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วันที่ 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)

ศุกร์

วันที่ 2

ลอนดอน - สโตนเฮ้ นจ์ - พิพธิ ภัณฑ์ นาํ ้ แร่ ท่ เี มืองบาธ - คาร์ ดฟ
ี๊
เมืองหลวงแห่ งเวลส์

เสาร์

22.00 น.

00.15 น.
หมายเหตุ

06.20 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 912 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการ
เช็คอิน

ออกเดินทางสูล่ อนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน , เช่า
รถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ า ให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน , การล่าช้ าของสายการบิน , การพลาด
เที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน , การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธ
การเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อ เหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดิ นทางไป
ยังจุดหมายตามโปรแกรม ได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัท ฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่าย อื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์
หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว รถโค้ ชรอรับ
(162 ก.ม.)
ท่านออกเดินทางสูเ่ มืองซาลส์บวั รี่ นาเข้ าชมเสาหินสโตนเฮ้ นจ์ (Stonehenge) 1
ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก กองหินหรื อแนวแท่งหินที่เป็ นความลับดํามืดในช่วงหนึง่
ของประวัติศาสตร์ จากนันออกเดิ
้
นทางต่อสูเ่ มืองบาธ ในหุบเขาเอวอนเมือง
เก่าแก่ที่มีอายุตงแต่
ั ้ เมื่อครัง้ โรมันเรื องอํานาจจากหลักฐานบ่อนํ ้าพุร้อน และซาก
อาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยูท่ ําให้ เมืองบาธได้ รับการแต่งตังเป็
้ นเมืองมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987
Local
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
(88 ก.ม.)
นาเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ น้าแร่ ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึง่ มีประวัติการ
ค้ นพบที่นา่ สนใจ ปั จจุบนั เป็ นกลุม่ อาคารสําคัญของเมือง คือบริ เวณที่เป็ นที่ตงของ
ั้
บ่อนํ ้าแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สองคือ บริ เวณวัด และส่วนที่สาม
คือ บริ เวณที่เปิ ดบริ การให้ นกั ท่องเที่ยวหรื อชาวเมืองใช้ บริ การนํ ้าแร่ ซึง่ มี ทงสระว่
ั้
าย
นํ ้า, บ่อนํ ้าแร่เย็น-ร้ อน, ห้ องอบไอนํ ้า และส่วนที่เป็ น Turkish Bath และให้ ทา่ นได้
ชิมนํ ้าแร่ที่จดั ให้ กบั นักท่องเที่ยวเท่านันจากนั
้
นเที
้ ่ยวชมเมืองอาคารบ้ านเรื อนถูก
สร้ างขึ ้นในยุคจอร์ เจียน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทังอาคารรอยั
้
ล เครสเซ่น กลุม่
อาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปั ตยกรรมแปลกตา ทําให้ เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย แล้ ว
เดินทางต่อสูเ่ มือง บริ สตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์
เพียงแค่ช่องแคบกันข้
้ ามสะพานเชเวิร์น ผ่านช่องแคบบริ สตอลเข้ าสู่ เมืองคาร์ ดิ๊ฟ
เมืองหลวงของประเทศเวลส์ หนึง่ ในเครื อจักรภ พ กลางใจเมืองเป็ นที่ตงของ
ั้
ปราสาทคาร์ ดิ๊ฟ เดิมเป็ นที่พํานักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้ อมรอบไว้ ด้วย
กําแพงโบราณ จากนันชม
้ ศาลาว่าการเมือง และ พิพิธภัณฑ์ ซึง่ เป็ นกลุม่ อาคาร
โบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคาร
ที่ทําการของรัฐ
Chinese
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก CLAYTON HOTEL CARDIFF 4* หรือเทียบเท่ าในระดับ www.claytonhotelcardiff.com
เดียวกัน

เบอร์ ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ ด อัพพอน เอวอน แมนเชสเตอร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านสู่ เขตคอต์ สโวลส์ ภูมิภาคทางตะวันต กของอังกฤษ หมูบ่ ้ านแสนสวยเงียบ
สงบ และเมืองเล็ก ๆ ที่มีร้านค้ าตกแต่งแบบชนบท สลับกับทุง่ หญ้ าสีเขียวขจีคอต์ ส
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อาทิตย์

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.

