ENGLAND WALES SCOTLAND
อังกฤษ เยือนชาลส์บวั รี่ เสาหินสโตนเฮ้นจ์ บาธ พิพิธภัณฑ์น้าแร่
ลอนดอน วินด์เซอร์ลอ่ งแม่น้าเทมส์ ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
WARNER BROS STUDIOบักกิ้งแฮม ช้อปป้ ิ งย่านอ๊อกฟอร์ด
เวลส์ เยือนคาร์ดิ๊ฟ คอตสโวลส์ เบอร์ตนั ออนเดอะวอเตอร์
สแตรทฟอร์ดยอร์ค คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ มหาวิหารยอร์คมินเตอร์
สก๊อตแลนด์ เยือนเอดินเบิรก์ รถไฟด่วนอีสต์โคสด์เรลเวย์
แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด
พิเศษบริการอาหารค่ าด้วยเมนูช่ือดัง

“เป็ ดย่างFOUR SEASONS”และ
“BURGER& LOBSTER ชื่อดังของลอนดอน”

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
กรุ งเทพฯ–นครลอนดอน (อังกฤษ)
21.00 น. พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
วันที่สอง
01.10 น.

ลอนดอน–ซาลส์ บัวรี่–สโตนเฮ้ นจ์ –บาธ–พิพิธภัณฑ์ นา้ แร่ ร้อนโรมัน–คาร์ ดี๊ฟเมืองหลวงแห่ งเวลส์
สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910 นําท่านเดินทางสูน่ ครลอนดอน ประเทศอังกฤษ

07.15น.

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองพร้ อมรับสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ ชรอรับ
คณะ พร้ อมบริ การน้ าดื่มและอาหารเช้ าแบบกล่ องด้ วยเมนู “ข้ าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์ ”นําท่านเดินทางสู่
เมืองซาลส์ บัวรี่ (Salisbury)นําชม เสาหินสโตนเฮ้ นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรื อแนว
แท่งหินที่เป็ นความลับดํามืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แล้ วเดินทางต่อสู่ เมืองบาธ(Bath) ในหุบเขาเอวอนเมือง
เก่าแก่ที่มีอายุตงแต่
ั ้ เมื่อครัง้ โรมันเรื องอํานาจ จากหลักฐานบ่อนํ ้าพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทําให้ เมือง
บาธได้ รับการแต่งตังเป็
้ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.1987
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ นา้ แร่ ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum)ซึ่งมีประวัติการค้ นพบที่น่าสนใจ ปั จจุบนั เป็ น
กลุม่ อาคารสําคัญของเมืองคือ บริ เวณที่เป็ นที่ตงของบ่
ั้
อนา้ แร่ ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สองคือ บริ เวณวัด
และส่วนที่สามคือ บริ เวณที่เปิ ดบริ การให้ นกั ท่องเที่ยวหรื อชาวเมืองใช้ บริ การนํ ้าแร่ ซึง่ มีทงสระว่
ั้
ายนํ ้า, บ่อนํ ้าแร่ เย็น-ร้ อน
, ห้ องอบไอนํ ้าและส่วนที่เป็ น Turkish Bath ให้ ท่านได้ ชิมนํ ้าแร่ ที่จดั ให้ กบั นักท่องเที่ยวเท่านันเที
้ ่ยวชมเมืองอาคาร
บ้ านเรื อนที่ถกู สร้ างขึ ้นในยุคจอร์ เจียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทังอาคารรอยั
้
ลเครสเซ่ น(Royal Crescent) กลุ่ม
อาคารรู ป ครึ่ ง วงกลมที่ มี ส ถาปั ต ยกรรมแปลกตา ทํ า ให้ เ มื อ งบาธมี เ สน่ ห์ ไ ม่ น้ อย เดิ น ทางเข้ าสู่ เมื อ งคาร์ ดิ๊ ฟ
(Cardiff)เมืองหลวงของประเทศเวลส์หนึ่งในเครื อจักรภพ ใจกลางเมืองเป็ นที่ตงของปราสาทคาร์
ั้
ดิ๊ฟ(Cardiff Castle)
เดิม เป็ นที่พํ านักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้ อ มรอบไว้ ด้ วยกํ าแพงโบราณ นํา ท่า นชม ศาลาว่ า การเมื องและ
พิพิธภัณฑ์ ซึง่ เป็ นกลุม่ อาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ ดิ๊ฟ , สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทํา
การของรัฐอิสระให้ ทา่ นเดินเล่นและซื ้อของที่ระลึกในย่านถนนควีนส์แหล่งช้ อปปิ ง้ ของเมือง

