเป็ นมาตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ สโมสร และ ยังมี
สิง่ ของ ถ้วยรางวัลต่างๆ แสดงโชว์อยู่ดว้ ย จากนัน้ อิสระให้ท่านเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกของทีมทีท่ ่านชื่นชอบใน
ร้าน MEGA STORE ทีม่ ากมายไปด้วยของทีร่ ะลึกหลากหลายชนิดสาหรับแฟนบอล (หมายเหตุ ไม่สามารถ
เข้าชมสนามฟุตบอลและพิพธิ ภัณฑ์ได้ เช่น ในวันทีม่ กี ารแข่งขัน ฯลฯ )

(B/L/D)

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
เดินทางต่อสู่ เมืองสเตรทฟอร์ด (STRATFORD UPON AVON) (ระยะทางประมาณ 215 กม.) เมืองทีต่ งั ้
อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าเอวอน เป็ นบ้านเกิดของ วิลเลีย่ ม เช็คสเปี ยร์ (WILLIAM SHAKESPEARE) กวีทม่ี ชี ่อื เสียง
ทีส่ ุดของอังกฤษ นาท่านเทีย่ วชมเมืองสเตรทฟอร์ด ซึง่ ร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ นาชมบ้านเช็คสเปี ยร์
(ด้านนอก) และชีวติ ความเป็ นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ HOLY TRINITY แม่น้ าเอวอนอันเงียบ
สงบ และสถานที่ในประวัตศิ าสตร์ท่เี กี่ยวข้องกับกวีเ อกผู้น้ี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากร้านค้า

คา่
พักที่

มากมาย
จากนัน้ เดินทางต่อสู่ เมืองคาร์ดิฟฟ์ (CARDIFF) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (ระยะทางประมาณ 160 กม.)
หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทคาร์ดฟิ ฟ์ เดิมเป็ นทีพ่ านักของขุนนางผูป้ กครองเมือง
ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกาแพงโบราณ จากนัน้ ผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชม
เมือง สวนสาธารณะคาร์ดฟิ ฟ์ , สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทาการของรัฐและแวะถ่ายรูปด้านนอก
ปราสาทคาร์ดฟิ ฟ์
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
HOLIDAY INN HOTEL, CARDIFF หรือเทียบเท่า

DAY 6

คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองบาธ (BATH) (ระยะทางประมาณ 95 กม.) ตัง้ อยูใ่ นหุบเขา ข อ ง แ ม่ น้ า เ อ ว อ น ใ น
บริเวณที่มนี ้ าพุร้อ นธรรมชาติท่เี ป็ นที่ต งั ้ ถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ย ั งเรืองอานาจ และเป็ นผู้ส ร้าง โรง
อาบน้ าโรมัน (ROMAN BATH) และยังได้เป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ.
1987

(B/L/D)

นาท่านถ่ายรูปด้านนอก พิ พิธภัณฑ์น้าแร่ร้อนโรมัน (ROMAN BATH MUSEUM) ซึง่ มีประวัตกิ ารค้นพบที่
น่าสนใจปั จจุบนั เป็ นกลุ่มอาคารสาคัญของเมือง คือ บริเวณทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของบ่อน้ าแร่รอ้ นคิงส์ (THESACRED

เที่ยง

คา่
พักที่

SPRING) ส่วนทีส่ อง คือ บริเวณวัด และส่วนทีส่ าม คือ บริเวณทีเ่ ปิ ดบริการให้นักท่องเทีย่ วหรือชาวเมือง
ใช้บริการน้าแร่ซง่ึ มีทงั ้ สระว่ายน้ า, บ่อน้าแร่เย็น-ร้อน,ห้องอบไอน้าและส่วนทีเ่ ป็ น TURKISH BATH
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลิ สบัวรี่ (SALISBURY) นาท่านชม เสาหิ นสโตนเฮ้นจ์ (STONEHENGE)
(ระยะทาง 64 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ มี
อายุกว่า 5,000 ปี เป็ นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตงั ้ อยูก่ ลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึง่ ไม่มใี ครทราบวัตถุประสงค์ใน
การสร้างอย่างชัดเจน

จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน (LONDON) (ระยะทางประมาณ 141 กม.) เมืองที่เป็ น
ศูนย์กลางสาคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัตศิ าสตร์ของโลก เป็ นผูน้ าด้านการเงิน การเมือง
การสื่อสาร การบันเทิง แฟชัน่ ศิลปะและเป็ นที่ยอมรับว่ามีอทิ ธิพลไปทัวโลก
่
และยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่
ใหญ่และสาคัญของยุโรปอีกด้วย
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนู FISH&CHIPS
HOLIDAY INN HEATHROW HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า

