รหัสทัวร์ : THI7-TG-UK-23SEP-17NOV17H

อังกฤษ 7 วัน

สโตน์ เฮนจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – พิพิธภัณฑ์ห้องอาบน้าโรมัน
แมสเชสเตอร์ - สนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด – ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต
หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราชวังบัคกิ๊งแฮม
อาหารขึน้ ชื่อ GRILLED LOBSTER + เป็ ดย่างที่ร้านดัง FOUR SEASON

**ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 6,500 บาท ***
โดยสายการบินไทย (TG)... บินตรงไป – กลับ พร้อมสะสมไมล์
กาหนดการเดินทาง 23-28 ก.ย. 2560
1-7 พ.ย. / 10-16 พ.ย. / 17-23 พ.ย. 2560

รหัสทัวร์ : THI7-TG-UK-23SEP-17NOV17H
วันแรกของการเดินทาง
21.00 น.

กรุงเทพฯ – ลอนดอน (อังกฤษ)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ผูโ้ ดยสารขาออก ประตูทางเข้าที่ 3
เคาน์ เตอร์แถว D สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) เจ้าหน้าทีท่ วั ร์ ให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกด้านสัมภาระและเช็คอิน

วันที่สองของการเดินทาง ลอนดอน – เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์
สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – แมนเชสเตอร์
00.15 น.
06.20 น.

จากนัน้

12.00 น.
จากนัน้

18.30 น.
จากนัน้

ออกเดินทางสูก่ รุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเทีย่ วบินที่ TG 910
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 12 ชัวโมง
่
50 นาที)
เดินทางถึง กรุงลอนดอน เป็ นเมืองหลวงประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักรและเป็ นเมืองที่
ใหญ่ทส่ี ดุ ของสหภาพยุโรป เป็ นหนึ่งในศูนย์กลางสาคัญทางธุรกิจการเมือง วัฒนธรรม และ
ประวัตศิ าสตร์ของโลกเป็ นผูน้ าด้านการเงิน การเมือง การสือ่ สาร การบันเทิง แฟชัน่ และศิลปะ
และเป็ นทีย่ อมรับว่ามีอทิ ธิพลไปทัวโลกถื
่
อกัน ว่าเป็ นเมืองสากลหลักของโลก
เวลาอังกฤษ... (ช้ากว่าประเทศไทย 7 ชัวโมง)
่
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ (Bourton-on-the-Water) เป็ นหมูบ่ า้ นเล็ก ๆ
เงียบสงบ สวยงาม และน่าอยู่ มีประชากรเพียงสามพันกว่าคน ซึง่ น้อยกว่านักท่องเทีย่ วเสียอีก มี
แม่น้าวินด์รชั (Windrush) ทีใ่ สสะอาดไหลผ่านใจกลางหมูบ่ า้ นเล็ก ๆ นี้ มีสะพานโค้งเล็ก ๆ ทอด
ข้ามแม่น้าเป็ นช่วง ๆ 5 สะพาน สะพานทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ชื่อ "The Mill Bridge" สร้างในปี คศ.
1654 ริมฝั ง่ น้ามีสนามหญ้าให้นกั ท่องเทียวนังพั
่ กผ่อน มีตน้ หลิว (Willow Tree) เขียวขจีโอนอ่อน
ไปตามลมอยูร่ มิ ลาธาร มีรา้ นอาหาร ร้านกาแฟ และร้านขายของทีร่ ะลึกเรียงรายบนริมฝั ง่ น้า และ
บนถนนใกล้ ๆ นัน้ บ้านเรือน โรงแรม ร้านค้า ตลอดจนสิง่ ก่อสร้างอื่น ๆ สร้างด้วยหินปูนสีเหลือง
(Yellow Limestone) ประตู หน้าต่างตกแต่งสวยงามอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Cotswolds
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเทีย่ วชม เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford-upon-Avon) เป็ นเมืองสาคัญด้านวรรณกรรมของ
อังกฤษ เนื่องจากเป็ นบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปี ยร์ กวีเอกผูย้ งิ่ ใหญ่ของโลก ตัง้ อยูร่ มิ แม่น้าเอ
วอน แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญคือบ้านเกิดของเช็คสเปี ยร์และโบสถ์ทฝ่ี ั ง่ ศพของเขา บ้านเช็คสเปี ยร์
ถือได้วา่ เป็ นต้นแบบของสถาปั ตยกรรมแบบทิวดอร์ รอบบ้านตกแต่งด้วยสวนในสไตล์องั กฤษ ให้
ท่านได้เดิน และถ่ายรูปกับบ้านเกิดของเช็คสเปี ยร์ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์
เมืองอุตสาหกรรมทอผ้าตัง้ แต่ศตวรรษที่ 16 ปั จจุบนั ก็ยงั เป็ นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าอีกแห่ง
หนึ่งของอังกฤษ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของทีมฟุตบอลชัน้ นาในพรีเมียร์ลกี อังกฤษทีเ่ รารูจ้ กั กันดี ในนาม
“ปี ศาจแดง” แมนฯยู
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
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วันที่สามของการเดินทาง แมนเชสเตอร์ – ช้อปปิ้งBICESTER OUTLET – ลอนดอน
เช้า
จากนัน้

12.00 น.
บ่าย

จากนัน้
18.30 น.
จากนัน้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านแวะถ่ายรูปกับ สนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด อันเป็ นทีต่ งั ้ ของสโมสรฟุตบอล
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดทีม่ ชี ่อื เสียง อิสระให้ทา่ นเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกของสโมสรฟุตบอล ณ
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเมกกะสโตร์ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์ เอ้าท์เล็ท (เวลาทาการ
วันจันทร์ –วันอาทติย์ เวลา 10.00 น. – 19.00น.) ซึง่ เป็ นเอ้าท์เลทขนาดใหญ่ สวรรค์ของนักช้อป
ปิ้ งทัง้ หลาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยูใ่ นรายการทัวร์)
มีเวลาให้ทา่ นได้เดินเล่นช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย เลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมราคาถูก มากกว่าร้อยแบ
รนด์ อาทิเช่น Bally, Cath Kidston, Diesel, Tagheuer, Misssixty, Energie, Samsonite, Prada,
Puma, Gucci, Paul Smith นอกจากนี้ยงั มีรา้ นบูตกิ ร้านขายของเฉพาะอย่าง ซึง่ โดดเด่นและดี
ทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในยุโรป ซึง่ จะทาให้ทา่ นได้จบั จ่ายซือ้ ของอย่างจุใจและประทับใจมาก

ได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน เป็ นผูน้ าด้านการเงิน การเมือง การสือ่ สาร
บันเทิง แฟชัน่ และเป็ นทีย่ อมรับว่ามีอทิ ธิพลไปทัวโลก
่
ถือเป็ นว่าเป็ นเมืองสากลหลักของโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
(*** มือ้ พิ เศษ *** ลิ้มรสเป็ ดย่างที่ร้านดัง FOUR SEASON)
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง

ลอนดอน – สโตนเฮนจ์ – บาธ – ลอนดอน
ช้อปปิ้ง “ห้างแฮร์รอดส์”

เช้า
จากนัน้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สโตนเฮนจ์ วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษ และยังเป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของ
โลกยุคเก่าสร้างขึน้ เมือ่ 2,000 ปี ก่อนคริสตกาล โดยปั จจุบนั ก็ยงั ไม่เป็ นทีท่ ราบแน่ชดั ว่าสิง่ เหล่านี้
ถูกสร้างมาเพือ่ อะไร แต่จากทีพ่ บแล้วทาให้ทราบได้วา่ ผูท้ ส่ี ร้างนัน้ จะต้องเป็ นผูท้ อี านาจมาก
ทีเดียว เพราะต้องขนหินสีฟ้ามาจากเวลล์เพือ่ สร้างสโตนเฮนจ์

จากนัน้

นาท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองเก่าแก่ทม่ี คี วามสาคัญ และรุง่ เรืองตัง้ แต่ยคุ โรมัน ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นเมืองมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1987 เป็ นสถานทีอ่ าบน้าของชาวโรมัน เนื่องจากเป็ นเมืองแห่งน้าพุรอ้ น
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12.00 น.
บ่าย

ค่า
จากนัน้

นาท่านเทีย่ วชมเมือง อาคารบ้านเรือนทีถ่ ูกสร้างขึน้ ในยุคจอร์เจียน ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทัง้
อาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึง่ วงกลมทีม่ สี ถาปั ตยกรรมแปลกตา ทาให้เมืองบาธมี
เสน่หไ์ ม่น้อย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง GRILLED LOBSTER
(*** ลิ้มรสกับอาหารเมนูสดุ ฮิ ตตอนนี้ ***)
นาท่านให้เวลาท่านได้เดินชมความงดงามของเมืองบาธ ซึง่ มีสถานทีห่ น้าสนใจมากมาย เช่น
พิพธิ ภัณฑ์หอ้ งอาบน้าโรมัน วิหารแห่งเมืองบาธ อาคารต่างๆ เขตเมืองเก่าของบาธ มีเวลาให้ทา่ น
เดินทางเล่นช้อปปิ้ งของทีร่ ะลึก ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงลอนดอน นาท่าน
จัตุรสั ทราฟั ลล์การ์ ซึง่ เป็ นย่านการค้าและแหล่งช้อปปิ้ ง จากนัน้ มีเวลาให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ ง ณ
ห้างสรรพสินค้าชัน้ นา เช่น ห้างแฮร์รอด ห้างเก่าแก่ของกรุงลอนดอน ร้าน BURBERRY,
DEBENHAMS Fortnum & Masons จัดได้วา่ เป็ นร้านทีด่ ี “ผูด้ ”ี มากทีส่ ดุ ร้านหนึ่งในอังกฤษ
มาร์คแอนสเปนเซอร์ เน็กช์ เสือ้ โค้ต เสือ้ กันฝน ถุงมือ เสือ้ กันหนาว สูท และเสือ้ ผ้าหน้าร้อน (ของ
อังกฤษ)
อิสระอาหารกลางค่าตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยูใ่ นรายการทัวร์
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง อิสระท่องเที่ยว (เต็มวัน)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระท่องเทีย่ วด้วยตนเอง เต็มวัน โดยมีหวั หน้าทัวร์ของบริษทั ค่อยให้คาแนะนาทัง้ เรือ่ งการ
เดินทาง และการเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ โดยมีสถานทีแ่ นะนา ดังนี้
- พิพธิ ภัณฑ์ต่างๆ (ไม่เก็บค่าเข้าชม) เช่น พิพธิ ภัณฑ์องั กฤษ, พิพธิ ภัณฑ์วคิ ตอเรีย
และอัลเบิรต์ เป็ นต้น
- พิพธิ ภัณฑ์หนุ่ ขีผ้ ง้ึ มาดามทุสโซ่ (ค่าเข้าประมาณ 35 ปอนด์)
- พระราชวังเคนซิงตัน (ค่าเข้าประมาณ 18 ปอนด์)
- มหาวิหารเซ็นต์ปอล (ค่าเข้าประมาณ 18 ปอนด์)
- กระเช้าลอนดอนอาย (ค่าเข้าประมาณ 25 ปอนด์) ชื่อเต็มๆ ว่า British airway London Eye
เป็ นสิง่ ก่อสร้างขึน้ ต้อนรับปี ค.ศ. 2000 ณ บริเวณริมฝั ง่ แม่น้าเทมส์ เป็ นชิงช้าสวรรค์ยกั ษ์ทส่ี งู
ทีส่ ดุ ในโลก มีความสูง 135 เมตร ประกอบแคปซูลทัง้ หมด 32 แคปซูล แต่ละแคปซูลหนักถึง
10 ตัน เคลื่อนขึน้ ไปช้าๆ ใช้เวลากว่าจะครบรอบประมาณ 30 นาที ให้ทา่ นได้ชมทัศนียภาพ
รอบกรุงลอนดอนริมฝั ง่ แม่น้าเทมส์
- สวนสนุกแฮรี่ พอตเตอร์ (ค่าเข้าประมาณ 39 ปอนด์ ต้องทาการจองล่วงหน้า)
อาหารกลางวัน และค่า อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยูใ่ นรายการทัวร์
จากนัน้
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
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วันที่หกของการเดินทาง ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – พระราชวังบักก
๊ ิ้ งแฮม
หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด – กรุงเทพฯ
เช้า
จากนัน้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านข้าชมภายใน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน ป้ อม ปราการและเป็ นพระราชวังแห่งแรกทีส่ ร้างขึน้
ตัง้ แต่กษัตริย์ วิลเลียมผูพ้ ชิ ติ ผูป้ กครองอังกฤษเมือ่ ปี ค.ศ.1066 นาท่านชม เพชรสตาร์ ออฟ
แอฟริกา ทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในโลกกว่า 500 กะรัตทีป่ ระดับอยูบ่ ริเวณหน้ามงกุฎ และคฑาอาญา
สิทธิแห่งองค์พระราชินี จากนัน้ ถ่ายรูปบริเวณ
ด้านหน้าอาคารรัฐสภาและหอนาฬิกาบิก๊ เบน
สัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษก่อนนาท่านนังรถผ่
่ าน
ชมสถานทีส่ าคัญ ๆ ต่างๆ อาทิ ด้านหน้า
พระราชวังบักกิ
๊ ง้ แฮม บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง
ของนายกรัฐมนตรี จตุรสั ทราฟั ลการ์ อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟั ลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน พิคคา
เดลลี เซอร์คสั มหาวิหารเซ็นต์ปอล ย่านโซโห ฯลฯ

