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วันที่ 1

22.00 น.

วันที่ 2

00.15 น.
หมายเหตุ

06.20 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

กรุงเทพฯ – กรุงลอนดอน (อังกฤษ)

ศุกร

กรุงลอนดอน - สโตนเฮนจ - บาธ - คารดี๊ฟ

เสาร

พรอมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D 912 สายการบินไทย เจาหนาที่ในนาม EUROPEAN HOLIDAY คอยอํานวยความ
สะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

ออกเดินทางสู กรุงลอนดอน โดยเที่ยวบินที่ TG 910
ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชา
รถโคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณี
ที่เกิดเหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาด
เที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธ
การเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม
สามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจาย
ตา ง ๆ ลว งหน า แลว และหากมี คา ใชจ า ยอื่น ๆ เกิดขึ้น นอกจากในรายการทัว ร
หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได
ถึง สนามบินฮีทโธรว กรุงลอนดอน ผานการตรวจคนเขาเมืองแลว รถโคชรอรับทาน
(162 ก.ม.)
ออกเดินทางสู เมืองซาลสบัวรี่ นําทานชม สโตนเฮนจ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลก กองหินหรือแนวแทงหินที่เปนความลับดํามืดในชวงหนึ่งของ
ประวัติศาสตร จากนั้นออกเดินทางตอสู เมืองบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเกาแกที่
มีอ ายุตั้ง แตเมื่อ ครั้ง โรมัน เรือ งอํานาจจากหลักฐานบอ น้ํา พุรอนและซากอาคาร
เก า แก ที่ ห ลงเหลื อ อยู ทํ า ให เ มื อ งบาธได รั บ การแต ง ตั้ ง เป น เมื อ งมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1987
Local
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
(88 ก.ม.)
นําทานเขาชม พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการ
คนพบที่นาสนใจ ปจจุบันเปนกลุมอาคารสําคัญของเมือง คือ บริเวณที่เปนที่ตั้งของ
บอน้ําแรรอนคิงส (The Sacred Spring) สวนที่สองคือ บริเวณวัด และสวนที่สาม
คือ บริเวณที่เปดบริการใหนักทองเที่ยวหรือชาวเมืองใชบริการน้ําแร ซึ่งมีทั้งสระวาย
น้ํา, บอน้ําแรเย็น-รอน, หองอบไอน้ํา และสวนที่เปน Turkish Bath และใหทานได
ชิมน้ําแรที่จัดใหกับนักทองเที่ยวเทานั้น จากนั้นเที่ยวชมเมืองอาคารบานเรือนถูก
สรางขึ้นในยุคจอรเจียน ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซน กลุม
อาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปตยกรรมแปลกตา ทําใหเมืองบาธมีเสนหไมนอย แลว
เดินทางตอสู เมืองบริสตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเวลส
เพียงแคชองแคบกั้นขามสะพานเชเวิรน ผานชองแคบบริสตอลเขาสู เมืองคารดิ๊ฟ
เมื อ งหลวงของประเทศเวลส หนึ่ ง ในเครื อ จั ก รภพ กลางใจเมื อ งเป น ที่ ตั้ ง ของ
ปราสาทคารดิ๊ฟ เดิมเปนที่พํานักของขุนนางผูปกครองเมือง ถูกลอมรอบไวดวย
กําแพงโบราณ จากนั้นชม ศาลาวาการเมือง และ พิพิธภัณฑ ซึ่งเปนกลุมอาคาร
โบราณเกาแก ผานชมเมือง สวนสาธารณะคารดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคาร
ที่ทําการของรัฐ
Chinese
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก CLAYTON HOTEL CARDIFF 4* หรือเทียบเทาในระดับ www.claytonhotelcardiff.com
เดียวกัน

บริสตอล - เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร - สแตรทฟอรด อัพพอน
เอวอน - แมนเชสเตอร

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําทานสู เขตคอตสโวลด ภูมิภาคทางตะวันตกของอังกฤษ หมูบานแสนสวยเงียบ
สงบ และเมืองเล็ก ๆ ที่มีรานคาตกแตงแบบชนบท สลับกับทุงหญาสีเขียวขจีคอตส
โวลส เปนศูนยกลางการคาขนแกะและเลี้ยงแกะมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13-15
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อาทิตย

Buffet
(132.2 ก.ม.)
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12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่ 4
08.00 น.
09.00 น.