โวลส์ เป็ นศูนย์กลางการค้ าขนแกะและเลี ้ยงแกะมาตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 13-15
พาท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์ ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ เมืองที่โด่งดังที่สดุ ในคอต์ สโวลส์
ดูเงียบสงบมีลาํ ธารสายเล็ก ๆ (แม่นํ ้าวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหิน
ทอดข้ ามนํ ้าเป็ นช่วง ๆ กับต้ นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้ านใบอยูร่ ิ มนํ ้า เมืองนี ้มีร้านอาหาร
และโรงแรม รวมทังร้้ านค้ าให้ เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่ นรมย์ แล้ วเดินทางต่อสู่
เมืองสแตรทฟอร์ ด เพียง 42 ก.ม. เมืองที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิ มฝั่ งแม่นํ ้าเอวอนอันเป็ นบ้ านเกิด
ของวิลเลียม เช็คสเปี ยร์ กวีที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของอังกฤษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซื ้อของที่ระลึกเกี่ยวกับวิลเลียม เชคสเปี ยร์ กวีเอกที่โด่งดัง
ของโลก หลังจากนันออกเดิ
้
นทางสู่แมนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสียง อีก
ทังยั
้ งเป็ นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนยู หรื อ
ปี ศาจแดง

Local
(194.5 ก.ม.)

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก RENAISSANCE MANCHESTER CITY 4* หรือเทียบเท่ า
ในระดับเดียวกัน

Chinese
www.marriott.com/MarriottRe
wards

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเข้ าชมสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ ด ที่สร้ างนักเตะเก่ง ฝี เท้ ายอดของปี ศาจ
แดงมาหลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จดั ว่ารวยที่สดุ ในโลก อิสระให้
ท่านเลือกซื ้อของที่ระลึกของทีมที่ทา่ นชื่นชอบในร้ าน MEGA STORE ที่มากมายไป
ด้ วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้ าชมสนาม
ฟุตบอลและ มิวเซียมจะงดให้ บริการในวันทาการแข่ งขัน ) แล้ วออกเดินทาง
สูเ่ มืองวินเดอร์ เมียร์ เขตเลคดิสทริ ค (Lake District) อุทยานแห่ งชาติที่ได้ รับการ
ขนานนามว่าดีและสวยที่สดุ ของอังกฤษที่กว้ างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16
แห่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะล่ องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบวินเดอร์ เมียร์ ทะเลสาบนํ ้าจืด
ขนาดใหญ่ มีความยาว 18 ก.ม. และส่วนกว้ างที่สดุ ราวๆ 1.5 ก.ม. ชาวอังกฤษเรี ยก
กันว่า “ทะเลสาบริ บบิ ้ น” บ่งบอกถึง ลักษณะ ของ ทะเลสาบนี ้ ว่ากันว่านํ ้าใน
ทะเลสาบเป็ นนํ ้าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา สองฝั่ งของทะเลสาบเต็ม
ไปด้ วยความร่มรื่ นของไม้ ใหญ่นานาพันธุ์ สลับกับบ้ านพัก ตากอากาศที่มาสร้ างไว้
ช่วยเติมแต่งให้ เป็ นทัศนียภาพที่นา่ ดูชมยิ่งขึ ้นไปอีก จึงกลายเป็ นที่พกั ผ่อนยอดนิยม
อีกแห่งหนึง่ ของคนอังกฤษที่นิยมมาเล่นเรื อใบลําเล็กๆ หรื อนัง่ เรื อล่องไปตาม
ทะเลสาบ เพื่อดื่มดํ่ากับธรรมชาติ แล้ วเดินทางสูด่ ินแดนภาคเหนือที่เมืองเอดินเบิร์ก
หรื อ เอดินเบอระ เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่ที่สวยงาม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก NOVOTEL EDINBURGH HOTEL 4* หรือเทียบเท่ าใน
ระดับเดียวกัน

Buffet
(144.6 ก.ม.)

สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ ด - เลค ดิสทริค - ล่ องเรือทะเลสาบวิน
เดอร์ เมียร์ - เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์ )

แคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - แคร์ นไรอัน - เบลฟาสต์
(ไอร์ แลนด์ เหนือ)
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
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จันทร์

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 ขึ ้นสูย่ อดเขาแคลตันที่จะทําให้ ทา่ นประทับใจไปกับ
เมืองที่ถกู แบ่งเป็ นสองฝั่ งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะได้ ชมวิวทิวทัศน์ของ
ตัวเมืองแล้ ว บนเนินเขาแห่งนี ้ยังเป็ นที่ตงของอนุ
ั้
สรณ์สถานรํ าลึกถึงสงครามนโป
เลียน ที่ยงั สร้ างไม่เสร็ จสมบูรณ์ สถาปั ตยกรรมที่คล้ ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ใน
ประเทศกรี ซ ทําให้ เอดินเบอระได้ รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ ” ผ่าน
ชมอนุสาวรี ย์บ็อบบี ้ สุนขั พันธุ์สกายเทอเรี ยร์ ที่โด่งดังที่สดุ ตัวหนึง่ ของโลก จากความ
ซื่อสัตย์ และจงรักภักดี ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสําคัญที่เชื่อมสูพ่ ระตําหนักโฮลีร่ ๊ ูด
(Palace of Holyrood House) ซึง่ เป็ นที่ประทับของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อ ต
แลนด์ และเคยเป็ นที่ประทับของพระนางแมรี แห่งสก็อต ฝั่ งตรงข้ ามเป็ นรัฐสภา
แห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิ ใจ ด้ วยสถาปั ตยกรรมร่วมสมัย นาท่ านเข้ าชม
ปราสาทเอดินเบิร์ก อันสง่างามด้ วยทําเลที่ตงบนเนิ
ั้
นเขาสูง มองเห็นเด่นเป็ นสง่า
จากทุกมุมเมือง เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ย์สก๊ อต เคยถูกทําลายลงหลายครั ้ง แต่
ทุกครัง้ ก็ได้ รับการบูรณะ และสร้ างใหม่ให้ กลับคืนสูค่ วามสง่างาม โดยเฉพาะครัง้
สุดท้ าย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์ วอลเตอร์ สก็อต นักปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็ น
ส่วนต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ และกําแพงปราสาทโบราณ มี
ปื นใหญ่เรี ยงราย รวมทังประเพณี
้
การยิงปื นใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด
150 ปี ที่ผา่ นมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ ตสร้ างในคริ สต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรํ าลึกถึงพระ
มารดาของกษัตริ ย์เดวิดที่ 1 แล้ วเข้ าสูพ่ ระราชฐานชันในส่
้ วนที่เป็ น The Palace จัด
แสดงเกี่ยวกับเรื่ องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้ องประทับ และห้ องมหามงกุฎ และ
Great Hall เคยเป็ นทังห้
้ องจัดเลี ้ยง , การประชุมสภา , โรงเรื อนทหาร และ
โรงพยาบาลมาแล้ วในแต่ละยุคสมัยปั จจุบนั จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้
ในการสงครามบันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ บนถนนปริ น้ เซส ที่มีห้างสรรพสินค้ าแบรนด์เนม และร้ าน
ขายของที่ ระลึก โดยเฉพาะปี่ สก็อตเครื่ องดนตรี ประจําชาติสก็อต ที่มีความเก่าแก่
ที่สดุ ในโลก รวมทังผ้
้ า WOOLและผ้ าแคชเมียร์ และผ้ าตาร์ ตนั ผ้ าลายสก็อต
พื ้นเมืองอันเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ ได้ เวลารถโค้ ช เดินทางสูเ่ มือง แคร์ นไรอัน
(Cairnryan) เป็ นหมูบ่ ้ านชาวประมง เล็ก ๆ ของสก็อตแล นด์ชายฝั่ งตะวันออก ที่
นิยมในการข้ ามเรื อเฟอร์ รี่สไู่ อร์ แลนด์เหนือ เส้ นทางคมนาคมหลักที่สะดวกสบาย
และยังมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน
เรื อ High Speed Ferry (Stena Line) ข้ ามสูเ่ บลฟาสต์ (BELFAST) เพียง 2.15 ช.
ม. สูเ่ มืองหลวงที่มากด้ วยสีสนั และมีชีวิตชีวา ทังยั
้ งเป็ นประตูสชู่ นบทอันเงียบสงบ
ของไอร์ แลนด์เหนือ เบลฟาสต์เป็ นแหล่งกําเนิดของเรื อไททานิค และยังคงมีร่องรอย
ความเจริ ญทางอุตสาหกรรมที่ก่อร่างขึ ้น อีกทังยั
้ งได้ ซึมซับจนกลายเป็ นวัฒนธรรม
ของเมือง แม้ ภาพความทรงจําที่เต็มไปด้ วยความรุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 แต่ใน
ปั จจุบนั นี ้ เมืองนี ้เปลีย่ นมุมมองและหันมาส่งเสริ มการท่องเที่ยว สถานที่สาํ คัญ
ต่างๆ แสดงความเป็ นไอร์ แลนด์เหนือได้ อย่างสมบูรณ์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ
ถึงเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์ แลนด์เหนือ 1 ใน 4 เมืองปกครองของสหราช
อาณาจักร นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม
นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก EUROPA HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเท่ าในระดับ
เดียวกัน