DAY 7

อิ สระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ณ กรุงลอนดอน

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ สระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
(ไม่มีรถบัสและอาหารเที่ ยงและคา่ บริ การ ไกด์สามารถให้ ข้อมูลการเดิ นทางและท่ องเที่ ยวให้ แก่
สมาชิ ก)
อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
HOLIDAY INN HEATHROW HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า

เที่ยง/คา่
พักที่

(B/–/–)

DAY 8

ซิ ตี้ทวั ร์ลอนดอน – BIG BEN – พระราชวังบัคกิ
๊ ้ งแฮม – ช๊อปปิ้ ง KNIGHTS BRIDGE –
สนามบินแกตวิ ก (ลอนดอน)
(B/L/–)

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเทีย่ วชม มหานครลอนดอน ผ่าน พิคคาดิลลีเ่ ซอร์คสั (PICCADILLY CIRCUS) เดิมเป็ นวงเวียนที่
บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ าพุ และรูปปั ้นอีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่ าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหา
นครลอนดอน ผ่าน จัตุรสั ทราฟั ลก้าร์ (TRAFALGAR SQUARE) ทีร่ ายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่าน
มหาวิหารเซนต์ปอล (ST.PAUL’S CATHEDRAL) ทีม่ ยี อดโดมใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก สถานทีใ่ ช้จดั พระ
ราชพิธอี ภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้ าชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่ า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่จตั ุรสั รัฐสภา ถ่ายรูป
บริเวณด้านนอกของ มหาวิหารเวสท์มนิ ส์เตอร์ (WESTMINSTER ABBEY) ทีต่ งั ้ ของรัฐสภาอังกฤษมา
ตัง้ แต่ตน้ ศตวรรษที่ 16 และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของหอนาฬิกาทีร่ จู้ กั กันดีในนาม หอนาฬิกาบิก๊ เบน (BIG BEN) ทีม่ ี
ความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชัวโมง
่ เป็ นนาฬิกาทีม่ หี น้าปั ดใหญ่ทส่ี ุดในโลกและฝั ง่ ตรงข้ามทีม่ แี ม่น้ า
เทมส์กนั ้ อยูเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของ ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย (LONDON EYE) ชิงช้าสวรรค์ทส่ี ูงทีส่ ุดในยุโรปจากนัน้
นาท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของพระราชวังบัค้ กิ้งแฮม (BUCKINGHAM PALACE) ทีป่ ระทับของพระ
ราชินีอลิซาเบธที่ 2 ใจกลางกรุงลอนดอน

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
จากนัน้ พาท่านเลือกซือ้ สิน้ ค้าใน (KNIGHTS BRIDGE) ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ฮาร์วยี ์
นิโคล(HARVEY NICOLE) และ แฮร์รอดส์ (HARRODS) ทีท่ ่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าแฟชันชั
่ น้ นาจากทัว่
ทุกมุมโลก รวมทัง้ กระเป๋ าแฮร์รอดส์ทน่ี ิยมกันอย่างมาก รวมทัง้ มีรา้ นค้าแฟชันมากมายตั
่
ง้ อยู่บริเวณHIGH
STREET เช่น ACCESSORIZE, H&M, ZARA, KIPLING, GANT, HUGO BOSS, PORSCHE DEIGN,
BALLY และยังมีถนนสโลน(SLOANE STREET) ทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของร้าน SUPER BRANDS อาทิ เช่น LOUIS
VUITTON, CHANEL, HERMES,GUCCI, VALENTINO, SALVATORE FERRAGAMO, MCM,
ERMENEGILDO ZEGNA, ALBERTA FERRETTI, SHANGHAI TANG,DIOR, GIORGIO ARMANI,
DOLCE & GABRANA, BOTTEGA VENETA, BVLGARI FENDI ฯลฯ

คา่

อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

22.05

นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแกตวิ ก กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อให้ท่านเตรียมการเช็คอิน
เดินทางกลับ
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน SCOOT AIRLINES
เทีย่ วบินที่ TR751 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน 1 มือ้ **

DAY 9

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

16.10

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

(อาหารเสิ รฟ์ บนเครื่อง 1 มือ้ )

** หากลูกค้าท่ านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ)
กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิ น โดยไม่ได้แจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้งให้ บริ ษทั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริ การ