12.30 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่ 5
08.00 น.

พาทานเที่ยวชม เมืองเบอรตัน ออน เดอะ วอเตอร เมืองที่โดงดังที่สุดในคอตสโวลด
ดูเงียบสงบมีลําธารสายเล็ก ๆ (แมน้ําวินดรัช) ไหลผานกลางเมือง และมีสะพานหิน
ทอดขามน้ําเปนชวงๆ กับตนวิลโลวที่แกวงกิ่งกานใบอยูริมน้ํา เมืองนี้มีรานอาหาร
และโรงแรม รวมทั้งรานคาใหเดินเลนเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย แลวเดินทางตอสู
เมืองสแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน (ระยะทาง 42 ก.ม.) เมืองที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ํา
เอวอน อันเปนบานเกิดของวิลเลียม เช็คสเปยร กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระเดินเลนชมเมือง หาซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับวิลเลียม เชคสเปยร กวีเอกที่โดงดัง
ของโลก หลั ง จากนั้ น ออกเดิ น ทางสู เมื อ งแมนเชสเตอร เมื อ งอุ ต สาหกรรมที่ มี
ชื่อเสียง อีกทั้งยังเปนเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโดงดังในวงการฟุตบอลของโลก คือ
แมนยู หรือ ปศาจแดง

Local
(194.5 ก.ม.)

Chinese
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก AC HOTEL BY MARRIOTT MANCHESTER SALFORD www.marriott.com/MarriottRe
wards
QUAY 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

แมนเชสเตอร - เลค ดิสทริค – ลองเรือทะเลสาบวินเดอรเมียร เอดินเบิรก (สก็อตแลนด)

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําทาน เขาชมสนามโอลด แทรฟฟอรด ที่สรางนักเตะเกง ฝเทายอดของปศาจแดง
มาหลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดวารวยที่สุดในโลก อิสระให
ทานเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ทานชื่นชอบในราน MEGA STORE ที่มากมายไป
ดวยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเขาชมสนาม
ฟุตบอลและ มิวเซียมจะงดใหบริการในวันทําการแขงขัน) แลวออกเดินทาง
สู เมืองวินเดอรเมียร เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแหงชาติที่ไดรับการ
ขนานนามวาดีและสวยที่สุดของอังกฤษที่กวางขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16
แหง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทาน ลองเรือ ชมความสวยงามของทะเลสาบวินเดอรเมียร ทะเลสาบน้ําจืดขนาด
ใหญ มีความยาว 18 ก.ม. และสวนกวางที่สุดราวๆ 1.5 ก.ม. ชาวอังกฤษเรียกกันวา
“ทะเลสาบริบบิ้น” บงบอกถึงลักษณะของทะเลสาบนี้ วากันวาน้ําในทะเลสาบเปน
น้ําที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา สองฝงของทะเลสาบเต็มไปดวยความรม
รื่นของไมใหญนานาพันธุ สลับกับบานพักตากอากาศที่มาสรางไว ชวยเติมแตงให
เปนทัศนียภาพที่นาดูชมยิ่งขึ้นไปอีก จึงกลายเปนที่พักผอนยอดนิยมอีกแหงหนึ่ง
ของคนอังกฤษที่นิยมมาเลนเรือใบลําเล็กๆ หรือนั่งเรือลองไปตามทะเลสาบ เพื่อดื่ม
ด่ํากับธรรมชาติ แลวนําทานเดินทางสูดินแดนทางตอนเหนือที่ เมืองเอดินเบิรก หรือ
เอดินเบอระ เมืองหลวงของสก็อตแลนดที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่สวยงาม
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก NOVOTEL EDINBURGH HOTEL 4* หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

แคลตันฮิลล - ปราสาทเอดินเบิรก - แครนไรอัน - เบลฟาสต
(ไอรแลนดเหนือ)
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
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จันทร

Buffet
(144.6 ก.ม.)

Local
(227.8 ก.ม.)

Chinese
www.novotel.com

อังคาร
Buffet
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09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.30 น.

19.45 น.
21.45 น.

วันที่ 6
08.00 น.

นําเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึ้นสู ยอดเขาแคลตัน ที่จะทําใหทานประทับใจไปกับ
เมืองที่ถูกแบงเปนสองฝงของเมืองเกาและเมืองใหม นอกจะไดชมวิวทิวทัศนของตัว
เมืองแลว บนเนินเขาแหงนี้ยังเปนที่ตั้งของอนุสรณสถานรําลึกถึงสงครามนโปเลียน
ที่ ยั ง สร า งไม เ สร็ จ สมบู ร ณ สถาป ต ยกรรมที่ ค ล า ยคลึ ง มหาวิ ห ารแพนธี อ อน ใน
ประเทศกรีซ ทําใหเอดินเบอระไดรับการขนานนามวา “เอเธนสแหงทิศเหนือ” ผาน
ชม อนุสาวรียบ็อบบี้ สุนัข พัน ธุสกายเทอเรียรที่โดงดัง ที่สุดตัวหนึ่งของโลก จาก
ความซื่อสัตย และจงรักภักดี ถนนรอยัลไมล ถนนสายสําคัญที่เชื่อมสูพระตําหนัก
โฮลี่รูด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเปนที่ประทับของพระราชินีเวลาเสด็จ
เยือนสก็อตแลนด และเคยเปนที่ประทับของพระนางแมรีแหงสก็อต ฝงตรงขามเปน
รัฐสภาแหงชาติสก็อตอันนาภาคภูมิใจ ดวยสถาปตยกรรมรวมสมัย นําทาน เขาชม
ปราสาทเอดินเบิรก อันสงางามดวยทําเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเดนเปนสงา
จากทุกมุมเมือง เคยเปนที่ประทับของกษัตริยสกอต เคยถูกทําลายลงหลายครั้ง แต
ทุกครั้งก็ไดรับการบูรณะและสรางใหมใหกลับคืนสูความสงางาม โดยเฉพาะครั้ง
สุดทาย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอรวอลเตอร สก็อต นักปราชญ ชาวสก็อต แบงเปน
สวนตางๆ อยางนาชม อาทิ สวนของปอมปราการ และกําแพงปราสาทโบราณ มีปน
ใหญเรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปนใหญในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด
150 ปที่ผานมา, โบสถเซนตมากาเร็ตสรางในคริสตศตวรรษที่ 12 เพื่อรําลึกถึงพระ
มารดาของกษัตริยเดวิดที่ 1 แลวเขาสูพระราชฐานชั้นในสวนที่เปน The Palace จัด
แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศแหงสก็อต หองประทับ และหองมหามงกุฎ และ
Great Hall เคยเปนทั้งหองจัดเลี้ยง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร และ
โรงพยาบาลมาแลวในแตละยุคสมัยปจจุบัน จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณที่ใช
ในการสงครามบันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระใหทานไดชอปปงบน ถนนปริ้นเซส ที่มีหางสรรพสินคาแบรนดเนม และราน
ขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปสก็อตเครื่องดนตรีประจําชาติสก็อต ที่มีความเกาแก
ที่สุดในโลก รวมทั้งผาวูล ผาแคชเมียร และผาตารตัน ผาลายสก็อตพื้นเมืองอันเปน
เอกลักษณของประเทศ ไดเวลาสมควรรถโคชนําทานเดินทางสู เมืองแครนไรอัน
(Cairnryan) เปนหมูบานชาวประมงเล็กๆ ของสก็อตแลนดชายฝงตะวันออก ที่นิยม
ในการขามเรือเฟอรรี่สู ไอรแลนดเหนือ เสนทางคมนาคมหลักที่สะดวกสบาย และ
ยังมีประวัติศาสตรอันยาวนาน
ออกเดินทางโดยเรือ High Speed Ferry (Stena Line) ขามสู เบลฟาสต (Belfast)
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.15 ช.ม.) เมืองหลวงของไอรแลนดเหนือที่มากดวย
สี สั น และมี ชี วิ ต ชี ว า ทั้ ง ยั ง เป น ประตู สู ช นบทอั น เงี ย บสงบของไอร แ ลนด เ หนื อ
เบลฟาสตเปนแหลงกําเนิดของเรือไททานิค และยังคงมีรองรอยความเจริญทาง
อุตสาหกรรมที่กอรางขึ้น อีกทั้งยังไดซึมซับจนกลายเปนวัฒนธรรมของเมือง แม
ภาพความทรงจําที่เต็มไปดวยความรุนแรงของปค.ศ. 1970 ถึง 1980 แตในปจจุบัน
นี้ เมืองนี้เปลี่ยนมุมมองและหันมาสงเสริมการทองเที่ยว สถานที่สําคัญตางๆ แสดง
ความเปนไอรแลนดเหนือไดอยางสมบูรณ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือ
ถึง เมืองเบลฟาสต แลวนําทานเดินทางเขาสูท่พี ักโรงแรม
นําทานเขาสูที่พัก EUROPA HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

