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ลอนดอน – เบอร์ ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ยอร์ ค – เอดินเบอระ – ทะเลสาบวินเดอร์ เมียร์ – แมนเชสเตอร์
ลิเวอร์ พูล – ไบบูรี – ช้ อปปิ้ งเอาท์ เล็ท ตะลุยมหานครลอนดอน สั มผัสกลิ่นไอ แห่ งผู้ดีอังกฤษ
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กาหนดการเดินทาง
11-19 พ.ค. // 18-26 พ.ค. // 01-09 มิ.ย. 62
( กรุณาสารองที่นั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า )
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุ วรรณภูมิ) – โดฮา
17.00 น.
21.15 น.

พร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ สายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์ แถว T ใช้ ประตูทางเข้ า 8-9 เจ้าหน้ าที่
อานวยความสะดวกและให้ การต้อนรับ พร้ อมจัดเตรียมเรื่ องเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833

วันที่ 2

โดฮา – เอดินเบอระ (สก๊ อตแลนด์ ) คาล์ ตัน ฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบอระ – ชมเมือง

00.15 น.

เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลีย่ นเที่ยวบิน ให้ ท่านเดินเล่นพักผ่อนช้ อปปิ้ งในสนามบินที่มี
ร้ านค้าปลอดภาษีมากมาย
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเอดิเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ โดยเที่ยวบิน QR031
เดิน ทางถึงสนามบินเอดิน เบอระ หลัง ผ่ านขั้นตอนการตรวจหนั งสื อ เดิน ทาง-วีซ่าและตรวจรับ สั มภาระ
เรียบร้ อยแล้ว นำท่ำนเดินทำงสู่กรุ งเอดินเบอระ เอดินเบรอะ EDINBURGH นครหลวงแสนสวยแห่ ง สก็อต
แลนด์ นาท่ าน ชมเมืองเอดินเบอระ เมืองหลวงและศูนย์กลำง
วัฒนธรรมของสก็อตแลนด์ต้งั แต่ศตวรรษที่ 15 ซึ่งได้รับกำร
ขนำนนำมว่ำ "ATHENS OF THE NORTH" เป็ นที่ต้ งั ของ
รั ฐสภำแห่ ง ใหม่ข องสก็ อตแลนด์ (เพิ่งแยกมำจำกรั ฐสภำ
ของสหรำชอำณำจักร) ตั้งอยู่บนถนนสำยหลักของเอดินเบอ
ระคื อ รอยัล ไมล์ (Royal Mile) ซึ่ งสร้ ำ งตำมแนวสัน เขำ
เชื่อมโยงพื้นที่ประวัติศำสตร์ระหว่ำงปรำสำทเอดินเบอระและพระรำชวัง ชมบริเวณเนินปราสาทเอดินเบอระ
(EDINBURGH CASTLE) บนเนินเขำอันงำมสง่ำ ซึ่งเริ่ มสร้ำงขึ้นในรำวช่วงศตวรรษที่ 11-16 ที่สำคัญปรำสำท
เอดินเบอระแห่ งนี้ เป็ นปรำสำทที่ ใช้เป็ นสถำนที่เปิ ดตัวของหนังสื อเรื่ องแฮรี่ พอตเตอร์ เนื่ องจำกมีลกั ษณะ
ใกล้เคียงฉำกเมืองแม่มดในท้องเรื่ องอีกด้วย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ คาล์ตนั ฮิลล์ (Calton Hill) ที่เป็ นที่ต้งั ของเสาคอลั่ม โรมันอันใหญ่ยกั ษ์ ที่ถือเป็ น
The National Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นที่ตรงนี้ สมัยโบรำณใช้
เป็ นที่ ประหำรนักโทษ ต่อมำก็เปลี่ยนมำเรื่ อยๆ เป็ นโรงหนังบ้ำง บ้ำน
ของข้ำรำชกำรบ้ำง จำกนั้นผ่ำนชมรัฐสภำสก็อตแลนด์ ผ่ำนชมร้ำน The
Elephant House เป็ นร้ำนนัง่ ชิลๆ เมนู เบำๆ อำหำรรำคำไม่แพง ที่ J.K.
Rowling มำนัง่ แต่งหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ภำคแรก นำท่ำนเดินเล่นชม
เมืองบน ถนนปริ้นซ์ Prince Street ที่มีร้ำนค้ำมำกมำยเปรี ยบได้ก ับ
ถนน อ็อกซ์ฟอร์ ด ในลอนดอน และชมบรรยำกำศของตัวเมืองเก่ำที่
ตั้งอยูบ่ นเนินเขำฝั่งตรงข้ำมซึ่งเป็ นบรรยำกำศที่สวยงำมมำกๆของเมืองเอดินเบิร์ก

01.20 น.
06.40 น.