คาร์ ริก เฟอกัส - คาร์ ริก อ ะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์ เวย์
(World Heritage Site)
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
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นําท่านเที่ยวชม ไอร์ แลนด์เหนือ ตามรอยซีรีส์ดงั ของ HBO เรื่ อง "Game of
Thrones" แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต สถานที่หลัก ที่ใช้ เป็ นที่ถ่ายทําซีรีส์ดั ง เรี ยกได้ วา่
เปลีย่ นจากเมืองร้ างเป็ นเมืองท่องเที่ยว ที่รองรับนักท่องเที่ยวหลายร้ อยคนต่อวันใน
ชัว่ พริ บตา และกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตติดอันดับโลก สถานที่ทอ่ งเที่ยว
ทางธรรมชาติ ตังแต่
้ ถํ ้า ทุง่ หญ้ า ภูเขา ซึง่ ล้ วนแต่ใช้ เป็ นสถานที่ถ่ายทํา Game of
Thrones ทังสิ
้ น้ รถโค้ ชเลาะเลียบชายฝั่ ง Northern Ireland โดยแวะให้ ถ่ายรูปกับ
ปราสาท Carrickfergus ซึง่ สร้ างขึ ้นในศตวรรษที่ 12 ถือได้ วา่ เป็ นปราการนอร์ มนั ที่
เก่าแก่และดีที่สดุ ของไอร์ แลนด์เหนือ ชมทัศนียภาพชายฝั่ งทะเลที่ Carrick-A-Rede
ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ท้ าทายผู้กล้ า ท้ าความสูง ความเสียว ช่องแคบทีม่ ี
ความลึก 30 เมตร กว้ าง 20 เมตร แรกเริ่ มเดิมทีสร้ างโดยชาวประมง เพื่อไว้ ใช้ ข้าม
ไปจับปลาแซลมอน สร้ างมาสามร้ อยกว่าปี โดยเริ่ ม แรกเป็ นแค่เชือกจับเส้ นเดียว
ต่อมาได้ มีการปรับปรุงสร้ างใหม่ให้ มนั่ คงแข็งแรง และทําเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ ยว
จากนันแวะเมื
้
อง Bushmills เมืองนี ้มีชื่อเรื่ องวิสกี ้ โดยมีโรงกลัน่ วิสกี ้เก่าแก่ ตังแต่
้ ปี
ค.ศ.1608
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสูเ่ ขตอนุรักษ์ ธรรมชาติของเน ชัน่ แนลทรัสต์ และแหล่งมรดกโลกแห่งที่หนึง่
ของไอร์ แลนด์ (Giant’s Causeway) คนที่นี่ถือว่าเป็ นสิง่ มหัศจรรย์อนั ดับ 8 ของโลก
ธรรมชาติอนั น่าพิศวงนี ้ปรากฏให้ เห็นบริ เวณชายฝั่ งนอร์ ธ แอนทริ ม โคสต์ มีตํานาน
เล่า ขานกันต่อมาว่า แนวหินพวกนี ้ เกิดจากการสร้ างของยักษ์ ไอริ ชที่ชื่อ Finn Mac
Cool เพื่อท้ าทายประลองยุทธกับยักษ์ ฝั่งสก็อตแล นด์ ที่ชื่อว่า Benandonner และ
นัน่ เอง สถานที่นี ้จึงได้ ถกู เรี ยกว่า Giant's Causeway หินราว 40,000 แท่งที่สงู ถึง
12 เมตร หินบะซอลหกเหลีย่ มเหล่านี ้ถูกสร้ างขึ ้นในช่วงภูเขาไฟระเบิด 60 ล้ านปี ที่
แล้ ว นี ้เป็ นหนึง่ ในสถานที่ทอ่ งเที่ยวทางธรรมชาติที่อศั จรรย์ที่สดุ ของโ
ลก ก่อน
เดินทางกลับแวะชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ (Dunluce Castle) เป็ นภาพวิวสุดท้ ายของ
วัน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก EUROPA HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเท่ าในระดับ
เดียวกัน

