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8 วัน อังกฤษ ลอนดอนเนอร์

โปรโมชั่นพิเศษ.... สายการบิน กัลฟ์ แอร์ (GF)

49,900
(ไม่ รวมวีซ่าอังกฤษ)
ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮ้ นจ์ – คาร์ ดฟิ ฟ์ – กอลสเตอร์ (สถานที่ถ่ายทาแฮร์ รี่ พอตเตอร์ )
เบอร์ ตัน ออน เดอะ วอร์ เตอร์ – สแตรทฟอร์ ด อัพอน เอวอน – ช้ อปปิ้ งเอาท์ เลต
ล่ องเรื อแม่ น้าเทมส์ – บิ๊กเบน – ลอนดอนอาย – บริติช มิวเซียม – หอคอยลอนดอน

5-12 พ.ค./ 9-16 มิ.ย./ 7-14 ก.ค./ 13-20 ต.ค./ 15-22 ต.ค./ 20-27 ต.ค.
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วันแรก
18.30 น.

21.30 น.

วันทีส่ อง
00.15 น.
01.15 น.
06.25 น.

กลางวัน
บ่าย

ค่า

กรุงเทพมหานคร
พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 1-8) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคารผูโ้ ดยสาร
เคาน์เตอร์สายการบินกัลฟ์ แอร์ (GF) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ- เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก ติดป้ายชื่อที่กระเป๋ า
เดินทาง
ออกเดินทางไปยังเมืองมานามา ประเทศบาห์เรน โดยเที่ยวบิน GF151 พร้อมสัมผัสกับสิ่ งอานวยความสะดวกบน
เครื่ องและการต้อนรับอย่างอบอุ่นของพนักงานต้อนรับ (ใช้เวลาบิน 7.40 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารค่า
ระหว่างเที่ยวบิน
ลอนดอน – สโตนเฮนจ์ – บาธ
เดินทางถึงเมืองมานามา ประเทศบาห์เรน แวะเปลี่ยนเครื่ องสู่ กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ออกเดินทางสู่ มหานครลอนดอน โดยเที่ยวบิน GF007 (ใช้เวลาบิน 7.40 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารเช้า
ระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ (Heathrow) กรุ งลอนดอน (London) ประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom)
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชัว่ โมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ เมืองซาลล์บวั รี่ (Salisbury) (ระยะทาง 114 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.45 ชัว่ โมง) นาท่านเข้าชมสโตนเฮ้นส์ (Stonehenge) กองหิ นปริ ศนา 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกในยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ ที่ต้ งั อยูใ่ นทุ่งโล่งกว้าง วงหิ นปริ ศนาแห่ งเกาะอังกฤษอย่างใกล้ชิด กองหิ นนี้สร้างขึ้นราว 2,000
ปี ก่อนคริ สต์กาล ประกอบด้วยก้อนหิ นขนาดใหญ่จานวน 112 ก้อน หิ นทรงสู งต่างๆเหล่านี้ ตั้งเป็ นรู ปวงกลมซ้อน
กันอยู่ 3 รอบ มีบางก้อนนอนขวางอยูบ่ นยอด โดยวงกลมรอบนอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ฟุต หิ นแต่ละก้อนมี
น้ าหนักเป็ นตันๆ หิ นก้อนใหญ่ที่สุดมีความสู งถึง 21 ฟุต (6 เมตร) และฝังลงไปในดินอีก 8 ฟุต (2.5 เมตร) รู ปแบบ
ของหิ น มองดูแล้วเหมือนกลุ่มคนแคระผิวสี น้ าตาลที่อยูบ่ นพื้นที่กว้างใหญ่ ยังไม่มีผใู ้ ดทราบถึงจุดประสงค์ในการ
สร้าง แต่หลายคนเชื่อว่า ที่นี่เคยเป็ นวิหารสาหรับบูชาพระอาทิตย์ในตอนกลางวัน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับกอง
หิ นมหัศจรรย์สโตนเฮ้นส์ (Stonehenge) ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านชม เมืองบาธ (Bath) เมืองเก่าแก่ที่มีความสาคัญ และรุ่ งเรื องตั้งแต่ยคุ โรมัน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นเมือง
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 เป็ นสถานที่อาบน้ าของชาวโรมัน เนื่ องจากเป็ นเมืองแห่ งน้ าพุร้อน
นาท่านเที่ยวชมเมือง อาคารบ้านเรื อนที่ถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์ เจียน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงอาคารแบบ
รอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรู ปครึ่ งวงกลมที่มีสถาปั ตยกรรมแปลกตา ทาให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่นอ้ ย เส้นทางที่เรา
จะผ่านตาน้ าผุด ซึ่ งเป็ นน้ าแร่ ที่หลัง่ ไหลออกมาจากรอยแยกของแผ่นดิน แม้จะแลดูเล็กน้อย แต่นี่เป็ นจุดกาเนิ ด
ของเมืองนี้ และยังเป็ นต้นกาเนิ ดของคาว่า “Bath” ในภาษาอังกฤษ ได้เวลานาท่านเดิ นทางสู่ เมืองบริ สตอล
(Bristol)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว Hilton Bistol City Center Hotel **** หรื อเทียบเท่ า
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วันทีส่ าม

