#15912 ทัวรยุโรป อังกฤษ เวลส สกอตแลนด 10 วัน 8 คืน
ปราสาทเอดินเบิรก สโตนเฮนจ บิน BA
ทัวรยุโรป อังกฤษ เวลส สกอตแลนด หมูบานไบบิวรี่ สแตรทฟอรดอัพพอนเอ
วอน บานเกิดเช็คสเปยร สนามฟุตบอลโอลดทราฟฟอรด สนามฟุตบอลแอนด
ฟล ปราสาทคารดิฟฟ ปราสาทออกฟอรด ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานฮีทโธรว

2

หมูบา นไบบิวรี - เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร - สแตรทฟอรด อัพพอน เอ
วอน - บา นเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปี ยร - แมนเชสเตอร

3

สนามฟุตบอลโอลดทราฟฟอรด - ยอรค - กํา แพงเมืองยอรค - วิหารยอรค
มินสเตอร - เอดินเบิรก













โรงแรม



Park Inn by Radisson
London Heathrow หรือ
เทียบเทา



Holiday Inn
Manchester Central
Park หรือเทียบเทา



Leonardo Royal
Edinburgh Haymarket
หรือเทียบเทา

4

ปราสาทแหงเอดินเบิรก - ถนนรอยัลไมลส - ลิเวอรพูล







Mercure Chester North
Woodhey House Hotel
หรือเทียบเทา

5

สนามฟุตบอลแอนฟี ลด - ทา เรืออัลเบิรต - เบอรมิงแฮม - คารดิฟฟ ปราสาทคารดิฟฟ - บริสตอล







Ibis Bristol Centre หรือ
เทียบเทา

6

บาธ - พิพิธภัณฑนํ้า แรรอนโรมัน - ซาลสบัวรี - สโตนเฮนจ - ลอนดอน







Ibis London Greenwich
หรือเทียบเทา

7

ออกฟอรด - ปราสาทออกฟอรด - มหาวิทยาลัยโบสถเซนตแมรี่พระแมมารี
- หองสมุด Radcliffe Camera - บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ







Ibis London Greenwich
หรือเทียบเทา

อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย







Ibis London Greenwich
หรือเทียบเทา

จัตุรัสทราฟั ลการ - ยา นถนน Regent - ทา อากาศยานฮีทโธรว







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

8
9
10

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

5 พ.ค. 65 - 14 พ.ค. 65

฿63,888

฿63,888

฿63,888

฿14,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮีทโธรว
เชา
08.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา
หมายเลข 7 เคาน เตอร N สายการบิน บริต ิช แอรเวย โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน าทัวรใหคําแนะนํ าเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง
11.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน British Airways เที่ยวบินที่
BA10 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
คํ่า
18.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว ประเทศอังกฤษ นํ าทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและออกเดิน
ทางสูโรงแรม
พักที่ Park Inn by Radisson London Heathrow หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



คํ่า

ทาอากาศยานฮีทโธรว
เป็ นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแน นที่สุดแหงหนึ่ งของโลก โดยเป็ นทา
อากาศยานที่หนาแน นที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

 Park Inn by Radisson London Heathrow หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2

หมูบานไบบิวรี - เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร - สแตรทฟอรด
อัพพอน เอวอน - บานเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปยร - แมน
เชสเตอร