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ CARDIFF MARRIOTT HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
คาร์ ดี๊ฟ–คอตสโวลส์ –เบอร์ ตนั ออนเดอะวอเตอร์ –สแตรทฟอร์ ด–บ้ านเกิดเชคสเปี ยร์ –ยอร์ ค
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เขตคอตสโวลส์ (Cotswolds) บริ เวณเล็กๆ ทางตะวันตกของอังกฤษ หมู่บ้านแสนสวยเงียบสงบเมือง
เล็กๆ ที่มีร้านค้ าตกแต่งแบบชนบทสลับกับทุ่งหญ้ าสีเขียวขจี คอตสโวลส์ เป็ นศูนย์กลางการค้ าขนแกะและเลี ้ยงแกะมา
ตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 13-15นําท่านเที่ยวชม เมืองเบอร์ ตัน ออนเดอะวอเตอร์ (Bourton-on-the-water) เมืองที่โด่งดัง
ที่สดุ ในคอตส์โวลส์ ดูเงียบสงบมีลาํ ธารสายเล็กๆของแม่นํ ้าวินด์รัช(Windrush)ไหลผ่านกลางเมืองและมีสะพานหินทอด
ข้ ามนํ ้าเป็ นช่วงๆ กับต้ นวิลโลว์ (Willow)ที่แกว่งกิ่งก้ านใบอยู่ริมนํ ้า เมืองนี ้มีร้านอาหารและโรงแรมรวมทังร้้ านค้ าให้ ท่าน
เดินเก็บบรรยากาศอันรื่ นรมย์ แล้ วเดินทางต่อ ระยะทางเพียง 40 กิโลเมตรสู่ เมืองสแตรทฟอร์ ด(Stratford) เมืองที่ตงั ้
อยู่ริ ม ฝั่ ง แม่นํ า้ เอวอนอัน เป็ นบ้ า นเกิ ด ของ วิ ล เลี่ ย มเช็ ค สเปี ยร์ (William Shakespeare)กวี ที่ มี ชื่ อ เสีย งที่ สุด ของ
อังกฤษ อิสระให้ ทา่ นเดินชมเมือง หาซื ้อของที่ระลึกเกี่ยวกับวิลเลียมเชคสเปี ยร์ กวีเอกที่โด่งดังของโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

จากนันเดิ
้ นทางสู่ เมืองยอร์ ค (York) เขตแดนที่ครัง้ หนึง่ กองทัพโรมันได้ สร้ างแนวกําแพงป้องกันการบุกรุกของข้ าศึกซึ่งก็
คือ“ชาวสก็อตผู้ป่าเถื่อน” ระหว่างเส้ นทางผ่านเขตยอร์ คเชอร์ เดลส์ (Yorkshire Dales)ที่อดุ มสมบูรณ์ไปด้ วยทุ่งหญ้ าอัน
กว้ างใหญ่ จนเข้ าสูเ่ ขตเมืองยอร์ ค ซึง่ เป็ นศูนย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักรมาตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 19