รายละเอียดไฟลท์บิน

กาหนดการเดิ นทาง

09 – 17 มิ ถนุ ายน 65
16 – 24 มิ ถนุ ายน 65
07 – 15 กรกฎาคม 65
21 – 29 กรกฎาคม 65
11 – 19 สิ งหาคม 65
18 – 26 สิ งหาคม 65
08 – 16 กันยายน 65
22 – 30 กันยายน 65
06 – 14 ตุลาคม 65
13 – 21 ตุลาคม 65

TR750BKK-LGW 14.30-20.05
TR751LGW-BKK 22.05-16.10
TR750BKK-LGW 14.30-20.05
TR751LGW-BKK 22.05-16.10
TR750BKK-LGW 14.30-20.05
TR751LGW-BKK 22.05-16.10
TR750BKK-LGW 14.30-20.05
TR751LGW-BKK 22.05-16.10
TR750BKK-LGW 14.30-20.05
TR751LGW-BKK 22.05-16.10
TR750BKK-LGW 14.30-20.05
TR751LGW-BKK 22.05-16.10
TR750BKK-LGW 14.30-20.05
TR751LGW-BKK 22.05-16.10
TR750BKK-LGW 14.30-20.05
TR751LGW-BKK 22.05-16.10
TR750BKK-LGW 14.30-20.05
TR751LGW-BKK 22.05-16.10
TR750BKK-LGW 14.30-20.05
TR751LGW-BKK 22.05-16.10

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ ม
2-3 ท่าน
(อายุไม่เกิ น 12 ปี ) (อายุไม่เกิ น 12 ปี ) อัตรา
อัตราท่ านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

85,999

85,999

83,999

12,000

85,999

85,999

83,999

12,000

85,999

85,999

83,999

12,000

85,999

85,999

83,999

12,000

85,999

85,999

83,999

12,000

85,999

85,999

83,999

12,000

85,999

85,999

83,999

12,000

85,999

85,999

83,999

12,000

85,999

85,999

83,999

12,000

85,999

85,999

83,999

12,000

ในกรณี ที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ต ั ๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 69,000 บาท
** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 60 ปอนด์ (GBP) ต่ อ
ทริ ป ต่ อ ลูกค้ า ผู้เดิ นทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิ น ในวันเช็คอิ น **

** ราคาเด็ ก อายุ ไ ม่ ถึ ง 2 ปี ณ วัน เดิ น ทางกลับ (INFANT) ท่ า นละ 10,000 บาท ** (ไม่ มี ที่ นั ง่ บน
เครื่องบิน)

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามที่
ตามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน SCOOT AIRLINES อนุ ญาตให้โหลด
กระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น
-

-

7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่ นไขของสายการบิน)
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าเบี้ยประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)
ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าUK (กรณีให้ยน่ื วีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+ประกัน+บริการ 6,500บาท)
ค่าวีซ่าด่วน 5 วันทาการวีซ่าออก (9,500 บาท)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนี ยม 60 GBP ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน
ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
- ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
- ค่าโรงแรม Test&Go ในคืนที่ 1 ตอนมาถึงประเทศไทย

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
- กรุณาทาการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่ อนออกเดินทาง มัดจาท่ านละ 30,000 บาท และตัดที่นัง่ การจอง
ภายใน 24 ชัวโมง
่ ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีท่มี ีควิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตาม
ระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี ัง่ ราคาพิเศษจานวนจากัด
- ชาระส่วนที่เหลือทัง้ หมด 30 วันก่อนเดิ นทาง
- กรณีลกู ค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ ง
ในกรณี ที่วนั เดิ นทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กก่อน 45 วัน
- ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง 15-29 วัน คื นเงิ น 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่อ งบิน
โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์
ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ ากรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้า
ออกประเทศฯลฯ
- กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่ าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท่ีจ ะช าระค่ า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท่ีจ ะ
ประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้อ งมาถึง
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-

-

-

สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครือ่ งบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง
กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้อ งการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ว กว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะค านึงถึงประโยชน์ ข องลูก ค้าเป็ นส าคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้อ งมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
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-

การไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่ าส่วนใดส่วนหนึ่ง
หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้ าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ยี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่ หากออกบัต ร
โดยสาร (ตั ๋วเครือ่ งบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดย
ส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอน
ของแต่ละคณะ
เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อั ตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อ มกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE)
จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้

- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ

- รายการนี้เ ป็ น เพียงข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษั ท ฯอีก ครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอังกฤษ
**ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15-30 วันทาการ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์**
สถานฑูตไม่อนุ ญาตให้ดงึ เล่มพาสปอร์ต หากได้ย่นื เข้าไปแล้ว ดังนัน้ ถ้าท่านรูว้ ่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุป๊ และให้แนบตั ๋วเครือ่ งบินในช่วงทีท่ ่านจะเดินทางมาด้วย
การเตรียมเอกสาร
**กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่ายึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน**
1.
หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ ไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2.
รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5X4.5 ซม. 2 รูป พืน้ ฉากหลังรูปต้องเป็ นพืน้ สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้ เป็ นสี
เทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับ ห น้ า วี
ซ่าทีเ่ คยได้)
3.
สาเนาบัตรประชาชน
4.
สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกทีม่ รี ายละเอียดบ้านเลขทีม่ าด้วย)
5.
สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีผหู้ ญิง.....หากมีการเปลีย่ นคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6.
สาเนาทะเบียนหย่า (กรณีผหู้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแน มา)
7.
สาเนาใบมรณะบัตร
8.
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ เปลีย่ นนามสกุล (ถ้าหากมีการเปลีย่ น)
9.
สูตบิ ตั ร(กรณีเด็กต่ากว่า 20 ปี บริบรู ณ์ตอ้ งแนบสูตบิ ตั รมา)
10. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริบรู ณ์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกส เพิม่ เติมดังนี้
• เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอม ซึง่ ออกให้โดยทีว่ ่าการ เขตหรือ
อาเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่อื ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ ครอบครัว
• เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึง่ ออกให้โดยทีว่ ่าการเขตหรืออาเภอเท่านัน้
และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่อื บิดา)
• เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึง่ ออกให้โดยทีว่ ่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่อื มารดา)
11. หลักฐานการทางาน**(จดหมายรับรองการทางาน / การเรียน) ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันยืน่
ทาเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ สะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต**
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและ
ประเทศ)จดหมายรับรองการทางานให้ระบุวนั ออกจดหมาย, วันเข้าทางาน, และเงินเดือน
• กรณีผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ทม่ี ชี ่อื ผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
• กรณีพนักงานบริษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ ง ระยะเวลาการว่าจ้าง /
เงินเดือน

12.

• กรณีทเ่ี ป็ นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
• กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
• กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา: ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นัน้ ว่ากาลังศึกษาอยูร่ ะบุชนั ้ ปี ทศ่ี กึ ษา
หลัก ฐานการเงิน(กรุณ าเตรียมให้ถู กต้อ ง ใช้ทงั ้ BANK GUARANTEE และ STATMENT เล่ ม
เดียวกัน)
• หนัง สือ รับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ของบัญ ชีอ อมทรัพ ย์ (SAVING
ACCOUNT) ออกโดยธนาคาร ระบุช่อื เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้ า
พาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันทีย่ น่ื วีซ่า
• STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน นับขึน้ ไปจากเดือนทีจ่ ะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับ รอง 1 ท่ า น และยอดแสดงในบัญ ชีต้ อ งไม่ ก้ า วข้า มเดือ น (สะกดชื่อ -นามสกุ ล ให้ ถู ก ต้ อ งตามหน้ า
พาสปอร์ต)มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันทีย่ น่ื วีซ่า
• สมุดบัญชีเ งินฝากออมทรัพ ย์อพั เดทให้เ ป็ นปั จจุบนั และนาสมุดไปแสดงให้เจ้าหน้ าที่ส ถานทูตในวัน
สัมภาษณ์
** ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านัน้ **
หมายเหตุหากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมทีม่ กี ารกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจาก เดือ น 1 ข้ามไป
เป็ นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่ม)ี ท่านต้องไปขอ BANK STATEMENT จากทางธนาคารแทนการถ่าย
สาเนาสมุดบัญชี
• บัญชีฝากประจา (FIXED) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (SAVING)มาด้วย
หากต้องการใช้บญ
ั ชีฝากประจา ต้องเตรียมดังนี้
O หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE)ของบัญชีฝากประจา (FIXED ACCOUNT)
ออกโดยธนาคาร ระบุช่อื เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันทีจ่ ะยืน่ วีซ่า
O สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุหากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
• หนังสือรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ต้องระบุช่อื เจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร
(ต้องระบุช่อื ผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย) (สะกดชื่อ -นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)อายุไม่เกิน 20
วันนับจากวันทีจ่ ะยืน่ วีซ่า





สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