คารริก เฟอกัส - คารรกิ อะ รีด - บุชมิลล - ไจแอนท คอสตเวย
(World Heritage Site)
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
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นําทานเที่ยวชมไอรแลนดเหนือ ตามรอยซีรีสดังของ HBO เรื่อง "Game of
Thrones" แหลงทองเที่ยวยอดฮิต สถานที่หลักที่ใชเปนที่ถายทําซีรีสดัง เรียกไดวา
เปลี่ยนจากเมืองรางเปนเมืองทองเที่ยว ที่รองรับนักทองเที่ยวหลายรอยคนตอวันใน
ชั่วพริบตา และกลายเปนแหลงทองเที่ยวยอดฮิตติดอันดับโลก สถานที่ทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ ตั้งแตถ้ํา ทุงหญา ภูเขา ซึ่งลวนแตใชเปนสถานที่ถายทํา Game of
Thrones ทั้งสิ้น รถโคชเลาะเลียบชายฝง Northern Ireland โดยแวะใหถายรูปกับ
ปราสาท Carrickfergus ซึ่งสรางขึ้นในศตวรรษที่ 12 ถือไดวาเปนปราการนอรมันที่
เกาแกและดีที่สุดของไอรแลนดเหนือ ชมทัศนียภาพชายฝงทะเลที่ Carrick-A-Rede
ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ทาทายผูกลา ทาความสูง ความเสียว ชองแคบที่มี
ความลึก 30 เมตร กวาง 20 เมตร แรกเริ่มเดิมทีสรางโดยชาวประมง เพื่อไวใชขาม
ไปจับปลาแซลมอน สรางมาสามรอยกวาป โดยเริ่มแรกเปนแคเชือกจับเสนเดียว
ตอมาไดมีการปรับปรุงสรางใหมใหมั่นคงแข็งแรง และทําเปนสถานที่ทองเที่ยว
จากนั้นแวะ เมือง Bushmills เมืองนี้มีชื่อเรื่องวิสกี้ โดยมีโรงกลั่นวิสกี้เกาแก ตั้งแตป
ค.ศ.1608
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสูเขตอนุรักษธรรมชาติของเนชั่นแนลทรัสต และแหลงมรดกโลกแหงที่หนึ่ง
ของไอรแลนด (Giant’s Causeway) คนที่นี่ถือวาเปนสิ่งมหัศจรรยอันดับ 8 ของโลก
ธรรมชาติอันนาพิศวงนี้ปรากฏใหเห็นบริเวณชายฝงนอรธ แอนทริม โคสต มีตํานาน
เลาขานกันตอมาวา แนวหินพวกนี้ เกิดจากการสรางของยักษไอริชที่ชื่อ Finn Mac
Cool เพื่อทาทายประลองยุทธกับยักษฝงสก็อตแลนด ที่ชื่อวา Benandonner และ
นั่นเอง สถานที่นี้จึงไดถูกเรียกวา Giant's Causeway หินราว 40,000 แทงที่สูงถึง
12 เมตร หินบะซอลตหกเหลี่ยมเหลานี้ถูกสรางขึ้นในชวงภูเขาไฟระเบิด 60 ลานปที่
แล ว นี้ เ ปน หนึ่ ง ในสถานที่ ท อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ อั ศ จรรย ที่ สุด ของโลก ก อ น
เดินทางกลับแวะชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ (Dunluce Castle) เปนภาพวิวสุดทายของ
วัน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก EUROPA HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

