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กรุงเทพ ฯ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย)
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5
เคาน์เตอร์ M สายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและ
อานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ มาเลเซีย โดย สายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH775
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูม่ หานครลอนดอน โดยสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH002
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่ โมง)
สนามบินฮีทโธรว์ – สโตนเฮ้นจ์ – เมืองบาธ – คาร์ดิฟฟ์ (เวลส์)
ถึง สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6
ชัว่ โมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งซาลิ ส บั ว รี่ (Salisbury) น าท่ า นชม เสาหิ น สโตนเฮ้น จ์
(Stonehenge) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็ นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้าง
ใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 20 นาที) ตั้งอยู่ใน
หุบเขาของแม่น้ าเอวอนในบริเวณที่มีน้ าพุรอ้ นธรรมชาติที่เป็ นที่ต้งั ถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่
ยังเรืองอานาจ และเป็ นผูส้ ร้าง โรงอาบน้ าโรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็ นเมืองมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 นาท่านชม(ด้านนอก) พิพิธภัณฑ์
น้ าแร่รอ้ นโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปั จจุบนั เป็ นกลุ่ม
อาคารสาคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็ นที่ต้งั ของบ่อน้ าแร่รอ้ นคิงส์ (The Sacred Spring)
ส่วนที่สอง คือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิ ดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมือง
ใช้บริการน้ าแร่ซึ่งมีท้งั สระว่ายน้ า , บ่อน้ าแร่เย็น-ร้อน,ห้องอบไอน้ า และส่วนที่เป็ น Turkish
Bath
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (Wales) (ระยะทาง
80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) หนึ่ งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็ นที่ต้งั ของ
ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ เดิมเป็ นที่พานักของขุนนางผูป้ กครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ดว้ ยกาแพง
โบราณ จากนั้นผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง
สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์ , สนามกีฬามิลเลนเนี ยม, อาคารที่ทาการของรัฐ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั CLAYTON HOTEL CARDIFF หรือเทียบเท่า
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คาร์ดิฟฟ์ – สแตรทฟอร์ด อัพออน ดิ เอวอน – เบอร์มิงแฮม
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมืองที่ต้ังอยู่ริมฝั ่งแม่น้ าเอวอน อันเป็ นบ้านเกิดของ วิลเลี่ยม เช็คส
เปี ยร์ (William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ
นาท่านชม เมืองสเตรทฟอร์ด ซึ่งร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ ชมบ้านเช็คสเปี ยร์(ด้านนอก)
และชีวิตความเป็ นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น้ าเอวอนอันเงียบ
สงบ และสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผูน้ ี้ จากนั้นนาท่านเดินเล่นในเมืองตาม
อัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองเบอร์มิงแฮม (Birmingham) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
นาท่านผ่านชม วิหารเบอร์มิงแฮม (Birmingham Cathedral) เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบบาโรก
ที่เก่าแก่หลายศตวรรษที่สถาปนิ กชาวอังกฤษนามว่าโธมัส อาร์เชอร์ได้สร้างวิหารแห่งนี้ ในช่วง
ระหว่างปี 1709 และ 1715 ใช้เป็ นโบสถ์ชุมชนของเซนต์ฟิลิปเกือบ 200 ปี ก่อน
นาท่านผ่านชมตึกที่มีความเก่าแก่รอบสวนวิคตอเรียซึ่งสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้รับการวางผัง
เมืองเป็ นอย่างดี อาทิ TOWN HALL ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมชั้นเอกของชาววิคตอเรียน จากนั้น