เที่ยง
บ่ าย
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คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่:
วันที่ 3

Holiday Inn Edinburg Hotel / หรื อเทียบเท่ า
เอดินเบอระ – ทะเลสาบวินเดอร์ เมีย – ยอร์ ก – ชมเมือง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านออกเดินทางลงใต้ สู่ เมืองวินเดอร์ เมียร์ เมืองที่ต้ งั อยูใ่ นเขตทะเลสำบแสนสวยหรื อ เลค ดิสทริ ก
Lake District เป็ นเมืองบ้ านเกิดของปี เตอร์ แรบบิท ตัวการ์ ตูนที่มชี ื่ อเสียงของอังกฤษ ให้เวลำท่ำนเดินเล่นชม
เมืองเล็ก ๆ น่ ำรัก ที่ต้ งั อยู่ริ มทะเลสำบวินเดอร์ เมียร์ ชื่นชมกับบรรยำกำศของธรรมชำติ ที่ร่มรื่ นและอำคำร
บ้ำนเรื อนที่สวยงำม ชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์ เมียร์ ชมบ้ำนเรื อนที่อยู่ริมฝั่งทะเลสำบและบนเกาะ
แก่งต่างๆ ท่านจะเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่บริ สุทธิ์

เที่ยง
บ่ าย

คา่

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองยอร์ก ใช้เวลำประมำณ 2 ชัว่ โมง ถึงเมืองยอร์ค YORK นำท่ำนเข้ำสู่ตวั เมือง ชม
เมืองยอร์ที่สวยงำมและ ยิง่ ใหญ่ มีวหิ าร ยอร์ ค มินสเตอร์ ที่สร้ำงอุทิศแด่เซ็นต์ ปี เตอร์ นับว่ำเป็ นวิหำรสไตล์
กอธิคที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนบนภำยใน
ตกแต่ งด้ว ยแผ่น กระจกสี ที่ใหญ่ ที่สุ ด ใน
เกำะอัง กฤษ โดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ง บริ เวณ
หน้ำต่ำงกลม ROSE WINDOW ซึ่งเป็ น
ที่ ม ำของสัญ ลัก ษณ์ ข องดอกกุ ห ลำบใน
สงครำมแย่ ง ชิ ง รำชสมบัติ WAR OF
ROESES ในสมัยรำชวงศ์ยอร์ ค ปกครอง
ประเทศจำกนั้นมีเวลำให้ท่ำนอิสระช้อป
ปิ้ งในบริ เวณถนนแชมเบิ้ล และย่ำนเมืองเก่ำ ที่สุดคลำสสิคและสวยงำม โดยสิ นค้ำที่มีชื่อเสี ยงของเมืองนี้ คือ
กระเบื้องเคลือบโพรเซเลน ผ้ำปักรวมถึงงำนหัตรกรรมต่ำงๆ และสินค้ำแบรนด์เนมจำกยุโรป มำกมำย
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่:

Holiday Inn Hotel Leeds เทียบเท่ าระดับใกล้ เคียง

วันที่ 4
เช้ า
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ยอร์ ก – แมนเชสเตอร์ – สนามแมนยูไนเต็ด - ลิเวอร์ พูล – เบอร์ มิ่งแฮม