กิจกรรม

เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู หมูบานไบบิวรี่ (Bibury) ที่ไดรับการยกยองจากวิลเลียม มอรริส ดีไซเนอรเสื้อผา นั กเขียน และเป็ นผูที่มี
อิทธิพลดานสังคมของอังกฤษ วาเป็ นหมูบานที่สวยที่สุดในอังกฤษ อีกทั้งสถานี โทรทัศน ฟ็อกซไดยกยองใหไบบิวรี่เป็ นหมูบานที่
ถายรูปสวยที่สุด นํ าทานเดินเลนและถายภาพกับหมูบานที่มีลักษณะเป็ นกระทอม ประกอบกับแมนํ้าไหลผาน เป็ นหมูบานที่ไม
วาจะเดินหลงไปทางไหนก็ไดรูปถายสวยๆแน นอน
นํ าทานเดินทางตอไปที่ Bourton On The Water ซึ่งเป็ นอีกหมูบานที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ดวยลักษณะ
ของตัวอาคารที่มีความโดดเดนเฉพาะ ตัวอาคารปลูกสรางดวยหิน ภายในหมูบานจะมีแมนํ้าไหลผาน และยังมีเจาเป็ ดน อยหัวเขียว
เวียนวายอยูเต็มแมนํ้า
จากนั ้นเดินทางสู เมืองสแตรทฟอรด อัพพอน เอ วอน (Stratford-upon-Avon) เมืองบานเกิด ของ วิลเลียม เชกสเปี ยร
นั กเขียนบทละครชาวอังกฤษ ที่ไดช่ อ
ื วาเป็ นกวีเอกผูยิ่งใหญของโลก
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินเลน ยาน Henley Street ถายรูปกับ บานเกิดของ วิลเลี่ยมส เช็คสเปี ยร Shakespeare's Birthplace เชื่อ
กันวา วิลเลียม เชกสเปี ยร เกิดและเติบโตที่บานหลังนี้
จากนั ้นออกเดินทางตอสูเมือง แมนเชสเตอร (Manchester) เมืองทางตอนเหนื อของประเทศอังกฤษ มีประชากรมากเป็ น
อันดับสองรองจากลอนดอน
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Holiday Inn Manchester Central Park หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานไบบิวรี
หมูบานไบบิวรี เป็ นหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูในแควน Gloucestershire ในเขตคอตสโวลส
ทางตะวันตกของอังกฤษ หมูบานแสนสวยเงียบสงบแหงนี้ จัดวาเป็ น The Most
Beautiful Village in England ลักษณะบานเป็ นกระทอมเกาแกสรางมาตั้งแตยุค
ศตวรรษที่ 17-18 แตยังคงรักษาสภาพในอดีต ไวเป็ นอยางดี

เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร
เป็ นหมูบานที่ไดรับการโหวตใหเป็ นหมูบานที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ดวย
ลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเดนเฉพาะ ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซึ่งเป็ นหิน
Cotswold stone เทานั ้น ภายในหมูบานจะมีแมนํ้า Windrush ไหลผาน มีเป็ ดหัวเขียว
สวยงามเวียนวายเต็มแมนํ้า เป็ นหมูบานที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค

สแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน
เมืองที่ต ั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าเอวอนอันเป็ นบานเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปี ยร กวีที่มีช่ อ
ื เสียง
ที่สุดของอังกฤษ เมืองนี้ จึงเป็ นแหลงทองเที่ยวยอดนิ ยมจากเรื่องราวดังกลาว



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บานเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปยร
ที่นี่เป็ นบานเกิดของวิลเลียมเช็คสเปี ยรในแสตทฟอรด อัพพอน เอวอน เขาเป็ นกวีที่มีช่ อ
ื
เสียงที่สุดของอังกฤษ และเป็ นที่รูจักกันไปทั่วโลก

แมนเชสเตอร
เมืองอุต สาหกรรมที่มีช่ อ
ื เสียง ตั้งอยูในเขตเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็ นอันดับสองของ
สหราชอาณาจักร แมนเชสเตอรเป็ นเมืองที่มีช่ อ
ื เสียงจากการเป็ นจุดกําเนิ ดเสนทางรถไฟ
Manchester Liverpool Road ที่เป็ นเสนทางรถไฟผูโดยสารระหวางเมืองแหงแรกของ
โลก อีกทั้งยังเป็ นเมืองผูกําเนิ ดสโมสรฟุต บอลพรีเมียรลีกสที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังในวงการ
ฟุต บอลของโลก คือแมนยู หรือ ปี ศาจแดง



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Holiday Inn Manchester Central Park หรือเทียบเทา