นาท่านชม CHAMBERLAIN SQUARE ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของสภาเก่าแก่ประจาเมือง ก่อสร้างในแบบ
เรเนสซองส์ จากนั้นชม HALL OF MEMORY ซึ่งสร้างเป็ นที่ราลึกถึงชาวเบอร์มิงแฮมกว่า
14,000 คน ที่เสียชีวติ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั IBIS HOTEL , BIRMINGHAM หรือเทียบเท่า
เบอร์มิงแฮม – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด – BICESTER OUTLETS
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงจากการเป็ นเมือง
อุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็ นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุ รกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็ น
เมื อ งที่ ต้ัง ของสโมสรที่ มีชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดัง ในวงการฟุ ต บอลของโลก โดยมี ส โมสรฟุ ตบอล 3
สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์
เคาน์ตี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) นาคณะแวะถ่ายรูป สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟ
ฟอร์ด (Old Trafford Stadium) ของสโมสร แมนยูฯ ที่จดั ว่ารวยที่สุดในโลก เป็ นสนามที่
ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เป็ นรองจาก สนาม
เวมบลีย ์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติองั กฤษเพียงแห่งเดียว
และใหญ่ เป็ นอันดับ ที่ 11 ของยุ โ รปนอกจากนั้ น ยังเป็ น 1 ใน 2 สนามในอัง กฤษที่ ยูฟ่ า
รับรองเป็ นสนาม 5 ดาว (ไม่รวมบัตรเข้า Museum) ที่รวบรวมประวัติความเป็ นมาตั้งแต่เริ่ม
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ก่อตั้งสโมสร และ ยังมีสิ่งของ ถ้วยรางวัลต่างๆ แสดงโชว์อยูด่ ว้ ย จากนั้นอิสระให้ท่านเลือ กซื้ อ
ของที่ ระลึ กของที มที่ ท่านชื่นชอบในร้านMEGA
STORE ที่ มากมายไปด้วยของที่ ระลึ ก
หลากหลายชนิ ด ส าหรับ แฟนบอล (หมายเหตุ ไม่ ส ามารถเข้า ชมสนามฟุ ต บอลและ
พิพิธภัณฑ์ได้ เช่น ในวันที่มีการแข่งขัน ฯลฯ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ท่านเดินทางสู่ เมืองบิสเตอร์ (BICESTER) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) อิสระช้อป
ปิ้ งสินค้าแบรนด์ช้นั นาอย่างจุใจที่ บิสเตอร์เอาท์เลท (BICESTER OUTLETS) เอาท์เลทที่
รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมในราคาถูกกว่าร้อยแบรนด์ อาทิ เช่น อาทิเช่น CALVIN KLEIN,
BURBURRY, DIESEL, CLARKS, DKNY, DOLCE & GABBANA, FRED PERRY, LEVI’S,
L’OCCITANE, MULBERRY, PAUL SMITH, QUIKSILVER, POLO RALPH LAUREN เป็ นต้น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (London) มหานครลอนดอน เมืองสาคัญของโลก
และเป็ นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป
อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั PREMIER INN HOTEL , HEATHROW LONDON หรือเทียบเท่า
ลอนดอน – จตุรสั ทราฟั ลการ์ – บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิ่ง – ลอนดอนบริดจ์ – หอคอย
ลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้ งแฮม – พิพิธภัณฑ์องั กฤษ – ย่านไนซ์บริดจ์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน โดยเริ่มจาก จตุรสั ทราฟั ลก้าร์ (Trafalgar) ที่รายล้อม
ไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่านชม มหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดม
ใหญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของโลก และใช้เป็ นสถานที่จดั พระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้ าชาย
ชาร์ล และเลดี้ ไดอาน่ า สเปนเซอร์ ผ่านชม ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการ
ปกครองส่ว นท้องถิ่ นมากกว่า 800 ปี ผ่ านชม บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิ่ ง บ้านพักของ
นายกรัฐมนตรีองั กฤษ ชม ลอนดอนบริดจ์ (London Bridge) สะพานข้ามแม่น้ าเทมส์แห่ง
แรก จากนั้ นชมและถ่ายรูปกับ หอคอยลอนดอน “Tower of London” สถานที่เกิดเหตุแห่ง
ประวัติศาสตร์อนั เกรียงไกร ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง
จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรูปหน้า พระราชวังบัคกิ้ งแฮม (Buckingham Palace) ที่ประทับของ
พระเจ้าอลิ ซาเบธที่ 2 และพระสวามี จากนั้ นนาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อังกฤษ (BRITISH
MUSEUM) หนึ่ งในพิพิธภัณฑ์ดา้ นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุ ษย์ที่สาคัญและใหญ่
ที่สุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ.1753 วัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็ นของสะสมของ
เซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็ นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเปิ ดให้เข้าชมครั้ง
แรกในวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1759 ภายในรวบรวมวัตถุต่างๆ จากทุกทวีป จานวนกว่า 7
ล้านชิ้ น ซึ่งล้วนมีชื่อเสียงและมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุ ษน์ จากจุดเริ่มต้นจนถึง
ปั จจุบนั
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนู FISH&CHIP
นาท่านเดินทางสู่ ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
อย่าง ฮาร์วีย ์ นิโคล(Harvey Nicole) และแฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้ อสินค้า
แฟชัน่ ชั้นนาจากทัว่ ทุกมุมโลก อาทิเช่นกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทั้งมีรา้ นค้า
แฟชัน่ มากมายที่ต้งั อยูบ่ ริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant,
Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมี ถนนสโลน(Sloane Street) ที่เป็ นที่ต้งั 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
อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั PREMIER INN HOTEL , HEATHROW LONDON หรือเทียบเท่า
ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ลอนดอนอาย – อ็อกฟอร์ดสตรีท - พิคคาดิลลี เซอร์
คัส - ไชน่าทาวน์ (SOHO) – สนามบินฮีทโธรว์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านถ่ายรูปกับ หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Clock Tower, Palace of Westminster) เป็ นหอ
นาฬิกาประจาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปั จจุบันเป็ นอาคารรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนื อของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินส
เตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี เป็ นผู ้ ออกแบบ หอนาฬิกามี
ความสู ง 96.3 เมตร โดยที่ ตั ว นาฬิ ก าอยู่ สู ง จากพื้ น 55 เมตร ตั ว อาคารสร้า งด้ว ย
สถาปั ตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (victorian gothic) จากนั้นนาท่านแวะชม
และถ่ายรูปกับ ลอนดอนอาย (London Eye) เป็ นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความ
สูง 135 เมตร(443 ฟุต) และกลายมาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รบั ความนิ ยมและเป็ นจุด
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร ลอนดอนอาย ตั้งอยูด่ า้ นตะวันตกของสวน
จูบิลี่ บนริมฝั ง่ ทางใต้ของแม่น้ าเทมส์ ในกรุงลอนดอน ตั้งอยูร่ ะหว่างสะพานเวสต์มินสเตอร์กบั
สะพานฮันเกอร์ฟอร์ด โดยสถานที่แห่งนี้ เคยเป็ นที่ต้ังของโดมแห่งการค้นพบ ที่เคยสร้างขึ้ น
เพื่อใช้ในงานนิ ทรรศการเฟสติวลั ออฟ บริเตนในปี ค.ศ. 1951 ออกแบบและสร้างสรรค์โดย
David Marks and Julia Barfield ด้วยการสนับสนุ นโดยสายการบิน British Airways จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ อ็อกฟอร์ดสตรีท (Oxford Street) มีความยาวประมาณ 1 กม. สองฟากฝั ่ง
ถนนอุดมไปด้วยร้านค้านานาชนิ ด ซึ่งมีของขายตั้งแต่เครื่องใช้ในบ้าน, เฟอร์นิเจอร์, เสื้ อผ้า
เครื่องสาอาง, เครื่องแก้ว, สินค้าแบรนเนมส์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน เมนูเป็ ดย่าง โฟร์ซีซั ่น
อิสระเดินเล่นย่าน พิคคาดิลลี เซอร์คสั และไชน่ า ทาวน์ พิคคาดิลลีเซอร์คสั เป็ นจุดรวมของ
ถนน Regent Street , Shaftsbury Avenue , Piccadilly และ Haymarket และยังเป็ นจุด
เชื่อมโยงไปถึงพื้ นที่สาคัญเช่น จัตุรสั ทราฟั ลการ์ โซโห ไชน่ าทาวน์ และ เลสเตอร์สแควร์ ที่จุด
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17.00 น.
21.35 น.
วันที่เจ็ด
18.25 น.
19.55 น.
20.55 น.