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณHILTON YORK HOTELหรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ยอร์ ค–เที่ยวชมเมือง–รถไฟด่ วนอีสต์ โคสด์ เรลเวย์ –เอดินเบิร์ก (สก๊ อตแลนด์ )–ช้ อปปิ ้ งถนนปริน้ เซส
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม คลิฟฟอร์ ดทาวเวอร์ (Clifford's Tower York)สิ่งก่อสร้ างโบราณ เชื่อกันว่ามีมาตังแต่
้ ยคุ โรมันเมื่อครัง้
การเข้ ายึดครองของจักรพรรดิ์คอนสแตนติน ใกล้ กันเป็ นอาคารพิพิธภัณฑ์ ปราสาทยอร์ ค (York Castle Museum)
กําแพงเมืองโบราณทอดแนวยาวสูต่ วั เมืองเก่า อันเป็ นที่ตงของ
ั้
มหาวิหารยอร์ คมินสเตอร์ (York Cathedral) จัดเป็ น
มหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในอังกฤษและครอบคลุมพื ้นที่ใกล้ เคียงของเมืองยอร์ คซึ่งเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง เมือง
แห่งนี ้มีบิช็อปประจําเมืองในราวปี 314 ทําให้ เป็ นสถานที่ที่มีความสําคัญต่อคริ สต์ศาสนาแห่งแรกๆ ของอังกฤษ อีกทังยั
้ ง
เป็ นโบสถ์แบบโกธิคที่ใหญ่ที่สดุ ในอังกฤษเหนือ งดงามด้ วยการตกแต่งด้ วยกระจกสี อิ สระให้ ท่านได้ เดินเล่นหรื อซื ้อหา
ของที่ระลึกในเขตเมืองเก่าตามอัธยาศัย

วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่ห้า
เช้ า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถไฟด่ วนอีสต์ โคสด์ เรลเวย์ (East Coast Railway)นําท่านออกเดินทางสูด่ ินแดนของสก๊ อตแลนด์ที่ เมืองเอดินเบิร์ก
(Edinburgh)เมืองหลวงที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่ที่สวยงาม อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ บนถนนปริ น้ เซส ที่มีห้างสรรพสินค้ าแบรนด์เนม
และร้ านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่ สก๊ อต เครื่ องดนตรี ประจํ าชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทัง้ ผ้ า วูล
(Wool)ผ้ าแคชเมียร์ (Cashmere)และผ้ าตาร์ ตนั (Tartan) ผ้ าลายสก็อตพื ้นเมืองอันเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณRADISSON BLU HOTEL EDINBURGEหรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เอดินเบิร์ก–อนุสาวรีย์บ๊อบบี–้ พระตาหนักโฮลีร๊ ูด–ปราสาทเอดินเบิร์ก–วินเดอร์ เมียร์ –เลคดิสทริค
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเที่ยวชมเมืองเอดินเบิร์กขึ ้นสูย่ อดเขาแคลตัน(Calton Hill) ทีจ่ ะทําให้ ทา่ นประทับใจไปกับเมืองที่ถกู แบ่งเป็ นสอง
ฝั่ งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจากได้ ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแล้ ว บนเนินเขาแห่งนี ้ยังเป็ นที่ตงของอนุ
ั้
สรณ์สถาน
รํ าลึกถึงสงครามนโปเลียนที่ยงั สร้ างไม่เสร็ จสมบูรณ์ สถาปั ตยกรรมที่คล้ ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรี ซ ทํา
ให้ เอดินเบิร์กได้ รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่านชม อนุ สาวรี ย์บ็อบบี(้ Greyfriars Bobby) สุนขั พันธุ์