วันที่ 3


กิจกรรม

สนามฟุตบอลโอลดทราฟฟอรด - ยอรค - กําแพงเมืองยอรค
- วิหารยอรค มินสเตอร - เอดินเบิรก
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานถายรูปดานหน า สนามฟุต บอลโอลแทรกฟอรด (Old Trafford Stadium) สนามเหยาของทีมปี ศาจแดง แมนเชส
เตอรยูไนเต็ด แหงเมืองแมนเชสเตอรแหงนี้
จากนั ้นเดินทางตอสูเมือง ยอรค (York) เมืองเล็กๆ ที่ต ั้งอยูทางตอนเหนื อของประเทศอังกฤษที่โดดเดนดวยความสวยงาม
ของสถาปั ต ยกรรมและประวัต ิศาสตร
นํ าทานถายภาพกับ กําแพงเมืองยอรค (York City Wall) แนวกําแพงเมืองโบราณที่โอบลอมเมือง และสภาพยังคงสมบูรณ
และถายภาพกับ ยอรคมินสเตอร (York Minster) มหาวิหารที่ใหญที่สุดในประเทศอังกฤษ โดยประวัต ิศาสตรสรางขึ้นดวยไม
เพื่อทําพิธีศีลลางบาปใหกับกษัต ริยแหงนอรทธัมเบรีย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางตอไปยังเมือง เอดินเบอระ (Edinburgh) เมืองหลวงของ ประเทศสกอตแลนด (Scotland) ที่มี
ประวัต ิศาสตรยาวนานนั บพันปี และเป็ นเมืองที่เจริญมากที่สุดเมืองหนึ่ งในสหราชอาณาจักร ขึ้นชื่อวาเป็ นเมืองแหงเทศกาล
ตางๆ มีงานสําคัญมากมายที่ถ ูกจัดขึ้นที่นี่ เชน เทศกาลศิลปะนานาชาติ ภาพยนตร วิทยาศาสตร เพลง เป็ นตน ซึ่งเทศกาล
่

่

้

่

่

ประจําปี สามารถดึงดูดนั กทองเที่ยวมาที่เมืองนี้ เป็ นจํานวนมาก จนทําใหเมืองเอดินเบอระ ติดอันดับเมืองที่มีนักทองเที่ยวมาก
ที่สุดเป็ นอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจากลอนดอน
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Leonardo Royal Edinburgh Haymarket หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สนามฟุตบอลโอลดทราฟฟอรด
เป็ นสนามเหยาของแมนเชสเตอรยูไนเต็ด มีจํานวนความจุ 75,635 ที่นั่ง โอลดแทรฟฟ
อรดเป็ นสนามกีฬาของสโมสรที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดาหลายๆทีมในสหราชอาณาจักร
เป็ นสนามกีฬาขนาดใหญเป็ นอันดับที่ 3 และเป็ นสนามกีฬาฟุต บอลขนาดใหญเป็ นอันดับ
ที่ 2 และใหญเป็ นอันดับที่ 8 ในทวีปยุโรป

ยอรค
เป็ นเมืองที่อยูทางเหนื อของอังกฤษ ถือวาเป็ นเมืองใหญและมีความสวยงามทางธรรมชาติ
เมืองนี้ ยังเป็ นที่รูจักในดานสถานที่สําคัญทางประวัต ิศาสตรที่มีช่ อ
ื เสียงเชน York
Minster และกําแพงเมืองรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬาที่หลากหลาย

กําแพงเมืองยอรค
เป็ นกําแพงเมืองโบราณที่อยูมาตั้งแตสมัยโรมัน ซึ่งจากขอมูลทางประวัต ิศาสตรบอกวา
กําแพงนี้ ถ ูกสรางขึ้นในชวงยุคปี 71 AD เมื่อชาวโรมันสรางป อมปราการ (คาสตรา) บน
เนื้ อที่ 50 เอเคอรใกลกับริมฝั่ งแมนํ้า Ouse กําแพงสี่เหลี่ยมผืนผาสรางขึ้นเพื่อป องกัน
พื้นที่ดานใน ปั จจุบันกําแพงนี้ เป็ นหนึ่ งในสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของเมือง

วิหารยอรค มินสเตอร
จัดเป็ นมหาวิหารแหงหนึ่ งที่ยิ่งใหญที่สุดในอังกฤษและครอบคลุมพื้นที่ใกลเคียงของเมือง
ยอรก เป็ นสถานที่ที่มีความสําคัญตอคริสตศาสนาแหงแรกๆของอังกฤษ อีกทั้งยังเป็ น
โบสถแบบกอธิคที่ใหญที่สุดในอังกฤษเหนื อ งดงามดวยการตกแตงดวยกระจกสี



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เอดินเบิรก
เป็ นเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด เป็ นเมืองที่จัดไดวาสวยอันดับตน ๆ ของสหราช
อาณาจักร และเป็ นเมืองที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนเป็ นจํานวนมาก



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Leonardo Royal Edinburgh Haymarket หรือเทียบเทา