คาร์ ดิฟฟ์ – บาธ – กลอสเตอร์ (สถานทีถ่ ่ ายทาแฮร์ รี่พอตเตอร์ ) - เบอร์ ตัน ออน เดอะ วอร์ เตอร์ – สแตรทฟอร์ ด

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ ดิ๊ฟ (Cardiff) (ระยะทาง 71 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่ โมง) เมือง
หลวงของประเทศเวลส์ (Wales)หนึ่ งในเครื อจักรภพ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับปราสาทคาร์ดิ๊ฟ (Cardiff Castle) ซึ่ ง
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในอดี ตเดิ มเป็ นที่พานักของขุนนาง ผูป้ กครองเมือง แต่ปัจจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ จากนั้นแวะ
ถ่ายรู ปและแวะชมศาลาว่าการเมืองพิพิธภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง และสวนสาธารณะ
คาร์ ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลเนี ยม อาคารที่ทาการของรัฐ นาท่านชม อ่าวคาร์ ดิ๊ฟ โครงการฟื้ นฟูเมือง โครงการที่ใหญ่
ที่สุดในยุโรป เพื่อเชื่อมเมืองกับเขตท่าเรื อและชายฝั่งทะเล ด้วยเงินทุนนับล้านปอนด์ ได้เปลี่ยนสภาพจากเมืองท่า
ธรรมดาที่แสนจะทรุ ดโทรมในสมัยปฏิวตั ิอุตสาหกรรมให้กลายเป็ นเขตชุมทางการขนส่ งทางเรื อที่ยิ่งใหญ่ และ
เป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองสมัยใหม่ รวมทั้งเป็ นศูนย์รวมการประชุมระดับนานาชาติอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกลอสเตอร์ (Gloucester) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)
เป็ นมณฑลหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษเป็ นส่ วนหนึ่งของเขตค็อตสวอลล์, ลุ่มแม่น้ าเซเวิร์นและฟอ
เรสต์ออฟดีน นาท่านเที่ยวชมเมืองกลอสเตอร์ ซึ่ งเป็ นเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึง สถาปั ตยกรรมงดงามยุคทิวดอร์
(ค.ศ.1485 – 1603) ซึ่ งอาคารบ้านเรื อนในปั จจุบนั คือผับที่เปิ ดขายอาหารและเครื่ องดื่มแก่นกั ท่องเที่ยว นาท่าน
แวะถ่ายรู ปกับปราสาทเก่าแก่เกือบพันปี ที่ชื่อบาร์คลี (Berkeley Castle) ปราสาทที่พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 2 ถูกปลง
พระชนม์ จากนั้นนาท่านเข้าชมมหาวิหารกลอสเตอร์ (Gloucester Cathedral) มหาวิหารตั้งอยูต่ อนเหนือของเมือง
กลอสเตอร์ แต่เดิมเป็ นแอบเบย์ที่อุทิศให้นกั บุญเปโตร เมื่อราวปี ค.ศ. 678 หรื อ 679 มาจนกระทัง่ เปลี่ยนเป็ นมหา
วิหาร ปี ค.ศ. 1541 สิ่ งที่สะดุดตาและสวยงามที่สุดในมหาวิหารแห่ งนี้ คือซุม้ ที่ฝังพระศพของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 2
และยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนต์ดงั แฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอนที่หนึ่ง สอง และหก เมื่อปี ค.ศ. 2000