คา่

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางต่อสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ประมาณ 1 ชัว่ โมง เมืองหลวงทางตอนเหนือของอังกฤษ อดีตเมือง
ท่าที่สาคัญและเป็ นเมืองทีมี 2 สโมสรฟุตบอลที่ชาว
ไทยชื่ น ชอบ อย่ า งแมนเชสเตอร์ ยู ไ นเต็ ด และ
แมนเชสเตอร์ ซิ ต้ ี น าท่ านเก็ บ ภาพบริ เวณสนาม
ฟุตบอล “โอลด์ แทรฟฟอร์ ด” สโมสร “แมนเชสเตอร์
ยูไ นเต็ด ” OLD TRAFFORD STADIUM แห่ ง ที ม
แมนเชสเตอร์ ยูไ นเต็ ด เจ้าของสมญานาม “ปิ ศาจ
แดง ” ก่อสร้ างในปี 1909 และเริ่ มใช้ต้ งั แต่ ปี 1910
ปั จ จุ บนั มีที่นั่งจุผูช้ มได้ถึง 76,212 คน ให้ เ วลาท่ าน
เลือกซื้อสินค้าในร้ านมกกะสโตร์ ของสโมสร
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ านเดิน ทางสู่ “เมื อ งลิเ วอร์ พู ล ” ถิ่น ก าเนิ ด วงดนตรี สี่ เต่ าทอง และเมือ งท่ ำ แห่ ง กำรท่ องเที่ ย วที่ มี
ควำมส ำคั ญ มำกแห่ งหนึ่ งของประเทศอัง กฤษ
โดยเฉพำะในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 18 เมืองลิเวอร์ พูล
นั้น ถือว่ำเป็ นจุด ศูนย์ก ลำงของกำรติด ต่ อค้ำขำยกับ
แคริ บเบียน, ไอร์ แลนด์ และ แผ่นดิ นใหญ่ยุโรป จึ ง
ส่งผลให้เมืองลิเวอร์พูลเป็ นเมืองสำคัญที่สุดเมืองหนึ่ ง
ของอังกฤษ ปั จ จุ บัน เมือ งลิเวอร์ พู ลได้ก ลำยเป็ นที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์ พูล
ได้มีก ำรฉลองครบรอบ 800 ปี ที่ ก่อตั้งมำและในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์ พูลก็ได้รับตำแหน่ งเมืองหลวงทำง
วัฒนธรรมของยุโรปพร้ อมกับเมืองสตรำวันเจอร์ ในนอร์ เวย์อีกด้ว ย นาท่ านเดิน ทางไปถ่ ายรู ปด้ านนอก
Anfield สนามฟุตบอลของสโมสรชื่ อดังลิเวอร์ พูล เจ้าของคาขวัญ YOU WILL NEVER WALK ALONE
หลังจากนั้นเดินทางสู่ เมืองเบอร์ มงิ่ แฮม
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่:

Double Tree By Hilton Hotel Coventry

เที่ยง
บ่ าย

หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้ เคียง

วันที่ 5
เช้ า

รหัสทัวร์ : THW6-QR-UK-11MAY-1JUN19
เบอร์ มิ่งแฮม – เบอร์ ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ไบบูรี - คอทส์ โวลส์ – ช้ อปปิ้ ง เอาท์ เล็ท
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ ” Bourton On The Water หมู่บำ้ นเล็ก ๆ ที่รู้จกั กันใน
นำมของ “เวนิส แห่งคอตสวอล์ด” เมืองที่โด่งดังที่สุดในเขตคอตสโวลด์ Cotswold ดูเงียบสงบมี ลำธำรสำย
เล็ก ๆ (แม่ น้ ำวิ น ด์รั ช ) ไหลผ่ำ นกลำง
เมือง และมีสะพำนหิ น ทอดข้ำมน้ ำเป็ น
ช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้ำนใบอยู่
ริ มน้ ำ เมืองนี้ มีร้ ำนอำหำรและโรงแรม
รวมทั้งร้ำนค้ำให้เดินเล่นเก็บบรรยำกำศ
อัน รื่ นรมย์ น ำท่ ำ นชมควำมสวยงำม
ภำยในหมู่บำ้ นแห่ งนี้ พร้ อมทั้งถ่ำยภำพ
เป็ นที่ระลึก นำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำ
สู่ “หมู่ บ้ า นไบบุ รี ” เป็ นหมู่ บ้ำ นเล็ก ๆ
ตั้งอยูใ่ นแคว้น Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทส์โวลส์) จัดว่ำเป็ น The Most beautiful village

in England ให้ท่ำนได้เดิ นเล่นชม บ้ำนเรื อนอันเป็ นเอกลักษณ์ของหมู่บ้ำนแห่ งนี้ นั่นคือกระท่อมหิ น