วันที่ 4


กิจกรรม

ปราสาทแหงเอดินเบิรก - ถนนรอแยลไมลส - ลิเวอรพูล
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเขาชม ปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle) ปราสาทยุคกลางที่ต ั้งอยูบนเนิ นเขาใจกลางเมืองเอดินเบอระ ซึ่ง
ที่นี่มีประวัต ิศาสตรยาวนานมามากกวาหนึ่ งพันปี เริ่มมาตั้งแตยุคกลางโดยเริ่มตนจากการเป็ นพระราชวังของคิงเดวิดที่ 1 และ
เปลี่ยนเป็ นพระราชวังขององคกษัต ริยองคต างๆ จนสุดทายไดถ ูกเปลี่ยนเป็ นป อมปราการและฐานทัพทหารแทนในศตวรรษที่
17 ซึ่งเมื่อกอนที่บริเวณนี้ คือภูเขาไฟ ถือเป็ นสถานที่ทองเที่ยวทางประวัต ิศาสตรที่สวยและเป็ นไฮไลทหนึ่ งของการมาเที่ยว
สกอตแลนด
จากนั ้นเดินเลนที่ ถนนรอยัลไมล (Royal Mile Street) ถนนสายชอปปิ้ งยานคึกคักที่สําคัญของเมืองเอดินเบอระ
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางตอไปยังเมือง ลิเวอรพูล (Liverpool) เมืองใหญทางภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศอังกฤษ เป็ นเมือง
ที่มีความสําคัญตอการคาของอังกฤษอยางมาก โดยเฉพาะในชวงศตวรรษที่ 18
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Mercure Chester North Woodhey House Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทแหงเอดินเบิรก
เคยเป็ นที่ประทับของกษัต ริยสก็อต และเป็ นที่เก็บรักษามงกุฎแหงราชวงศ หากขึ้นไปบน
จุดชมวิวของปราสาทจะสามารถมองเห็นเมือง เอดินเบอระ ไดทั่วทั้งเมืองเลยทีเดียว ที่นี่
สรางจากหินภูเขาไฟเกาแกที่มีอายุกวา 300 ลานปี กอนคริสตกาล และเคยเป็ นศูนยกลาง
ทางการทหารที่สําคัญมากในอดีต

ถนนรอยัลไมลส
เป็ นถนนสายสําคัญที่เชื่อมสูพระตําหนั กโฮลี่รูด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็ น
ที่ประทับของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด และเคยเป็ นที่ประทับของพระนาง
แมรีแหงสก็อต



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ลิเวอรพูล
เป็ นเมืองที่มีฐานะเป็ นนครและเป็ นเมืองเมโทรโพลิต ันของเมอรซียไซดในภาคการ
ปกครองตะวันตกเฉี ยงเหนื อของอังกฤษ ลิเวอรพูลตั้งอยูทางตะวันออกของปากนํ้ าเมอร
ซีย (Mersey Estuary) ลิเวอรพูลกอตั้งมาตั้งแต ค.ศ. 1207 และไดรับฐานะเป็ น “นคร”
ในปี ค.ศ. 1880 ในทางประวัต ิศาสตรของมณฑลเดิมลิเวอรพูลเป็ นสวนหนึ่ งของแลงคาส
เชอร ความรุงเรืองของลิเวอรพูลมาจากการเป็ นเมืองทาสําคัญ ภายในคริสตศตวรรษที่ 18
การติดตอคาขายกับแคริบเบียน, ไอรแลนด และแผนดินใหญยุโรป และความสะดวกใน
การติดตอคาขายกับการคาทาสขามมหาสมุทรแอตแลนติค (Atlantic Slave Trade) ยิ่ง
ทําใหเศรษฐกิจเติบโตมากยิ่งขึ้น ภายในตนคริสตศตวรรษที่ 19 40% ของการคาขายใน
โลกตองผานเมืองทาลิเวอรพูล ซึ่งทําใหลิเวอรพูลกลายเป็ นเมืองสําคัญที่สุดเมืองหนึ่ งของ
อังกฤษ



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Mercure Chester North Woodhey House Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 5