กลางวัน
บ่าย
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ค่า

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ ตนั ออน เดอะวอเตอร์ (Bourton on water) (ระยะทาง 37 กิโลเมตร ใช้ระยะทาง
เดินทางประมาณ 35 นาที) เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตสโวลส์ ดูเงียบสงบมีลาธารสายเล็กๆ (แม่น้ าวินด์รัช) ไหล
ผ่า นกลลางเมื อ ง และมี ส ะพานหิ น ทอดข้า มน้ า เป็ นช่ ว งๆกับ ต้น วิ ล โลว์ที่ แ กว่ง กิ่ ง ก้า นใบอยู่ริ มน้ า เมื อ งนี้ มี
ร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่ นรมย์ ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรท
ฟอร์ด อัพอน เอวอน (Stratford up on Avon) (ระยะทาง 38 กิโลเมตร ใช้ระยะทางเดินทางประมาณ 35 นาที)
เมืองที่ต้ งั อยูร่ ิ มแม่น้ าเอวอนอันเป็ นบ้านเกิดของวิลเลียมเช็คสเปี ยร์ นักกวีที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของอังกฤษ และ
ของโลก นาท่านถ่ายรู ปกับบ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปี ยร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็ นต้นแบบของสถาปั ตยกรรมแบบทิวดอร์
รอบบ้านตกแต่งด้วยสวนในสไตล์องั กฤษ เป็ นที่รวบรวมชีวประวัติ และผลงานทั้งหมดของเชคสเปี ยร์ และตัว
บ้านยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ ด ภายในเมืองอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่ งละครและ
วรรณกรรม ที่ควรค่าแก่การมาเยีย่ มชม อิสระเดินเล่นชมเมือง และซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับวิลเลียมเช็คสเปี ยร์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันทีส่ ี่

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Mercure Daventry Court Hotel **** หรื อเทียบเท่ า
ช้ อปปิ้ งเอาท์ เลต – ลอนดอน – บิ๊กเบน – ลอนดอนอาย – ล่องเรื อแม่ นา้ เทมส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (Bicester Outlet) (ระยะทางประมาณ 60 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
50 นาที) เชิญท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมหลากหลาย อาทิ Burberry, Calvin Klein, Cath Kidston, Cerruti, Anne,
Armani, Bally, Bodum Bose, Bodum, Fontainฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งและเลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย

***เพื่ออิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ งอย่ างเต็มที่ คณะทัวร์ จงึ ไม่ รวมอาหารกลางวันในมื้อดังกล่ าวนี*้ **
บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน (London) ระยะทาง 102 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) นา
ท่านถ่ายรู ปกับหอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (Clock Tower, Palace of Westminster) หรื อรู ้จกั ดีในชื่อ
บิ๊ ก เบน เป็ นหอนาฬิ ก าประจ าพระราชวั ง เวสต์ มิ น สเตอร์ ซ่ ึ งในปั จ จุ บ ัน เป็ นรั ฐ สภาอัง กฤษ ตั้ง อยู่ ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวังหอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่
16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี เป็ นผูอ้ อกแบบ หอนาฬิกามีความสู ง 96.3 เมตรโดยที่ตวั นาฬิกาอยูส่ ู งจาก
พื้น 55 เมตร ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิ คตอเรี ย (Victorian Gothic) บิ๊กเบน
เป็ นชื่อเล่นของระฆังใบใหญ่ที่สุด หนักถึง 13,760 กิโลกรัมซึ่งแขวนไว้บริ เวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา ทั้งนี้มี
ระฆังรวมทั้งสิ้ น 5 ใบ โดย 4 ใบจะถูกตีเป็ นทานองส่ วนบิ๊กเบนจะถูกตีบอกชัว่ โมงตามตัวเลขที่เข็มสั้นชี้บน
หน้าปั ดนาฬิกา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย นาท่านถ่ายรู ปกับลอนดอนอาย (London Eye) หรื อที่รู้จกั ใน
ชื่อมิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็ นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสู ง 135 เมตร(443 ฟุต)และ
กลายมาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมและเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร
ลอนดอนอาย ตั้งอยู่ดา้ นตะวันตกของสวนจูบิลี่บนริ มฝั่งทางใต้ของแม่น้ าเธมส์ ตั้งอยู่ระหว่างสะพานเวสต์มินส
เตอร์ กบั สะพานฮันเกอร์ ฟอร์ดโดยสถานที่แห่ งนี้เคยเป็ นที่ต้ งั ของโดมแห่ งการค้นพบที่เคยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในงาน
นิทรรศการเฟสติวลั ออฟ บริ เตนในปี ค.ศ. 1951 ออกแบบและสร้างสรรค์โดย David Marks and Julia Barfield
ด้วยการสนับสนุ นโดย British Airways ได้เวลานาท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรื อในแม่น้ าเทมส์ (Thames
River) แม่น้ าใหญ่ที่ไหลผ่านใจกลางกรุ งลอนดอน และยังเป็ นจุดท่องเที่ยว Landmark ที่สวยงามมากที่สุดแห่ ง
หนึ่ งในอังกฤษ เรื อจะล่องผ่านสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็ นไฮไลท์ของเมืองทั้ง หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben), ทาว
เวอร์บริ ดจ์ (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น้ าเทมส์ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก, ดิ โอทู อารี นา (The O2 Arena) เดิมชื่อ
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นอร์ท กรี นวิช อารี น่า (North Greenwich Arena) ถูกใช้เป็ นสนามแข่งขันในโอลิมปิ กฤดูร้อน 2012 และพาราลิ
มปิ ก 2012, สะพานวอกซ์ฮอลล์ (Vauxhall Bridge) อีกหนึ่งสะพานข้ามแม่น้ าเทมส์ที่เปิ ดทาการครั้งแรกในวันที่
26 พฤษภาคม ปี พ.ศ.2449 ถือเป็ นอีก หนึ่ งสะพานโค้งที่สวยงามในใจกลางกรุ งลอนดอน, สะพานแลมเบิร์ธ
(Lambeth Bridge) สะพานข้ามแม่น้ าเทมส์ที่เชื่อมต่อระหว่างย่าน Westminster และ Lambeth โดยทางด้าน
ตะวันออกของ สะพานจะเป็ นพระราชวังแลมเบิร์ธ (Lambeth Palace) จุดเด่นของพระราชวังอยูท่ ี่สีของสะพาน
เป็ นสี แดงสี เดียวกับม้านัง่ หนังใน House of Lords
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 3 ดาว Ibis London Wembley Hotel *** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 1)