เที่ยวเบลฟาสต - ไททานิก – กรุงลอนดอน

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
เที่ยวชมเมืองเบลฟาสต เมืองหลวงของไอรแลนดเหนือ ที่มีอุตสาหกรรมการตอเรือ
และทาเรือขนาดใหญสําหรับจัดสงสินคาไปทั่วโลก ในยุคที่เศรษฐกิจเฟองฟู และมี
การเจริ ญ เติ บ โต เกิ ด ขึ้ น หลั ง จากมี ก ารเซ็ น ข อ ตกลงสั น ติ ภ าพ เข า ชมไททานิ ค
เบลฟาสต (Belfast Titanic) พิพิธภัณฑขนาดใหญเปนอาคาร 6 ชั้น รูปรางเหมือน
หัวเรือลํามหึมา แหลงทองเที่ยวแหงใหมของเมือง เรือไททานิคถูกสรางขึ้นที่อูตอเรือ
ฮารแลนดและวูลฟฟในเบลฟาสต กอนที่จะแลนไปยังเมืองเซาทแธมตัน ภายใน
พิพิธภัณฑมีการนําหองจําลองของหองสันทนาการตางๆ บนเรือและบันไดใหญ
กลางเรือมาโชวดวย นักทองเที่ยวยังสามารถสํารวจเรื่องราวของไททานิค ผานการ
แสดงดวยเทคนิคพิเศษและระบบอินเตอรแอ็คทีฟ ในปค.ศ. 1912 ไททานิกเปนเรือ
ขามสมุทรที่ใหญที่สุดในโลก ใชเวลาในการสรางนานถึง 3 ป ดวยแรงงานมากกวา
5,000 คน เรือเดินสมุทรอันหรูหราของบริษัทไวท สตาร ไลน ไดออกเดินทางจาก
เซาทแธมตัน ไดดําดิ่งลงสูกนมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อ 100 ป นอกจากนี้ยังมี
นิทรรศการบอกเลาความเปนมาของเมืองเบลฟาสตตั้งแตเริ่มมีผูบุกเบิกเขามา
อาศัย ณ ดินแดนแหงนี้ แลวนําไปชมอาคารสถาปตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล
วิคตอเรีย, มหาวิทยาลัยควอเตอร (University Quarter) กําแพงสันติภาพ (Peace
Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของถนน Falls และ Shankill สถานที่ทองเที่ยว
ทั้งหมดนี้ทําใหทานไดสัมผัสและเห็นทั้งสองดานของชีวิตที่ทันสมัยในเบลฟาสต

EUR14A_UK PANORAMA 10 Days

Local

Thai
www.hastingshotels.com

พฤหัสบดี
Buffet

5/11

12.00 น.
บาย
20.00 น.

วันที่ 8

07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.30 น.

19.00 น.

วันที่ 9

08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ น ทางสู สนามบิ น เบลฟาล ส ออกเดิ น ทางสู กรุ ง ลอนดอน โดยสายการบิ น
ภายในประเทศ
รับประทานอาหารค่ําเมนูแบบดีลักซ ณ ภัตตาคารโฟรซีซั่น - ตนตํารับเปด
อันโดงดัง / หอยเชลล / กุงมังกร และหลากหลายเมนูความอรอย
นําทานเขาสูที่พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON
4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