กิจกรรม

สนามฟุตบอลแอนฟลด - ทาเรืออัลเบิรต - เบอรมิงแฮม คารดิฟฟ - ปราสาทคารดิฟฟ - บริสตอล
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานถายรูปดานหน า สนามฟุต บอลแอนดฟิล (Anfield) สนามเหยาของทีมหงสแดง ลิเวอรพูล แหงเมืองลิเวอรพูล
จากนั ้นเดินเที่ยว ยานอัลเบิรต ด็อกค (Albert Dock) ที่เคยเป็ นทาเรือประจําเมือง อันดับตนๆ ของโลก และเป็ นที่ต ั้งของ
สถานที่ทางประวัต ิศาสตรที่สําคัญหลายแหง
นํ าทานเดินทางตอสูเมือง เบอรมิงแฮม (Birmingham) เมืองที่มีขนาดใหญเป็ นอันดับที่สองของอังกฤษ
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางตอไปยังเมือง คารดิฟฟ (Cardiff) เมืองหลวงของ ประเทศเวลส(Wales) เป็ นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การ
คาและวัฒนธรรม ในอดีต เป็ นเพียงเมืองทาเล็กๆ ตอมาในศตวรรษที่ 19 ไดกลายเป็ นเมืองทาหลักที่ใชขนสงและกระจาย
ถานหินไปทั่วภูมิภาค
นํ าทานถายภาพกับ ปราสาทคารดิฟฟ (Cardiff Castle) ที่มีประวัต ิศาสตรยาวนานกวา 2,000 ปี ในอดีต สรางขึ้นเป็ น
พระราชวังและป อมปราการของชาวโรมันในเกาะอังกฤษ
นํ าทานเดินทางตอสูเมือง บริสตอล (Bristol) เมืองที่เต็มไปดวยศิลปะวัต นธรรม และประวัต ิศาสตร
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Ibis Bristol Centre หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สนามฟุตบอลแอนฟลด
เป็ นสนามฟุต บอลเหยาของสโมสรฟุต บอลลิเวอรพูล ประเทศอังกฤษ ตั้งอยูในเขตแอนฟี
ลด เมืองลิเวอรพูล แอนฟี ลดสรางเสร็จในปี พ.ศ. 2427 เริ่มแรกเป็ นสนามเหยาของ
สโมสรฟุต บอลเอฟเวอรต ัน ตอมาในปี พ.ศ. 2435 เอฟเวอรต ันยายสนามไปกูดิสันพารก
หลังจากกอตั้งสโมสรฟุต บอลลิเวอรพูล แอนดฟิลดจึงกลายเป็ นสนามเหยาของลิเวอรพูล

้

นั บแตนั้นมา สนามฟุต บอลแอนฟี ลดไดรับการรับรองจากสมาคมฟุต บอลยุโรปใหเป็ น
สนามระดับ 4 ดาว ซึ่งสามารถจัดการแขงขันฟุต บอลระดับนานาชาติหรือรายการใหญอ่ น
ื
ๆ รวมทั้งการแขงขันของทีมชาติอังกฤษ

ทาเรืออัลเบิรต
เป็ นพื้นที่บริเวณริมนํ้ าที่เป็ นเหมือนศูนยรวมรานอาหารและบารที่ดีที่สุดของเมือง
นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑชั้นยอดหลายแหงดวย เป็ นทาเรือประจําเมืองอันดับตนๆ ของ
โลก ทาเรืออัลเบิรต สรางขึ้นมาในปี 1846 เป็ นทาเรือสุดทันสมัยที่มีเครนที่ขับเคลื่อนดวย
นํ้ าเป็ นอันแรกๆ ของโลก และยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเชนโกดังขนาดใหญหลาย
โกดัง ปั จจุบันทาเรืออัลเบิรต ไดรับการปรับปรุงใหมและเป็ นที่ต ั้งของสถานที่ทาง
ประวัต ิศาสตรที่นาสนใจหลายแหง

เบอรมิงแฮม
เป็ นนครและเขตเมืองในภาคเวสตมิดแลนดสของอังกฤษ สหราชอาณาจักร ซึ่งหลายฝ าย
พิจารณาวาเป็ นเมืองรองของอังกฤษ แมคําอางนี้ จะถูกทาทายจากผูสนั บสนุนเมืองแมน
เชสเตอร เบอรมิงแฮมเป็ นเมืองที่ใหญที่สุดใน กลุมนครหลัก (core cities) ของอังกฤษ
มีประชากรประมาณ 992,400 คน (ตัวเลขประมาณการเมื่อ ค.ศ. 2004) มากเป็ นอันดับ
2 ของประเทศ รองจากกรุงลอนดอน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คารดิฟฟ
เป็ นเมืองหลวง เป็ นเมืองที่ใหญที่สุด และมีประชากรมากที่สุดของเวลส เป็ นเมือง
ศูนยกลางการคา ที่ต ั้งของสถาบันวัฒนธรรมและกีฬาแหงชาติแทบทุกสถาบัน คารดิฟฟ
ยังเป็ นที่ต ั้งของสื่อแหงชาติเวลส ที่ต ั้งของสภาแหงชาติเวลส ทั้งยังมีความโดดเดนดานการ
ทองเที่ยว