วันทีห่ ้ า

หอคอยลอนดอน – ช้ อปปิ้ งแฮร์ รอด และ ถนนอ๊อกฟอร์ ด

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน โดยเริ่ มจาก จตุรัสทราฟั ลก้าร์ (Trafalgar Square) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่
น่าสนใจ ผ่านชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอนศูนย์กลางการปกครองส่ วนท้องถิ่นมากกว่า 800 ปี เสาอนุสรณ์ไฟ
ไหม้ครั้งใหญ่ แล้วเข้าสู่ ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทาการของรัฐในปั จจุบนั , บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่งบ้านพักของ
นายกรัฐมนตรี องั กฤษ นาท่านเข้าชมหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่เกิดเหตุแห่ งประวัติศาสตร์ อนั
เกรี ยงไกรยิ่งใหญ่ในอดีตเคยเป็ นป้อมปราการ, ปราสาทพระราชวัง, คุก, และแดนประหาร ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์
ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง ชมมหามงกุฎอิมพีเรี ยล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก
ชื่อ “ดาราแห่ งแอฟริ กา 2” หรื อ “คัลลินนั 2” และ มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคย
เป็ นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุ ดท้ายคือ “คฑา”

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านสู่ หา้ งสรรพสิ นค้าแฮร์รอท (Harrods) ห้างชื่อดังประจากรุ งลอนดอนตั้งแต่ปี ค.ศ.1834 เป็ นต้นมา อิสระให้
ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม หรื อจะเลือกซื้ อของฝากในห้างดังแห่ งนี้ ตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดิ นทางสู่
บริ เวณถนนอ๊อกฟอร์ ด (Oxford Street) ซึ่ งเรี ยกได้ว่าเป็ นศูนย์กลางการช๊อปปิ้ งในกรุ งลอนดอน มีร้านค้าเสื้ อผ้า
แฟชัน่ เครื่ องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop,
Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis,
House of Fraser และ ยังมีหา้ งสุ ดหรู อย่าง Selfridges ที่มีสินค้าซุปเปอร์แบรนด์ต้ งั อยูอ่ ีกด้วย
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ค่า
วันทีห่ ก
เช้า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 3 ดาว Ibis London Wembley Hotel *** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 2)
อิสระลอนดอนเต็มวัน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเต็มวัน โดยท่ า นสามารถเดิ น ทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่ งสาธารณะ ที่ มีครอบคลุ มอยู่ทวั่ กรุ ง
ลอนดอนทั้งรถไฟใต้ดิน รถเมล์ หรื อ รถ TAXI รายการแนะนามีดงั นี้
บริ ติชมิวเซี ยม (British Museum) หรื อที่นิยมเรี ยกกันว่า พิพิธภัณฑ์องั กฤษ ในกรุ งลอนดอน เป็ นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์
ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของมนุษย์ที่สาคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1753 ใน
เบื้องต้นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็ นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึ่ งเป็ นแพทย์และ
นักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้เปิ ดให้บริ การแก่สาธารณะเป็ นครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1759 ในมงตากู
เฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์ รี กรุ งลอนดอน อันเป็ นสถานที่ต้ งั ของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั บริ ติชมิวเซี ยมเป็ นแหล่ง
รวบรวมวัตถุต่างๆ จากทุกทวีป จานวนกว่า 7 ล้านชิ้น ซึ่ งล้วนมีชื่อเสี ยงและมีการบันทึกเรื่ องราวของวัฒนธรรม
มนุษย์จากจุดเริ่ มต้นจนถึงปัจจุบนั วัตถุจานวนมากถูกเก็บไว้ในชั้นใต้ดินของพิพิธภัณฑ์