พระราชวังวินดเซอร - BICESTER VILLAGE – กรุงลอนดอน

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
เดินทางสู เมืองวินดเซอร กษัตริยวิลเลียมผูพิชิต เปนผูเลือกทําเลกอสรางพระราชวัง
ซึ่งอยูบนเนินสูงมองเห็นแมน้ําเทมสอยูเบื้องลาง นําทาน เขาชมพระราชวังวินดเซอร
เปนที่ประทับประมุขสูงสุดแหงประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ป จึงถือไดวา
พระราชวังแหงนี้เปนพระราชวังที่มีผูพํานักอาศัยตอเนื่องยาวนานกวาพระราชวัง
แหงใดในโลก เดินผาน Jubilee Garden กอนเขาสูอาคารจัดแสดงประวัติความ
เปนมาของพระราชวัง สิ่งที่นาสนใจควรคาแกการชมคือ เขตพระราชฐานชั้นใน
State Apartment ถือเปนหัวใจของพระราชวัง หองทุกหองจึงถูกประดับประดา
ดวยทรัพยสมบัติของราชวงศอันประมาณคามิได ไมวาจะเปนภาพเขียนฝมือ, มาน
ปกประดับ ผนัง, เครื่องลายคราม, รูปปน, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอรนิเจอรใน
ยุคตางๆ The King's Chamber อันมีภาพเขียนเปนจุดเดน นอกเหนือจากเตียงไม
สลักปดทองสไตลฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตั้งตระหงานอยูกลางหอง และหองที่
โดดเดนที่สุด St.George's Hall ทองพระโรงแหงนี้มีความยาวกวา 50 เมตร จึงมัก
ใช ในงานพระราชพิธีตางๆ เชน งานเลี้ยงรับ รองพระราชอาคันตุกะในพระนาง
เจาอลิซาเบธ ภายในตกแตงตามศิลปะแบบกอธิก ประดับประดาดวยอาวุธชุด
เกราะ และตราประจําราชวงศ St. George's Chapel มหาวิหารสไตลโกธิกที่
งดงามที่สุดในประเทศอังกฤษ อาคารแหงนี้เริ่มกอสรางในปค.ศ. 1475 โดยพระเจา
เอ็ดเวิรดที่ 4 และใชเวลากวา 50 ปจนสําเร็จลุลวง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางนําทานสู BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการชอปปง
สินคาแบรนดเนมภายในเอาทเล็ทกวา 130 รานคา ใหทานเลือกซื้ออยางจุใจ อาทิ
Gucci , Prada , Dior , Burberry , Chloe , Coach , Superdry และอีกมากมาย
สมควรแก เ วลาออกเดิ น ทางกลั บ สู ก รุ ง ลอนดอน เป น เมื อ งหลวงของสหราช
อาณาจักรและเปนเมืองที่ใหญที่สุดของสหภาพยุโรป มีประชากรกวา 7.5 ลานคน
ลอนดอนเปนหนึ่งในศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก
การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และศิลปะและเปนที่ยอมรับวามีอิทธิพลไปทั่วโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON
4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

เที่ยวชมกรุงลอนดอน - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและนําชมโดยมัคคุเทศกทองถิ่น ผานจัตุรัส
ทราฟ ล ก า ร , ถ า ยรู ป กั บ รั ฐ สภา, หอนาฬิก าบิ๊ ก เบน, ที่ มี ค วามสู ง 320 ฟุ ต เป น
นาฬิกาที่มีหนาปดใหญที่สุดในโลก, มหาวิหารเวสตมินสเตอร, มหาวิหารเซนตปอล
ที่มียอดโดมใหญเปนอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ สะพานขามแมน้ําเทมสแหง
แรก แลวขึ้นฝงที่ทาวเวอรบริดจ สัญลักษณอีกแหงหนึ่งของเมือง เขาชมทาวเวอร
ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตรอันเกรียงไกรยิ่งใหญนองเลือด หรือแมแตซับซอน
ซอนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเปนปอมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดน
ประหาร ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนกลุมอาคารและหอคอยหลายหลัง นําชม

EUR14A_UK PANORAMA 10 Days

Chinese

www.millenniumhotels.co.uk

ศุกร

Buffet

Chinese
(80.1 ก.ม.)

Thai
www.millenniumhotels.co.uk

เสาร

Buffet

6/11

12.00 น.
13.00 น.

21.35 น.

วันที่ 10

16.00 น.
หมายเหตุ

มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับดวยเพชรที่ใหญเปนอันดับสองของโลกชื่อ “ดารา
แหงอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับดวย
เพชร “โคอิ นู ร ” ที่ เ คยเป น เพชรเม็ ด ใหญ ที่ สุ ด ในโลก และชิ้ น สุ ด ท า ยคื อ “คฑา”
ประดับดวยเพชรเม็ดใหญที่สุดในโลก “ดาราแหงอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1” แลว
นําทานสู ถนนไวทฮอลล อาคารที่ทําการของรัฐในปจจุบัน, บานเลขที่ 10 ถนน
ดาวนนิ่ง บานพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ, พิคคาดิลลี่เซอรคัส เดิมเปนวงเวียนที่
บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ําพุ และรูปปนอีรอสตรงกลางเปนที่นิยมของหนุมสาวมา
นั่งพลอดรักกันและถายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิรดอายวิวบน ลอนดอนอาย กระเชาลอย
ฟาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเปนสถานที่
ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมและเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวไดอยางมากในสหราช
อาณาจักร มี ผูมาเยือนมากกวา 3 ลา นคนตอ ป ย านชอ ปปง ไนทบ ริดจ ที่มี
หางสรรพสินคาแฮรร็อด อันหรูหราใหทานไดเลือกซื้อหาสินคาแบรนดเนมจากทั่ว
ยุโ รปจนไดเวลานํ า ทา นเดิ น ทางสู สนามบิ น ฮีท โธรว มีเวลาใหทา นได ทํา Tax
Refund พรอมชอปปงสินคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG917