สกายเทอเรี ยร์ ที่โด่งดังที่สดุ ตัวหนึง่ ของโลกจากความซื่อสัตย์และจงรักภักดี แล้ วเดินทางสู่ ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile)
ถนนสายสําคัญที่เชื่อมสู่ พระตาหนักโฮลี่ร๊ ู ด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็ นที่ประทับของพระราชินีเวลาเสด็จ
เยื อ นสก๊ อ ตแลนด์ แ ละเคยเป็ นที่ ประทับ ของพระนางแมรี แ ห่ง สก๊ อต ฝั่ ง ตรงข้ า มเป็ นรั ฐ สภาแห่ง ชาติ สก๊ อ ต อัน น่า
ภาคภูมิใจด้ วยสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัย เข้ าชม ปราสาทเอดินเบิร์ก(Edinburgh Castle) อันสง่างามด้ วยทําเลที่ตงบน
ั้
เนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมืองเคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ย์สก๊ อต เคยถูกทําลายลงหลายครัง้ แต่ทกุ ครัง้
ก็ได้ รับการบูรณะและสร้ างใหม่ให้ กลับคืนสูค่ วามสง่างาม โดยเฉพาะครัง้ สุดท้ ายในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์ วอลเตอร์ ส
ก๊ อต นักปราชญ์ชาวสก๊ อต แบ่งเป็ นส่วนต่างๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มีปืน
ใหญ่เรี ยงราย รวมทังประเพณี
้
การยิงปื นใหญ่ในเวลา 13.00 น.ของทุกวันตลอด 150 ปี ที่ผ่านมาโบสถ์ เซนต์ มากาเร็ ต
(St. Margaret'sChapel) สร้ างในคริ สต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรํ าลึกถึงพระมารดาของกษัตริ ย์เดวิดที่ 1 เข้ าสูพ
่ ระราชฐาน
ชัน้ ใน ส่วนที่เป็ น The Palaceจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่ องราวของราชวงศ์แห่งสก๊ อต ห้ องประทับ ห้ องมหามงกุฎ และ Great
Hallเคยเป็ นทังห้
้ องจัดเลี ้ยง, การประชุมสภา, โรงเรื อนทหาร และโรงพยาบาลมาแล้ วในแต่ละยุคสมัย ปั จจุบนั จัดแสดง
เกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ ในการสงคราม

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่หก
เช้ า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์ เมียร์ (Windermere)เขตเลคดิสทริ คอุทยานแห่งชาติที่ได้ รับการขนานนามว่าดีและสวย
ที่สดุ ของอังกฤษที่กว้ างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่งนําท่านชมบรรยากาศของเลคดิสทริ ค(Lake District)
เขตอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของประเทศ เพื่อการพักผ่อนตากอากาศท่ามกลางความเป็ นธรรมชาติของทะเลสาบและหุบ
เขางดงามประดุจหนึง่ ภาพวาด
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ LOW WOOD HOTEL WINDERMERE หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
แมนเชสเตอร์ –สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ ด–ลอนดอน(อังกฤษ)– ห้ าง Harrods
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองที่มีสโมสรที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลกคือ แมนยูหรื อ ปี ศาจแดง เข้ าชม สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ ด (Old Trafford
Stadium) ที่สร้ างนักเตะเก่ง ฝี เท้ ายอดของปี ศาจแดงมาหลายสมัย สนามฟุ ตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จดั ว่ารวยที่สดุ ใน
โลก อิสระให้ ทา่ นเลือกซื ้อของที่ระลึกของทีมที่ทา่ นชื่นชอบในร้ าน Mega Storeที่มากมายไปด้ วยของที่ระลึกหลากหลาย
ชนิดสําหรับแฟนบอล (**หมายเหตุ สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ ดและพิ พิธภัณฑ์ จะงดให้บริ การในวันที ่มีการแข่งขัน หากไม่
สามารถเข้าชมสนามของแมนยู เราจะเปลี ่ยนโปรแกรมไปเข้าที ่สนามของ Liver Pool หรื อสนามอื ่นให้แทนตามความ
เหมาะสมแต่สนามบอลจะงดให้บริ การในวันทีม่ ี การแข่งขันเช่นกัน**)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน(London) เมืองหลวงของสหราชอาณาจักร (United Kingdom) และเป็ นเมืองที่
ใหญ่ที่สดุ ของสหภาพยุโรป(European Union: EU)มีประชากรกว่า 7.75 ล้ านคน ลอนดอนเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางสําคัญ
ทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชัน่ และศิลปะ และเป็ นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่
โลกจากนันนํ
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ที่ห้างดังระดับโลก ใจกลางกรุ งลอนดอนที่ Harrods ห้ างหรู แห่งนี ้ ตังอยู
้ ่บนถนนบรอมพ์ตนั
ย่าน Knight Bridge เก่าแก่มากเพราะก่อตังมาตั
้ งแต่
้ ปี พ.ศ.2377 โดย Charles Henry Harrods ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินช้
อปปิ ง้ ตามอัธยาศัยสินค้ าแบรนด์เนมมากมานให้ เลือกสรร
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ MINLLENNIUM GLOUCESTER HOTELหรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่เจ็ด
Bicester Village Outlet Shopping Centre–WARNER BROS STUDIO
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ Bicester Village Outlet Shopping Centreเพลิดเพลินไปกับการช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมกว่า 120
ร้ านค้ าให้ ท่านเลือกซื ้ออย่างจุใจอาทิเช่น GUCCI, BALENCIAGA ,ARMANI, BALLY, BOSS, BURBERRY, DIOR,
DIESEL, DKNY และอื่นๆอีมากมายให้ ทา่ นได้ เลือกสรร
สามารเข้ าดูรายละเอียด OUTLET ได้ ทhี่ ttps://www.bicestervillage.com/en/shopping/