Warner Bros. Studios, Leavesden (ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที) ตั้งอยูท่ ี่เมือง Watford
ซึ่งอยูท่ างด้านตะวันออกเฉี ยงเหนือไม่ห่างจากกรุ งลอนดอนมากนัก สตูดิโอนี้ มีความสาคัญคือ เป็ นหนึ่ งในสตูดิโอ
ในประเทศอังกฤษที่สามารถผลิตภาพยนตร์ระดับใหญ่ได้ ในพื้นที่ขนาดประมาณ 50,000 ตารางเมตร และภาพยนต์
Harry Potter ทั้ง 7 ภาคก็ถูกสร้างขึ้นที่สตูดิโอแห่ งนี้ ให้ท่านได้เปิ ดโลกแห่ งเวทมนต์ ณ แฮร์ รี่ พอตเตอร์ สตูดิโอ
(Warner Bros. Studios – The Making of Harry Potter) ซึ่งมีการจัดชมภาพยนตร์ส้ นั ๆ เกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์
เรื่ องดัง แรงบันดาลใจจากนักเขียน เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพฉากต่างๆ จากในเนื้อเรื่ อง ทั้งห้องใต้บนั ไดของแฮร์รี่
ห้องโถงของ โรงเรี ยนสอนเวทมนต์ฮอกวอตท์ กระท่อมแฮร์กริ ด หรื อจะเป็ นห้องต่างๆ อย่างกริ ฟฟิ นดอร์ ห้องเรี ยน
ปรุ งยา ห้องโถงใหญ่ของฮอกวอร์ ต ฉากห้องของ ดัมเบิ้ลดอร์ ตรอกไดแอกอน รวมถึงปราสาทฮอกวอร์ ตทั้งหลัง
ขนาดจาลองที่ใช้ถ่ายทาจริ ง และอื่นๆอีกมากมาย และเมื่อไม่นานมานี้ มีการเปิ ดโซนใหม่ “ศาสตร์ มืด” Dark Art
Zone โดยเพิ่มฉากใหม่ ๆ ในภาคหลังอย่าง ห้องภายใน คฤหาสน์ของมัลฟอย เป็ นต้น
พระราชวังวินเซอร์ (Winsor Castle) เป็ นพระราชวังที่ประทับสาหรับการพักผ่อนสุ ดสัปดาห์ของพระราชินีองั กฤษ
พระราชวังนี้เป็ นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสร้างมากว่า 900 ปี แล้ว พระราชวังนี้เปิ ดให้ประชาชนเข้าชมด้าน
ในส่ วนที่อยูร่ อบๆกาแพง แต่น่าเสี ยดายที่หา้ มถ่ายรู ป ส่ วนที่เปิ ดให้ชมเป็ นห้องต่างๆสาหรับการใช้งานในวาระต่างๆ
แต่ที่แตกต่างจากพระราชวังอื่นก็ตรงที่มีขา้ วของเครื่ องใช้ อาวุธ ตลอดจนของกานัลจากประเทศต่างๆให้ชม และมี
ของกานัลจากรัชกาลที่ 6 ของไทยด้วย ข้าวของเหล่านี้แทบจะไม่มีให้ชมที่อื่น
ห้างสรรพสิ นค้าแฮร์รอท (Harrods) ห้างชื่อดังประจากรุ งลอนดอนตั้งแต่ปี ค.ศ.1834 เป็ นต้นมา แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้า
แบรนด์เนม หรื อจะเลือกซื้ อของฝากในห้างดังแห่ งนี้ บริ เวณถนนอ๊อกฟอร์ ด (Oxford Street) ซึ่ งเรี ยกได้ว่าเป็ น
ศูนย์กลางการช้อปปิ้ งในกรุ งลอนดอน มีร้านค้าเสื้ อผ้าแฟชัน่ เครื่ องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนน
กว่า 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer,
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H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีหา้ งสุ ดหรู อย่าง Selfridges ที่มีสินค้า
ซุปเปอร์แบรนด์ต้ งั อยูอ่ ีกด้วย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 3 ดาว Ibis London Wembley Hotel *** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 3)
วันทีเ่ จ็ด
เช้า
07.00 น.

ลอนดอน – กรุงเทพฯ

22.20 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ (Heathrow) มีเวลาให้ท่านได้ทาคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสิ นค้า
ต่างๆ ณ ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งมานามา โดยเที่ยวบิน GF002 (ใช้เวลาบินถึงเมืองมานามา 6.35 ชัว่ โมง)
ถึงสนามบินกรุ งมานามา ราชอาณาจักรบาร์ เรน (Kingdom of Bahrain) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4
ชัว่ โมง) แวะเปลี่ยนเครื่ องเพื่อกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ GF 152 (ใช้เวลาในการเดินทาง 6.40 ชัว่ โมง)

วันทีแ่ ปด

กรุงเทพฯ

09.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage)

10.00 น.
18.35 น.