เที่ยวเบลฟาสต์ - ไททานิก - บินสู่มหานครลอนดอน - Oxford Street

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เที่ยวชมเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์ แลนด์เหนือ ที่มีอตุ สาหกรรม การต่อเรื อ
และท่าเรื อขนาดใหญ่สาํ หรับจัดส่งสินค้ าไปทัว่ โลก ในยุคที่เศรษฐกิจ เฟื่ องฟู และมี
การเจริ ญเติบโต เกิดขึ ้นหลังจากมีการเซ็นข้ อตกลงสันติภาพ เข้ าชม ไททานิค
เบลฟาสต์ (Belfast Titanic) พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็ นอาคาร 6 ชัน้ รูปร่างเหมือน
หัวเรื อลํามหึมา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมือง เรื อไททานิคถูกสร้ างขึ ้นที่อตู่ อ่ เรื อ
ฮาร์ แลนด์และวูลฟฟ์ ในเบลฟาสต์ ก่อนที่จะแล่นไปยังเมืองเซาท์แธมตัน ภายใน
พิพิธภัณฑ์มีการนําห้ องจําลองของห้ องสันทนาการต่างๆ บนเรื อและบันไดใหญ่
กลางเรื อมาโชว์ด้วย นักท่องเที่ยวยังสามารถสํารวจเรื่ องราวของไททานิค ผ่านการ
แสดงด้ วยเทคนิคพิเศษและระบบอินเตอร์ แอ็คทีฟ ในปี ค.ศ. 1912 ไททานิก เป็ นเรื อ
ข้ ามสมุทรที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ใช้ เวลาในการสร้ าง นานถึง 3 ปี ด้ วยแรงงานมากกว่า
5,000 คน เรื อเดินสมุทร อันหรูหราของ บริ ษัทไวท์ สตาร์ ไลน์ ได้ ออกเดินทางจาก
เซาท์แธมตัน ได้ ดําดิ่งลงสูก่ ้ นมหาสมุ ทรแอตแลนติกเมื่ อ 100 ปี นอกจากนี ้ยัง มี
นิทรรศการ บอกเล่าความเป็ นมาของเมืองเบลฟาสต์ ตังแต่
้ เริ่ มมีผ้ บู กุ เบิกเข้ ามา
อาศัย ณ ดินแดนแห่งนี ้ แล้ วนําไปชมอาคารสถาปั ตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์
วิคตอเรี ย, มหาวิทยาลัยควอเตอร์ (University Quarter) กําแพงสันติภาพ (Peace
Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของถนน Falls และ Shankill สถานที่ทอ่ งเที่ยว
ทังหมดนี
้
้ทําให้ ทา่ นได้ สมั ผัสและเห็นทังสองด้
้
านของชีวิตที่ทนั สมัยในเบลฟาสต์
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูม่ หานครลอนดอน หลังจากรับ
สัมภาระรถโค้ ชนําคณะเดินทางไปยังร้ านอาหาร
รับประทานอาหารคํ่า เมนูแบบดีลักซ์ ณ ภัตตาคารโฟร์ ซี ซั่น - ต้ นตํา รั บเป็ ด
อันโด่ งดัง / หอยเชลล์ / กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่ อย
นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON
4* หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