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Burger & Lobster ย่ านดังของลอนดอน
นําท่านเดินทางสูโ่ ลกแห่งเวทย์มนต์ของพ่อมดน้ อยแฮรี่ พอตเตอร์ จากภาพยนตร์ ชุดสุดโด่งดัง Harry Potter นําท่านชม
โรงถ่ายภาพยนตร์ วอร์ เนอร์ สตูดิโอทัวร์ ลอนดอน ซึง่ เป็ นสถานที่โรงถ่ายภาพยนตร์ Harry Potter ทัง้ 8 ภาคที่ทกุ ท่าน
ชื่นชอบ วอร์ เนอร์ สตูดิโอตังอยู
้ ่ห่างจากลอนดอนไปเพียงแค่ 20 นาที ท่านจะได้ พบกับฉากห้ องโถงใหญ่ของฮอกวอร์ ต
ฉากห้ อ งของดัมเบิ ล้ ดอร์ ตรอกไดแอกอน รวมถึ งปราสาทฮอกวอร์ ต ทัง้ หลัง ขนาดจํ า ลองที่ ใ ช้ ถ่ า ยทํ าจริ งและอื่ น ๆ
นอกจากนี ้ยังมีร้าน Café Studio และร้ านขายของที่ระลึกอีกมากมาย