เที่ยง
บ่ าย

โบรำณ ที่เรี ยงรำยกันยำวไปเป็ นแถว มีชื่อว่ำ Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่ำนี้ เคยเป็ นที่พกั ของคนที่ทำ
อำชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17ชม โบสถ์อนั เก่ำแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวย ๆ ที่รำยล้อมด้วยดอกไม้สี
สดใสริ มสองข้ำงทำง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นออกเดินทางสู่ ศู นย์ เอาท์ เล็ท Bicester Village
Outlet ที่ใ หญ่ แ ละมีสิน ค้ าหลากหลายที่สุด มีเ วลาให้
ท่ า นช้ อปปิ้ งสิ น ค้ า แบรนด์ เนม อาทิ เ ช่ น Burberry,
Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally, Mulberry, Paul
Smith, POLO ฯลฯ

***** อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง *****

พักที่:

IBIS STYLES LONDON WEMBLEY HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
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วันที่ 6

ลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัย

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระทุกท่ านตามอัธยาศัย ท่ านสามารถขอคาแนะนาจากหัวหน้ าทัวร์ ในการเลือกเดินซื้ อ สิ นค้ าบริเวณย่ าน
ต่างๆ อาทิเช่ น ย่านเคนชินตัน ไฮสตรีท ย่านถนนรีเจนท์ อ๊อกฟอร์ ด หรื อ เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ หุ่นขี้ผงึ้ มาดาม
ทุสโซ่ (ค่าเข้ าประมาณ 1,700 บาท) พิพธิ ภัณฑ์องั กฤษ (Britist Museum) (ไม่เสียค่าเข้ าชม) โรงถ่ าย
ภาพยนตร์ วอร์ เนอร์ (Harry Potter) ค่าเข้ าประมาณ 3,800 บาท) ได้ตามอัธยาศัย

พักที่:
วันที่ 7

IBIS STYLES LONDON WEMBLEY HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
ลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัย

เช้ า

บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระทุกท่ านตามอัธยาศัย ท่านสามารถขอคาแนะนาจากหัวหน้ าทัวร์ ในการเลือกเดินซื้อสินค้าบริเวณย่าน
ต่างๆ อาทิเช่ น ย่านเคนชินตัน ไฮสตรีท ย่านถนนรีเจนท์ อ๊อกฟอร์ ด หรื อ เข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์หุ่นขีผ้ งึ้ มาดาม
ทุสโซ่ (ค่าเข้ าประมาณ 1,700 บาท) พิพธิ ภัณฑ์องั กฤษ (Britist Museum) (ไม่เสียค่าเข้ าชม) โรงถ่ าย
ภาพยนตร์ วอร์ เนอร์ (Harry Potter) ค่าเข้ าประมาณ 3,800 บาท) ได้ตามอัธยาศัย

พักที่:
วันที่ 8

IBIS STYLES LONDON WEMBLEY HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
ลอนดอน – ชมเมือง – พิพธิ ภัณฑ์ ลอนดอน-สนามบิน
นาท่ านชม “ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน” Tower Of London (ภายนอก) สถำนที่ที่เคยเป็ นพระรำชวัง แม้

เที่ยง
บ่ าย

ในภำยหลังจะเปลี่ยนมำเป็ นคุกหลวง ที่จองจำบุคคลสำคัญของอังกฤษ ไม่ว่ำจะเป็ นพระมเหสี แอนน์ โบลีน
เซอร์ โ ทมัส มอร์ ฯลฯ จำกนั้ นชมมหำนคร
ลอนดอน, ผ่ำนชมรัฐสภำของอังกฤษริ มแม่น้ ำ
เทมส์ จัตุ รัสรั ฐสภำ มหำวิหำรเวสทมิน ส์เตอร์
หอนำฬิ ก ำบิ๊ ก เบน ถนนดำวน์ นิ ง ที่ ต้ ัง ของ
บ้ำนพักนำยก รัฐมนตรี องั กฤษ, จตุ รัสทรำฟั ล
กำร์ อนุ สรณ์ของนำยพลลอร์ ด เนลสัน และชัย
ชนะของอัง กฤษเหนื อ ทัพ ของนโปเลี ย น ณ
แหลมทรำฟั ล กำร์ , มหำวิ ห ำรเซนต์พ อลส์
ธนำคำรชำติของ อังกฤษ กองบัญชำกำรตำรวจสก๊อตแลนด์ยำร์ด ถ่ำยภำพสะพำนทำวเวอร์ บริ ดจ์ ที่โด่งดัง
ผ่ านชม “พระราชวัง บักกิ้ง แฮม” ที่ใช้ว่ำรำชกำรของสมเด็ จ พระบรมรำชิ นี น ำถอลิซำเบธที่ 2 และพระ
รำชวงศ์ช้นั สู ง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์บริตชิ (British Museum) ซึ่ง เป็ นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ดำ้ นประวัติศำสตร์และ
วัฒนธรรมของมนุษย์ ที่สำคัญที่สุด และใหญ่ที่สุดในโลก มีกำรก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1753 ในเบื้องต้นวัตถุที่
เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็ นของสะสมของเซอร์แฮนส์สโลน (Hans Sloane) เป็ นแพทย์และนักวิทยำศำสตร์