ศูนย์กลางมีรูปปั้ นของเทพนั กธนู มีปีก Anteros อยู่เหนื อน้ าพุ Shaftesbury Memorial
Fountain รูปปั้ นนี้ ออกแบบโดย Alfred Gilbert และก่อสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1893 เป็ นรูปปั้ น
แรกที่หล่อด้วยอลูมิเนี ยม ในปั จจุบนั ที่นี่เป็ นจุดนั ดพบยอดนิ ยม และเป็ นที่นัง่ ชมฝูงชนผ่านไป
มา ฯลฯ
นาคณะเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทา คืนภาษี (Tax Refund) และ
มีเวลาในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดย สายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH001
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่ โมง)
สนามบินกัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย) – สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH776
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

05 – 11 ตุลาคม 2560
22 – 28 ตุลาคม 2560
05 – 11 พฤศจิกายน 2560

29ธันวาคม - 04มกราคม 61

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
ห้องละ 2-3
(เด็กอายุไม่เกิน12
ท่าน
ปี )

44,999
47,999
44,999
54,999

44,999
47,999
44,999
54,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
12ปี )

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว

44,999
47,999
44,999
54,999

7,000
8,000
7,000
11,000

24,999
27,999
24,999
34,999

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
**ไม่รวมค่าวีซ่าอังกฤษ**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
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กรุณาจองก่ อนล่ วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ทีจ่ ะขอรับลูกค้ ารายต่ อไป ...ส่ วนทีเ่ หลือชาระก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว
(Single ),ห้องคู่ (Twin/Double 3 /ท่าน 3 และห้องพักแบบ )เตียง (Triple Roomห้องพักต่าง )
ท่าน 3 ประเัทอาจจะตม่ตะดกัน หรื อ อยูค่ นละัันนกัน และบางโรงแรมอาจจะตม่มีห้องพักแบบซึ่ ง
ถ้าเข้าพัก มจาเป่ นต้องแยกเตียงพับเอระ ม หรื อ อาจมีควา 1 เตียงใหง่กบั 1 ท่าน อาจจะตด้เป่ น 3
ห้องพักเนื่ องจากโรงแรมนันนตม่อามารถจัดหาตด้ ทางบระ าทั ขอองวนอะ ทระง ในการเรี ยกเก่บเงะ น
เพะ่มเตะมในกรีี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปอ่ วนใหง่อาจจะตม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุีหัูมะต่ากรีี ที่มี
งานจัดประัุมนานาัาตะ (Trade Fairเป่ นงลให้ค่าโรงแรมอู งขึนนมากและห้องพักใ )นเมืองเต่ม
3. บระ าทั ฯขอองวนอะ ทระง ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกะดความเหมาะอม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั าีะเป่ น Traditional Building ห้องที่เป่ นห้องเดี่ยวอาจเป่ นห้องที่มีขนาด
กะทัดรั ต และตม่มีอ่างอาบนน า ซึ่ งขึนนอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันนๆ และห้องแต่ละ
ห้องอาจมีลกั าีะแตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าท าหนั งสื อเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 10 ปอนด์/ทริป/ท่าน (2ปอนด์/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ปอนด์/ทริป/ท่าน (2ปอนด์/วัน/ท่าน)

 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าเชงเก้น(กรณีให้ยนื่ วีซ่าให้ ค่าธรรมเนี ยม+บริการ 5,000บาท)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
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3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุ ดทาการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริก ารตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อถู กปฏิ เ สธการเข้า -ออกเมื องด้วยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่คื นเงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับ นั กท่ องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนการเดิ นทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภู มิอากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เ ดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เ ดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษัท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่า ภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

รหัสทัวร์ : THZ1-MH-UK-5OCT17-4JAN18H
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่เ กิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ ง มี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้อ งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร UNITED KINGDOM
1.

หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง
ไม่ตา่ กว่า 2 หน้า
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.
จานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็ นพื้ นสีขาวเท่านั้น
3. หลักฐานการทางาน/การเรียน
 กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:
หนังสือรับรองบริษัท ประทับตรา และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่
เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า
 กรณี พ นั ก งานบริ ษั ท : จดหมายรับ รองการท างานจากนายจ้า ง ระบุ ต าแหน่ ง วัน เริ่ ม งาน
เงินเดือน จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่
อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีที่เป็ นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทางานจากหน่ วยงาน
 กรณีเกษียณอายุราชการ: สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ จดหมายชี้ แจงตนเองกรณี
เกษียณอายุ
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
 กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน
(จดหมายรับรองการทางาน / การเรียน ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยืน่ วีซา่ จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
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4.

5.
6.
7.
8.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้
ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจาก
วันยืน่ วีซ่า
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นปั จจุบนั
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
สาเนาสูติบตั ร (กรณีผเู ้ ดินทางอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบรู ณ์)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี และไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดย
ที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้ น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์
อย่างไรกับเด็ก
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรือ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรือ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
กรณีรบั รองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้ น บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามี
ภรรยา) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผู ้
รับรอง) และต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยืน่ วีซ่า
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นปั จจุบนั
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
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หมายเหตุ:
 ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้ วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตอังกฤษ โดยประมาณ 15 วันทาการ
 หลังจากที่ผสู ้ มัครได้ทาการยืน่ ขอวีซ่ากับทางศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่าอังกฤษแล้ว ทางสถานทูตไม่
อนุ ญาตให้ผสู ้ มัครทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆ
ก็ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจาเป็ นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร ใน
กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม
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แบบฟอร์ มกรอกข้ อมูลวีซ่าอังกฤษ
***ผู้สมัครต้ องกรอกแบบฟอร์ มฉบับนี ้ 1 ท่าน ต่อ 1 แบบฟอร์ ม***
เจ้ าหน้ าที่จะนาข้ อมูลด้ านล่างนี ้ไปกรอกลงแบบฟอร์ มออนไลน์ของสถานทูตอังกฤษ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลตามพาสปอร์ ต / ข้ อมูลการเดินทาง
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ชื่อ - นามสกุล...............................................................................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล (เดิม) หากมีการเปลี่ยน.........................................................................................................................................
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1.8 ชื่อที่อยูห่ ลักใน UK ที่อยู่.............................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................
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2.6 ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ ของประเทศใดหรื อไม่..............................................................................................................................
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คู่สมรสเดินทางกับท่านด้ วยหรื อไม่...............................................................................................................................................
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ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเด็ก........................................................................................................................................
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4.5 ค่าใช้ จ่ายโดยประมาณต่อเดือนของตัวท่าน....................................................................................................................................
4.6 ค่าใช้ จ่ายโดยประมาณในการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี ้...............................................................................................................
4.7 ใครเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ ทา่ น...............................................................................................................................
4.8 ใครเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าที่พกั ค่าอาหารให้ กับท่าน.....................................................................................................
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อบางส่วนเป็ นจานวนเงินเท่าไร.............................................................
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