ค่า
วันที่แปด
เช้ า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารโฟร์ ซีซ่ นั ส์ พิเศษ!! ด้ วยเมนูช่ อื ดังต้ นตารับ “เป็ ดย่ าง”
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ MINLLENNIUM GLOUCESTER HOTELหรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน–ล่ องเรือแม่ นา้ เทมส์ –ขึน้ ลอนดอนอาย-Oxford–เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินสู่ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน(Tower of London) ที่มีประวัติศาสตร์ อนั เกรี ยงไกรยิ่งใหญ่ การนองเลือดหรื อ
แม้ แต่ซบั ซ้ อนซ่อนเงื่ อนมีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็ นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง , คุกและแดนประหาร ปั จจุบันเป็ น
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ นกลุม่ อาคารและหอคอยหลายหลัง ชมมหามงกุฎอิมพีเรี ยล(The Imperial State Crown) ซึ่งประดับ
ด้ วยเพชรที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก ชื่อ “ดาราแห่งอาฟริ กา 2” หรื อ “คัลลินนั 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ”
ประดับด้ วยเพชร “โคอินรู ์ ” ที่เคยเป็ นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุ ในโลก และชิ ้นสุดท้ ายคือ “คฑา” ประดับด้ วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุ
ในโลก “ดาราแห่งอาฟริ กา 1” หรื อ “คัลลินนั 1”จากนันนํ
้ าท่าน ล่ องเรื อแม่ นา้ เทมส์ ชมความงดงามสองฝั่ งของแม่นํ ้า
เทมส์ ผ่านชมสิง่ สําคัญของลอนดอน อาทิเช่น จตุรัสรัฐสภา(Parliament Square), พระราชวังเวสท์ มินส์ เตอร์ (Palace
of Westminster) ที่ตงของรั
ั้
ฐสภาอังกฤษ(Parliament of England), หอนาฬิกาบิ๊กเบน(The Clock Tower of the
Palace of Westminster, "Big Ben")ที่มีความสูง 320 ฟุต เป็ นนาฬิกาที่มีหน้ าปั ดใหญ่ที่สดุ ในโลก, มหาวิหารเซนต์ ปอล
(St Paul's Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริ ดจ์ (London Bridge)สะพานข้ ามแม่นํ ้า
เทมส์แห่งแรก แล้ วขึ ้นฝั่ งที่ทาวเวอร์ บริ ดจ์ (Tower Bridge) สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง นําท่านขึ ้นชมทัศนียภาพ
ของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบน ลอนดอนอาย(London Eye) ชิงช้ าสวรรค์ ที่สงู ที่สดุ ในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร
(443 ฟุต) และกลายมาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยม และเป็ นจุดดึงดู ดนักท่องเที่ยวได้ อย่างมากในสหราช
อาณาจักรมีผ้ มู าเยือนมากกว่า 3 ล้ านคนต่อปี นําท่านเที่ยวชมกรุ งลอนดอน และแวะถ่ายภาพกับ พระราชวังบัค้ กิง้ แฮม
(Buckingham Palace) ที่ประทับของพระเจ้ าอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสูย่ ่านช้ อปปิ ง้ บน ถนนอ็อซฟอร์ ด ที่มีห้างสรรพสินค้ าใหญ่มากมายอย่าง MARK & SPENCER, PRIMARK,
SELFRIDGES, NEXT, ZARA ฯลฯ อิสระให้ ท่านได้ มีเวลาเลือกซื ้อของอย่างจุใจ จากนันได้
้ เวลาสมควรเดินทางสู่
สนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ ทา่ นได้ ทํา Tax Refund
21.35 น. สายการบินไทยเที่ยวบินที่TG917 นําท่านเดินทางสูก่ รุงเทพฯ ประเทศไทยย
วันที่เก้ า
กรุ งเทพฯ
16.00น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
..................................................................................
(หมายเหตุ ทางบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการปรั บ เปลี่ย นโปรแกรมเพื่ อ ความเหมาะสมโดยมิ ไ ด้ แ จ้ ง ล่ว งหน้ า โดยจะคํ า นึง ถึ ง
ผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)

กาหนดวันเดินทาง
21 – 29 ต.ค. 60
28 ต.ค. – 05 พ.ย. 60
17 - 25 พ.ย. 60
24 พ.ย. – 02 ธ.ค. 60
15 - 23 ธ.ค. 60
22 – 30 ธ.ค. 60

03 - 11 พ.ย. 60
01 – 09 ธ.ค. 60

14 – 22 ต.ค. 60
10 - 18 พ.ย. 60
08 – 16 ธ.ค. 60
26 ธ.ค. – 03 ม.ค. 60
(เทศกาลปี ใหม่)
26 ม.ค. – 03 ม.ค. 61
23 ก.พ. – 03 มี.ค. 61

05 – 13 ม.ค. 61

12 – 20 ม.ค. 61

19 - 27 ม.ค. 61

02 – 10 ก.พ. 61
02-10 มี.ค. 61

09 - 17 ก.พ. 61
09-17 มี.ค. 60

23 – 31 มี.ค. 61

30 มี.ค. – 07 เม.ย. 61

06 – 14 เม.ย. 61

16 - 24 ก.พ. 61
16 – 24 มี.ค. 61
12 – 20 เม.ย. 61
(สงกรานต์)

ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : เดินทางเดือน พฤศจิกายน 60 – มีนาคม 61
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)

ท่ านละ 112,900 บาท

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ 102,900 บาท

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 2-4 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 ในกรณีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม

ท่ านละ

97,900 บาท
86,900 บาท
58,900 บาท
17,900 บาท

**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่องบิน/ ผู้ใหญ่ ท่านละ 30,000 บาท**
ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : เดินทางเทศกาลสงกรานต์ 12 – 20 เม.ย. 61
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)