พระราชวังวินด์ เซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ เมืองวินด์เซอร์ กษัตริ ย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็ นผู้เลือกทําเลก่อสร้ าง
พระราชวัง ซึง่ อยูบ่ นเนินสูงมองเห็นแม่นํ ้าเทมส์อยูเ่ บื ้องล่าง นาเข้ าชมพระราชวัง
วินด์ เซอร์ เป็ นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้
ว่าพระราชวังแห่งนี ้เป็ นพระราชวังที่มีผ้ พู ํานักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวัง
แห่งใดในโลก เดินผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้ าสูอ่ าคารจัดแสดงประวัติความ
เป็ นมาของพระราชวัง สิง่ ที่นา่ สนใจควรค่ าแก่การชมคือ เขตพระราชฐานชันใน
้
State Apartment ถือเป็ นหัวใจของพระราชวัง ห้ องทุกห้ องจึงถูกประดับประดา
ด้ วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อนั ประมาณค่ามิได้ ไม่วา่ จะเป็ นภาพเขียนฝี มือ , ม่าน
ปั กประดับ ผนัง, เครื่ องลายคราม, รูปปั น้ , อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์ นิเจอร์ ใน
ยุคต่างๆ The King's Chamber อันมีภาพเขียนเป็ นจุดเด่น นอกเหนือจากเตียงไม้
สลักปิ ดทองสไตล์ฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตงตระหง่
ั้
านอยูก่ ลางห้ อง และห้ องที่
โดดเด่นที่สดุ St.George's Hall ท้ องพระโรงแห่งนี ้มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมัก
ใช้ ในงานพระราชพิธี เช่นงานเลี ้ ยงรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้ าอลิ
ซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบกอธิก ประดับประดาด้ วยอาวุธชุดเกราะ และ
ตราประจําราชวงศ์ St. George's Chapel มหาวิหารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สดุ ใน
ประเทศอังกฤษ อาคารแห่งนี ้เริ่ มก่อสร้ างในปี ค .ศ. 1475 โดยพระเจ้ าเอ็ดเวิร์ดที่ 4
และใช้ เวลากว่า 50 ปี จนสําเร็ จลุลว่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถโค้ ชนําท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการช้ อปปิ ง้ สินค้ าภายใน
เอ๊ าท์เล็ทกว่า 130 ร้ านค้ าแบรนด์เนมให้ ทา่ นเลือกซื ้ออย่างจุใจ อาทิ Gucci , Prada
, Dior , Burberry , Chloe , Coach , Superdry และอีกมากมาย สมควรแก่เวลา
ออกเดินทางสูม่ หานครลอนดอน เป็ นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็ นเมือง
ที่ใหญ่ที่สดุ ของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้ านคน ลอนดอนเป็ นหนึง่ ใน
ศูนย์กลางสําคัญทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสือ่ สารการบันเทิง
แฟชัน่ และศิลปะและเป็ นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่ โลก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON
4* หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราช
วังบัคกิง้ แฮม - ลอนดอนอาย - Harrods - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและนาชมโดยมัคคุเทศก์ ท้องถิน่
ผ่าน
จัตรุ ัส ทราฟั ลก้ าร์ , ถ่ายรูปกับรัฐสภา, หอนาฬิกาบิ๊กเบน, ที่มีความสูง 320 ฟุต เป็ น
นาฬิกาที่มีหน้ าปั ดใหญ่ที่สดุ ในโลก, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ , มหาวิหารเซนต์ปอล
ที่มียอดโดมใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริ ดจ์ สะพานข้ ามแม่นํ ้าเทมส์แห่ง
แรก แล้ วขึ ้นฝั่ งที่ทาวเวอร์ บริ ดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึง่ ของเมือง เข้ าชมทาวเวอร์
ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์ อนั เกรี ยงไกรยิ่งใหญ่นองเลือด หรื อแม้ แต่ซบั ซ้ อน
ซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็ นป้อมปราการ , ปราสาทราชวัง , คุก และแดน
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12.00 น.
13.00 น.

21.35 น.

วันที่ 10

ประหาร ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ ซึง่ เป็ นกลุม่ อาคารและหอคอยหลายหลัง นํา ชม
มหามงกุฎอิมพีเรี ยล ซึง่ ประดับด้ วยเพชรที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกชื่อ “ดารา
แห่งอาฟริ กา 2” หรื อ “คัลลินนั 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้ วย
เพชร “โคอินรู ์ ” ที่เคยเป็ นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุ ในโลก และชิ ้นสุดท้ ายคือ
“คฑา ”
ประดับด้ วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุ ในโลก “ดาราแห่งอาฟริ กา 1” หรื อ “คัลลินนั 1” แล้ ว
นําท่านสูถ่ นนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทําการของรัฐในปั จจุบนั , บ้ านเลขที่ 10 ถนนดาวน์
นิ่ง บ้ านพักของนายกรัฐมนตรี องั กฤษ, พิคคาดิลลีเ่ ซอร์ คสั เดิมเป็ นวงเวียนที่บรรจบ
ของถนน 6 สาย มีนํ ้าพุ และรูปปั น้ อีรอสตรงกลางเป็ นที่นิยมของหนุม่ สาวมานัง่
พลอดรักกัน และถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ ้งแฮม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเช้ าลอยฟ้ า
ที่สงู ที่สดุ ในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยมและเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ อย่ างมากในสหราช
อาณาจักร มีผ้ มู าเยือนมากกว่า 3 ล้ านคนต่อปี ย่าน ช้ อปปิ ง้ ไนท์บริ ดจ์ ที่มี
ห้ างสรรพสินค้ าแฮร์ ร็อด อันหรูหราให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อหาสินค้ าแบรนด์เนมจากทัว่
ยุโรปจนได้ เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบินฮีทโธรว์ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับมี
เวลาให้ ทา่ นได้ ทํา Tax Refund พร้ อมช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG917