รหัสทัวร์ : THW6-QR-UK-11MAY-1JUN19
21.55 น.

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิ ดให้บริ กำรแก่สำธำรณะเป็ นครั้งแรกในวันที่ 15 มกรำคมค.ศ.1759 ในมงตำกู เฮำส์ เมือ
งบลูมส์เบอร์รี่ กรุ งลอนดอน อันเป็ นสถำนที่ต้งั ของอำคำรพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบนั เดินทางเข้ าสู่ สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ แวะต่อเครื่ องที่โดฮา(กาต้าร์ ) โดยเที่ยวบินที่ QR016

วันที่ 9

ลอนดอน – ชมเมือง – พิพธิ ภัณฑ์ ลอนดอน-สนามบิน

06.35 น.
08.40 น.
19.00 น.

เดินทางดึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ นาท่ านต่อเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR832
เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

.โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมะสม เนื่ องจากความล้ า ช้ าของสายการบิน สภาพลม, ฟ้ า, อากาศ การจราจร และ
สถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่ อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้
หัวหน้ าทัวร์ ผู้นาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิ่ม
( มีเตียงเสริม )

11-19 พ.ค. 62
18-26 พ.ค. 62
01-09 มิ.ย. 62

55,900
55,900
55,900

55,900
55,900
55,900

55,900
55,900
55,900

16,900
16,900
16,900

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้าหน้ าที่บริษทั ฯ
อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เอดินเบอระ // ลอนดอน-กรุ งเทพฯ
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
และรำคำโรงแรมจะปรั บขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ตอ้ งมีกำร
ปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิน่ ในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์ โดยหัวหน้ำทัวร์ ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่ าน / วัน (หากท่ านประทับใจในการเดินทาง)
ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ปอนด์ / ท่ าน / วัน (14 ปอน์ ด)

ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (5,500 บาท) ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ านจะผ่ านการพิจารณา
หรื อไม่กต็ าม

รหัสทัวร์ : THW6-QR-UK-11MAY-1JUN19
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้ อมแฟกซ์ หรื ออีเมล์ สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport
มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ
ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า
หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ย นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไ ขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สารองทีน่ ั่งครบ 20 ท่าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่ างๆ
ที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึ งจะสามารถ
ยื่นวีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
o หากในช่ วงทีท่ ่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่ านจะต้องเดิ นทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน
และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
o เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่องเทีย่ วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีป
ยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมี ผลต่ อการพิจารณาวีซ่าของท่ าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่ เพียงตัวกลาง และ
อานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวีซ่าทีท่ ่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้ องเสี ยค่าใช้ จ่า ยจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่ านไม่ ผ่านการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบิ นถ้าออกตัว๋
มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ ละสายการบิ น) ถ้า
ยังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ ามัดจาห้องใน 2 คื นแรกของการเดิ นทางหากท่ านไม่
ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋วเครื่ องบิ น หรื อพาหนะอย่ าง
หนึ่งอย่ างใดทีใ่ ช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษัท
ฉะนั้นท่านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิ น
หรื อ กรุ๊ปที่มีการการั นตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 30,000 บำท
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 50 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 20 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

รหัสทัวร์ : THW6-QR-UK-11MAY-1JUN19
เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รูปถ่ ายสี (ต้องถ่ ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน 3
เดือนนับ จำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดง ทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่
ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มกี ำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสองคน
ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่ว่ำกำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ตบิ ัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบื อนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุ ภำพ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั ฯ
จะส่ งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่ งเอกสำร
ดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่
ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไป
ท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว
ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำร
เดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