ท่ านละ 117,900 บาท

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ 106,900 บาท

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ 100,900 บาท

 เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 2-4 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 ในกรณีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม

ท่ านละ

89,900 บาท
60,900 บาท
17,900 บาท

**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่องบิน/ ผู้ใหญ่ ท่านละ 40,000 บาท**
ค่ าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุในรายการ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ ทา่ นได้ เลิศรสในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า สหราชอาณาจักร ในเวลาทําการ 08.00 น. – 02.50 น. หลังจากนันถึ
้ งเวลา 16.00 น. จะต้ องเสียค่าใช้ จ่าย
เพิ่มเติม ประมาณท่านละ 7,xxx บาท

 ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 บริ การนํ ้าดื่มท่านละ 1 ขวดและอาหารเช้ าแบบกล่อง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย์”ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง
ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่
พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ
เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม

 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ (Tour Leader) :ผู้คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจําเป็ นในเรื่ องทิป
สําหรับหัวหน้ าทัวร์ เป็ นเรื่ องที่คาดหวัง หากการบริ การนันเป็
้ นที่ประทับใจของท่าน
วิธีการจอง :
 กรุณาชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชําระส่วนที่เหลืออย่างน้ อย20 วันก่อนเดินทาง
หรื อในกรณีสายการบินให้ ออกตัว๋ ก่อนกําหนดปกติ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าก่อนจะมีการเรี ยกเก็บเงิน
กรุ ณาโอนเงินสดเข้ าบัญชี
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
ประเภทบัญชี
สาขา
เลขที่บัญชี
613-2-19848-7
นางสาว ทยากร ชลคีรีพิทกั ษ์
ออมทรัพย์
ประดิษฐ์ มนูธรรม
**กรุณาส่งเอกสารการโอน และ สําเนาหนังสือเดินทาง มาที่แฟกซ์ 02-190-9072**
เงื่อนไขการยกเลิก:
 ยกเลิกหลังการจอง หักค่ามัดจํา 1,000 บาท (ค่าบริ การของพนักงาน)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจํา 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 ในกรณีออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าบริ การตามจริ ง
โปรดทราบ:
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบอย่างน้ อย 15
วัน ก่อนเดินทาง
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้ วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทังนี
้ ้จะคํานึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้ าออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ แจ้ งแล้ วข้ างต้ น
เอกสารในการยื่นวีซ่า ใช้ เวลาประมาณ 15 วันทาการ

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่นหรื อไม่ ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รู ปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จํานวน 2 ใบ พื ้นหลังต้ องเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา)และเหมือนกันทัง้ 2 รู ป ควรมีอายุไม่เกิน 6
เดือนและไม่เคยใช้ ขอวีซา่ ประเทศอื่นๆ มาก่อน
 สําเนาทะเบียนบ้ าน/สําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สําเนาทะเบียนสมรสหรื อหย่า/
สําเนาสูติบตั ร (ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์)
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัทหรื อสังกัดที่ท่านทํางานอยู่ ต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบจดทะเบียนการค้ า, สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษี และสําเนาหลักฐานการเงินของบริ ษัทย้ อนหลัง 6 เดือน
 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริ ง (กรุณานํามาด้ วยในวันที่มาขอวีซา่ )
 หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เป็ นภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE)***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บญ
ั ชีสว่ นตัว ย้ อนหลัง 6 เดือนอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงิน
สมํ่าเสมอและมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อ
กลับสู่ภมู ิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่าย เป็ น
ภาษาอังกฤษในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่านเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กับผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทาง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและการกลับมาทํางานของท่าน
โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี บริ บรู ณ์ เดินทางกับบิดาหรื อมารดา “ท่านใดท่านหนึง่ ” จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากที่วา่ การอําเภอหรื อ
เขต โดยที่บิดาหรื อมารดา ต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอ
หรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และกรุ ณาแต่งกาย
ชุดสุภาพ ทังนี
้ ้จะมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นกัน
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ต้ องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ได้
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ รับพิจารณาวีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต เพื่อทําการยกเลิก
วีซา่ ของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ