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

Chinese

อาทิตย์

16.00 น.
สายการบินไทย นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละ
วันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วนจะส่งให้ ทา่ น 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

PERIOD
12-21 ต.ค. 2561
19-28 ต.ค. 2561
30 พ.ย.-9 ธ.ค. 2561
4-13 ธ.ค. 2561
4-13 ม.ค. 2562
11-20 ม.ค. 2562
18-27 ม.ค. 2562
25 ม.ค.-3 ก.พ. 2562
1-10 ก.พ. 2562
8-17 ก.พ. 2562
15-124 ก.พ. 2562
22 ก.พ.-3 มี.ค. 2562
1-10 มี.ค. 2562
8-17 มี.ค. 2562
15-24 มี.ค. 2562

ค่ าทัวร์ รวม :

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
DBL
No Bed SGL USED

SGL
SUPP

119,000.- 108,000.- 96,000.-

20,500.-

107,000.- 97,000.-

86,000.-

20,500.-

NO TKT
ADL / CHD
14,500.- --3247,,000000..-14,500.- --2272,,000000..--

115,000.- 104,000.- 92,000.-

20,500.-

14,500.-

-33,000.-26,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าสโตนเฮ้ นจ์ / พิพิธภัณฑ์นํ ้าแร่ที่เมืองบาธ / ค่าเข้ าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ ด (ในกรณีไม่ ได้ เข้ าชมทาง
บริษัทฯ คืนเงินท่ านละ 10 ปอนด์ ) / ค่าเข้ าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเรื อ High Speed Ferry to Belfast /
ค่าธรรมเนียม Rope Bridge / ค่าขึ ้นลอนดอนอาย / ค่าเข้ าพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าเข้ าทาวเวอร์ ออฟลอนดอน
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 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทีท่านมี
ข้ อจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุ ณาสอบถามรายละเอียดล่ วงหน้ าเพื่อความเหมาะสม
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซา่ สหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ยนื่ วีซ่าเร่ งด่ วน ชาระเพิ่มท่ านละ
7,050 บาท
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN.
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน
3,000,000 บาท และค่ ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้
เกิดจากโรคประจําตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอก สารแนบท้ ายใบ
จองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ องนํ ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ ้น
เครื่ องได้ นํ ้าหนักไ ม่เกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่
เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ และนําสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยก
ค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มทีส่ งั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ น
รู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่
เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาํ หรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์, ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ , ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความรํ าคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะ
มีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ น
เงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการ พิจารณาอนุมตั ิวีซา่
ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกัน
ทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการ
พิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวี
ซ่าแบบกรุ๊ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล,
อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ
บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซ อร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะ
คํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิ ดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ า
เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชําระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้เดินทางจะต้ องเดินทางไป- กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทาง
บริ ษัท ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัท ฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไป
แล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าวกรุณา
ตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่
การสะสมไมล์ ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยน
แอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่ าธรรมเนียมประกันภัยและค่ าธรรมเนียมนํา้ มันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1
ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
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 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ใน
การปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หาก
ท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE
เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่ สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ
ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทําให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชําระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชําระเงิน
สัมภาระและค่ าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ า
ขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ปอนด์ / ใบ / ครัง้
 สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสาร
ชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจ
ปฏิเสธได้
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ทา่ นละ 1
ใบเท่านัน้ และนําสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสาย
การบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช , โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่
ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ย วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ

ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 - 20 วันทําการ (ไม่ นับวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุด)

(การขอวีซา่ ประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิ ้วมือ ด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคําร้ องขอวีซา่ ประเทศอังกฤษ
ตึกสํานักงานเทรนดี ้ ชันที
้ ่ 28 ถนนสุขมุ วิทซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
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 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 สําเนาทะเบียนบ้ าน / สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สําเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัท / สังกัดที่ทา่ นทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตําแหน่ง , อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไป ท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 1 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สําเนาสมุดบั ญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมี
จํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาํ เนา
ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครั วหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***
สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ 1 –6แล้ ว ทาง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหม ายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้
เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ อง
ไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวี ซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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