กรุงเทพฯ

Chinese

อาทิตย

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมดังกลาวขางตนเปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแตละ
วันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวนจะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทางเทานั้น

Tour Fare
Adults

PERIOD

28 ธ.ค. 61- 6 ม.ค. 62












Child 4-11
With Bed

123,000.- 111,000.-

Child 4-6
DBL
No Bed SGL USED

98,500.-

21,000.-

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

15,000.-

-38,000.31,000.-

คาทัวรรวม :
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
คารถโคชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
คาเขาสโตนเฮนจ / พิพิธภัณฑน้ําแรที่เมืองบาธ / คาเขาสนามกีฬาโอลดแทรฟฟอรด (ในกรณีไมไดเขาชมทาง
บริษัทฯ คืนเงินทานละ 10 ปอนด) / คาเขาปราสาทเอดินเบิรก / คาเรือ High Speed Ferry to Belfast /
คาธรรมเนียม Rope Bridge / คาขึ้นลอนดอนอาย / คาเขาพระราชวังวินดเซอร / คาเขาทาวเวอรออฟลอนดอน
โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละเมือง ในกรณีทีทานมี
ขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนาเพื่อความเหมาะสม
คาธรรมเนียมในการยื่นวีซาสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซาเรงดวน ชําระเพิ่มทานละ
9,752 บาท
คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสีย
ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงิน
เอาประกันภัย 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเนื่องหลังจากกลับ
ถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม
เกิน 7 กิโลกรัม
สําหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโหลดกระเปาใตเครื่องน้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้น
เครื่องไดน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไม
เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียก
คาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
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คาทัวรไมรวม :

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทาน
ทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ BAAN TOUR (BT Global
Connector) เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผู
เดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระ
คาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่
กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะ
มีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการที่ชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสามสิบวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 100% ของเงินคาบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 50% ของเงินคาบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ไมตองคืนเงินคาบริการ
2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ไดจายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนําเที่ยวตอไปนี้ ใหนํามาหักจากเงิน
คาบริการที่ตองจายตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูงกวาเงินคาบริการที่ไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรียกจาก
นักทองเที่ยวไมได ทั้งนี้ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานใหนักทองเที่ยวทราบ ดังตอไปนี้
2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา
2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 คาใชจายที่จําเปนอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑท่นี ํามาใชน้ี เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551
โดยประกาศใชนับตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เปนตนไป
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูเดินทางจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทาง
บริษัท ฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัท ฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาวกรุณา
ตรวจสอบกับเจาหนาที่ ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไม
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
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การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, ออสเตรียน
แอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการ
สะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1
ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมี
อางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หาก
ทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE
เปนคาใชจายเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ
ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถ
จองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปน
ผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ
Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอน
ชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม
ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปา
ขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ปอนด / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร
ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจ
ปฏิเสธได
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1
ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสาย
การบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
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มาตรฐานได ทั้งนี้ข้นึ อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะ
รับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตางๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ
หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว
ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซาประเทศอังกฤษ

ใชเวลายื่นประมาณ 15 – 20 วันทําการ (ไมนับวันเสาร - อาทิตยและวันหยุด)















(การขอวีซาประเทศอังกฤษผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายนิ้วมือ ดวยตนเอง ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศอังกฤษ
ตึกสํานักงานเทรนดี้ ชั้นที่ 28 ถนนสุขุมวิทซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศ
เชงเกนหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หยา / สําเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน
ปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา
กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 1 เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมี
จํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา
ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***
สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1 –6แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผู
เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอง
ไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจาก
การขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม
ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได
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หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ
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