8 วัน อังกฤษ ลอนดอนเนอร์
5-12 พ.ค./ 9-16 มิ.ย./ 7-14 ก.ค./ 13-20 ต.ค./ 15-22 ต.ค./ 20-27 ต.ค.
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 2 – 12 ปี ( พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่ เอาตั๋วเครื่ องบิน หักค่ าตั๋วออก (BKK-BAH-LHR-BAH-BKK)
วีซ่า (ไม่รวมในราคาทัวร์) หากทาวีซ่า คิดท่านละ

พ.ค.- ต.ค. 2017

49,900
49,900
14,900
7,000
50,000
20,000
5,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 6 เมษายน 2560) **
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ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน23 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่ องเที่ยวอังกฤษ (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินกัลฟ์ แอร์ (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 23 ก.ก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในประเทศอังกฤษ-สกอตแลนด์-เวลส์
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศอังกฤษ (ท่ านต้ องทาการยื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง เนื่องจากต้ องสแกนลายนิว้ มือ) ท่ านละ 5,000 บาท
 ค่ าทิปพนักงานขับรถ รวมท่ านละ 10 ปอนด์
 ค่ าทิปไกด์ รวมท่ านละ 12 ปอนด์
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 20,000 บาท/ท่ านภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 0-19วัน)
***ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
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หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ากว่ า 25 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดิ นทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนดซึ่งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และใน
กรณี ที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอRefundตามระบบของสายการบินเท่านั้น
(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู(่ TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
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กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคมทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็ นต้น
กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโลชัน่ น้ าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีก
ครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุวนั เดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20-30กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )
 ในบางรายการทัวร์ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบินบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซึ่งอยูใ่ นความความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบ
ใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่
หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุก
ประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

รหัสทัวร์ : THE9-GF-UK-5MAY-27OCT17H

เอกสารสาหรับยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
(ใช้ เวลา 15 วันทาการ)
1.หนังสื อเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าว่าง 2 หน้าติดกัน ถ้ามีหนังสื อเดินเล่มเก่าให้นามาด้วย
2.รู ปถ่ายสี หน้าตรงปัจจุบนั พื้นหลังฉากรู ปต้องมีสีขาวเท่านั้น(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 2 รู ป
3.หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางานภาษาอังกฤษ) หรื อ หนังสื อจดทะเบียน บริ ษทั หรื อ จดทะเบียนร้านค้า
4. หลักฐานการเงิน
- หนังสื อรับรองบัญชีที่ออกโดยธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั ที่จะยืน่ วีซ่าตัวจริ ง
พร้อมสาเนา 1 ชุด (ให้นามาแสดง ณ วัน นัดสัมภาษณ์)
5. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิ่มเติมกรณี อื่น ๆ
6. สาเนาบัตรประชาชน
7. สาเนาทะเบียนบ้าน (สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุต่ากว่า 20 ปี จาเป็ นต้องแปลสู ติบตั รด้วย)
การยืน่ วีซ่าอังกฤษต้องทาอย่างไร
ผูส้ มัครต้องยืน่ คาร้องด้วยตนเองเท่านั้น
ปัจจุบนั สถานทูตอังกฤษได้มีการเปลี่ยนระบบให้มีการสแกนลายนิ้วมือพร้อมสแกนม่านตาของผูส้ มัครขอวีซ่า

“ศูนย์ รับคาร้ องขอวีซ่าเข้ าสหราชอาณาจักร”
อาคารเทรนดี้ ชั้น 28 ถนนสุ ขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
อาคารเทรนดีจ้ ะอยู่ในซอยสุ มขุมวิท 13 ติดกับสถานีรถไฟฟ้านานา