12.00 น.
บ่าย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยูใ่ นรายการทัวร์)
ให้ทา่ นได้อสิ ระช้อปปิ้ ง ถนนอ็อกฟอร์ด (Oxford Street) แหล่งชอปปิ้ งอีกแห่งทีไ่ ม่ควรพลาด มี
ความยาวถึง 1 ไมล์ (1.6 กม.) ทัง้ สองฟากฝั ง่ ถนนอุดมไปด้วยร้านค้านานาชนิดทีเ่ ห็นใหญ่โต
มโหฬารทีส่ ดุ ในย่านนี้กค็ งจะเป็ นห้างทีม่ ชี ่อื ว่าเซลฟริดเสจ (Selfridges) ซึง่ มีของขายตังแต่
่
เครือ่ งใช้ในบ้าน ฟอร์นิเจอร์ เสือ้ ผ้าเครือ่ งสาอาง เครือ่ งแก้ว ล้วนแล้วแต่เป็ นสินค้าแบรนเนม ซึง่
เป็ นอีกแหล่งชอปปิ้ งทีท่ ุกๆ คนประทับใจมาก บนถนนเส้นอ็อกซฟอร์ดสตรีทนี้จุดเด่นที่ ไม่เหมือน
ใครเลยก็คอื จะมีหา้ งสรรพสินค้าชัน้ นาของอังกฤษ และชอปปิ้ ง เซ็นเตอร์มารวมกันอยูบ่ นถนน
เส้นเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นพลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท (Plaza Oxford Street), ห้างสรรพสินค้า
จอห์นหลุยส์ (John Lewis), ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ (House of Frazer) ฯลฯ ซึง่ แต่
ละห้างก็ลว้ นแล้วแต่มชี ่อื เสียงด้วยกันทัง้ สิน้
รูปแบบตัวอาคารก็จะแปลกแตกต่างกันออกไปใน
สไตล์คลาสสิกแบบอังกฤษ อ๊อกฟอร์ดสตรีท เรียกได้วา่ เป็ นหัวใจ สิง่ ทีม่ ชี ่อื เสียงของทีน่ ่ีคอื ห้าง
Selfridges และอีกหลายห้าง เช่น John Lewis, Debenhams, Mark&Spence, Bhs และไม่ได้มี
เฉพาะห้างสรรพสินค้าเท่านัน้ ถนนสายนี้ยงั มีรา้ นค้าอีกมากกว่าสามร้อยร้าน และทีน่ ่ียงั ไป
ศูนย์กลางในการเลือกซือ้ ทีร่ ะลึก ไม่วา่ จะเป็ นสัญลักษณ์ของลอนดอน
นาท่านออกเดินทางสูส่ นามบินลอนดอน
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 917
(ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 11 ชัวโมง
่
20 นาที)

17.00 น.
21.25 น.

วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงเทพฯ
16.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ
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หลักฐานการทาวีซ่าอังกฤษ
1. หนังสือเดิ นทาง (Passport) ทีเ่ หลืออายุเกินกว่า 6 เดือน และเหลือหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า
2. รูปถ่ายสี ปั จจุบนั ขนาด 3.5 ซ.ม. 4.5 ซ.ม. จานวน 2 รูป
(รูปสี ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ ) ไม่เกิน 6 เดือน
3. สาเนาบัตรประชาชน โดยถ่ายหน้า – หลัง 2 ชุด
4. สาเนาสูติบตั ร 2 ชุด สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์
(ต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และมีตราประทับรับรองจากร้านแปลเอกสาร)
5. สาเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
6. สาเนาทะเบียนสมรส 2 ชุด (ในกรณีแต่งงานแล้ว)
7. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ,นามสกุล 2 ชุด (ในกรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงชือ่ – สกุล)
8. หลักฐานการทางาน
- พนักงานบริษทั / รับราชการ ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงานทีท่ า่ นรับจ้างอยู่ 1 ชุด (ระบุ
วันเข้าทางาน / ตาแหน่ง / เงินเดือน / ระยะเวลาทีจ่ ะเดินทาง ให้หน่วยงานออกเป็ นภาษาอังกฤษ)
- เกษียณอายุ 1 ชุด ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการ
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว ถ่ายสาเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือจดทะเบียน
พาณิชย์ (ขอความกรุณาลงตราประทับของบริษทั ด้วย) อย่างละ 1 ชุด
- นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) 1 ชุด
9. หลักฐานด้านการเงิ น ถ่ายสาเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ (ไม่รบั บัญชีกระแสรายวัน) ทีม่ ยี อดในบัญชีไม่ควรต่ากว่า 6
หลัก (หน้าชือ่ เจ้าของบัญชี และตัวเลข ย้อนหลังUPDATE อย่างน้อย 6 เดือน) 1 ชุด (ควรเลือกบัญชีทม่ี กี ารเข้าออก
เงินอย่างสม่าเสมอ ไม่ตอ้ งเติมเงินในบัญชีให้ถงึ 6 หลัก เพื่อให้แสดงว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีค่ รอบคลุมกับ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง)
10. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
จะต้องทาจดหมายยิ นยอม โดยทีบ่ ดิ า/มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่ เรือ่ งแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตร
เดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ า่ การอาเภอ หรือเขต โดนมีนายอาเภอ หรือผูอ้ านวยการเขต ลงลายมือชือ่ และ
ประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด
(ต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และมีตราประทับรับรองจากร้านแปลเอกสาร)

***ค่าบริการแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์***
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***หมายเหตุ***
- ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่ากรุ๊ป 30 วัน ทางสถานทูตไม่อนุ ญาตให้เอาพาสปอร์ตคืนในระหว่างการพิจารณาเอกสาร
- การนัดสแกนลายนิ้วมือทางศูนย์ยน่ื วีซ่า VFS อังกฤษจะกาหนดวันสแกนลายนิ้วมือให้ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
ต้องมาตามวันนัดหมายของสถานทูตเท่านัน้
- การนัดสแกนลายนิ้วมือที่ VFS อังกฤษจะประมาณล่วงหน้าอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง (ทางเราจะแจ้งวัน
นัดสแกนลายนิ้วมือก่อนล่วงหน้า 3 อาทิตย์)
- เอกสารทีต่ อ้ งติดตัวไปวันนัดสแกนลายนิ้วมือ
- บัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- ทะเบียนสมรส
- สูตบิ ตั ร (กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
- สมุดเงินฝากธนาคาร

หมายเหตุ
1. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้น เป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
2. หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพือ่ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
ทางสถานทูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของทางบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาระ
เงินมัดจาหรือทัง้ หมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
4. ทางบริษทั เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณา จะอยูใ่ นดุลพินิจของทาง
สถานทูตเท่านัน้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได้ ทางบริษทั จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ้ีดว้ ย
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อัตราค่าบริการ ** ไม่มีราคาตั ๋วเด็ก **
กาหนดการเดิ นทาง
23-28 กันยายน 2560
01-07 พฤศจิ กายน 2560
10-16 พฤศจิ กายน 2560
17-23 พฤศจิ กายน 2560

ผูใ้ หญ่
(2 ท่าน / ห้อง)
(ผูใ้ หญ่ 1 + เด็ก 1 )
52,900
55,900
55,900
55,900

อายุตา่ กว่า 12 ปี
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(มีเตียง)
52,900
55,900
55,900
55,900

อายุตา่ กว่า 12 ปี
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียง)
52,900
55,900
55,900
55,900

พักเดี่ยวเพิ่ ม
12,000
12,000
12,000
12,000

*** ราคาทัวร์ไม่ร่วมค่าธรรมเนี ยมวีซ่าท่านละ 6,500 บาท ***
วิธีการชาระเงิน
ชาระมัดจา ท่านละ 20,000 บาท (หลังจากทาการจอง 3 วันทาการ)
ค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ ชาระก่อนเดินทาง 15 วัน

อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป – กลับ เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้ในโปรแกรม (ตั ๋วกรุ๊ป)
 ค่าน้ าหนัก กระเป๋ าสัมภาระเดินทาง ตามทีส่ ายการบินกาหนดแต่ละเส้นทาง โหลดใต้เครือ่ งบิน (ไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชือ้ เพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุในรายการ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) ทีป่ ระเทศอังกฤษโรงแรมส่วนใหญ่ไม่หอ้ งสาหรับ 3 ท่าน
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนาเทีย่ ว ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าอาหาร และเครือ่ งดืม่ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบติ เิ หตุสาหรับเด็กทีม่ อี ายุน้อยกว่า 2 ปี และผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษทั ประกันฯจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึง่ หนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ 6,500 บาท
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครือ่ งดืม่ , ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์
และ ทีวชี อ่ งพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปบริการ สาหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ , ค่าทิปพนักงานเสิรฟ์ , พนักงานยก
กระเป๋ า
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชือ้ เพลิง และภาษีสนามบินทีท่ างสายการบินอาจเรียกเก็บเพิม่ ตามภาวะอัตราแลกเปลีย่ น
 ค่าภาษีต่าง ๆ หัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% (กรณีทล่ี กู ค้าต้องการใบกากับภาษี)
 ค่าปรับสาหรับกระเป๋ าสัมภาระเดินทางทีเ่ กินกว่าทีส่ ายการบินกาหนด
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 3 ปอนด์ / ท่าน x 5 วัน = 10 ปอนด์
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย 2 ปอนด์ / ท่าน x 7 วัน = 14 ปอนด์

รหัสทัวร์ : THI7-TG-UK-23SEP-17NOV17H
เงื่อนไขอื่นๆ
- รายการทัวร์สามารถปรับเปลีย่ นการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษทั จะยังคง
รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสิง่ สาคัญ
- ขอสงวนสิทธิ ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ทา่ นทีต่ อ้ งใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก
หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซือ้ ทัวร์ จะต้องแจ้ง เพือ่ หาข้อตกลงร่วมกัน เพราะ
เราคานึงถึงความปลอดภัยและเพือ่ สร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
- ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางทีม่ คี วามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเพือ่ ไปทางาน หรือเพือ่ การอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ ว
ขอสงวนสิทธิ ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายทีเ่ กิดกับชีวติ ร่างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั เิ หตุต่างๆ
สูญหายในทรัพย์สนิ หรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวตั ิ และอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทางตรงหรือ
ทางอ้อม
- ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ ในกรณีใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ กึ และค่าใช้จา่ ยทีบ่ ริษทั
จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
- เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิ ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับ
- อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตั ๋วเครือ่ งบินในปั จจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ น
ค่าบริการในกรณีทม่ี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋ว เครือ่ งบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงิน
บาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทาง
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยใดๆทัง้ สิน้ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้า
ของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
เหนืออานาจการควบคุมของบริษทั ฯ และเจ้าหน้าทีน่ นั ้ ๆ ทีจ่ ะส่งผลทาให้เสียเวลาในการท่องเทีย่ วตามรายการทัวร์ ผูเ้ ดินทาง
ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ ในกรณีใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ กึ และค่าใช้จา่ ยทีบ่ ริษทั
จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
- บริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ หากท่านถูกเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆปฏิเสธ
การเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินบางส่วนหรือทัง้ หมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให้ทา่ นไม่สามารถ
เดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ทา่ นอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่
วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษทั ฯจะทาหน้าทีป่ ระสานงานและเจ้าหน้าทีจ่ ะทาการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะๆ
- เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินชุดนี้เป็ นตั ๋วราคาพิเศษ (ตั ๋วกรุป๊ ) ต้องเดินทางตามวันทีท่ ร่ี ะบุไว้บนหน้าตั ๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก
หรือเปลีย่ นแปลงใดๆ ทัง้ สิน้ และถ้าทางบริษทั ได้ดาเนินการออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วนัน้ ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลง
รายชื่อผูเ้ ดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ เมือ่ ท่านต้องการเปลีย่ นแปลงรายชื่อผู้
เดินทางหลังจากออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการ ทัง้ นี้จะขึน้ อยูก่ บั สายการบินเท่านัน้ )
- บริษทั ฯทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทั ขนส่งเมือ่ เกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่
ทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั ๋ว
เครือ่ งบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้คา่ บริการที่ ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด
และทางบริษทั ฯได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าให้ทา่ นไม่ได้
ท่องเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการ ทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตาม
ความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯจะยึดถือและคานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้า
ส่วนมากเป็ นสาคัญ