ปราสาทคารดิฟฟ
ปราสาทแหงนี้ ต ั้งอยูในแควนเวลส สรางขึ้นโดยชาวนอรมันเมื่อปี 1091 ในบริเวณป อม
ปราการของโรมันซึ่งยังปรากฏซากปรักหักพังใหเห็นอยูจนปั จจุบันนี้ ในคริสตศตวรรษที่
19 เอิรลแหงบูทไดวาจางสถาปนิ กชื่อวา วิลเลียม เบอรกส ใหออกแบบปราสาทเพื่อ
ปรับปรุงโดยเลียนแบบปราสาทในยุคกลาง โดยหวังใหเป็ นที่พักอาศัยแบบในเทพนิ ยาย
ตอมาตระกูลบูทยกปราสาทใหเป็ นสมบัต ิของเมืองคารดิฟฟ ปั จจุบันเป็ นสถานที่ทองเที่ยว
ที่เป็ นที่นิยม

บริสตอล
เป็ นเมืองหลักที่อยูในทางภาคตะวันตกเฉี ยงใตของประเทศอังกฤษ เคยเป็ นเมืองทา
มากวา 800 ปี ในอดีต เป็ นเมืองศูนยกลางการคาทาส เป็ นเมืองที่เต็มไปดวยรองรอย
แหลงอดีต



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Ibis Bristol Centre หรือเทียบเทา

วันที่ 6


กิจกรรม

บาธ - พิพิธภัณฑนํ้าแรรอนโรมัน - ซาลสบัวรี - สโตนเฮนจ ลอนดอน
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองบาธ (Bath)
นํ าทานชมไฮไลทของเมือง โรงอาบนํ้ าโรมัน หรือ Roman Bath โรงอาบนํ้ าโบราณขนาดใหญที่สรางขึ้นในสมัยที่ชาวโรมัน
เขามาบุกยึดเกาะอังกฤษ และไดคนพบแหลงนํ้ าแรในบริเวณนี้ จึงไดสรางโรงอาบนํ้ าแหงนี้ ไว
จากนั ้นเดินทางสู เมืองซาลสบัวรี่ (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆ แบบอังกฤษอยูทางตะวันตกเฉี ยงใตของกรุงลอนดอน
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชม สโตนเฮนจ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก กลุมหินที่ต ั้งเรียงกันอยางหน าอัศจรรย ที่ยังคงเป็ น
ปริศนาทางโบราณคดี ซึ่งนั กโบราณคดีเชื่อวากลุมกองหินนี้ อายุกวา 2000-3000 ปี กอนคริสตกาล
จากนั ้นเดินทางสูเมือง ลอนดอน (London) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ เมืองที่เป็ นจุดหมายปลายทางของการมาเที่ยว
ประเทศอังกฤษสําหรับหลายๆทาน
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Ibis London Greenwich หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

บาธ
เป็ นเมืองเกาแกแหงหนึ่ งของสหราชอาณาจักร ที่มีศิลปะยุคโรมันที่หลงเหลืออยูมากมาย
ความสวยงามของสถาปั ต ยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงามและความยิ่งใหญทาง
ประวัต ิศาสตร จึงไมนาแปลกใจเลยที่บาธไดรับเลือกใหเป็ นหนึ่ งในเมืองมรดกโลก

พิพิธภัณฑนํ้าแรรอนโรมัน
เป็ นกลุมอาคารสําคัญของเมืองคือบริเวณที่เป็ นที่ต ั้งของบอน าแรรอนคิงส (The Sacred
Spring) สวนที่สองคือบริเวณวัด และสวนที่สามคือบริเวณที่เปิ ดบริการใหนักทองเที่ยว
หรือชาวเมืองใชบริการน าแรซึ่งมีทั้งสระวายน า, บอน าแรเย็น-รอน, หองอบไอน าและสวน
ที่เป็ น Turkish Bath

ซาลสบัวรี
เมืองนี้ ต ั้งอยูทางตะวันตกเฉี ยงใตของลอนดอนในมณฑลวิลตเชอร ตัวเมืองมีขนาด
กะทัดรัด ทําใหการเดินทางภายในเมืองๆสามารถเดินไปไหนมาไหนไดสะดวก ภายใน
เมืองมีวิหารซอลลบรี่อันงดงาม ซึ่งเป็ นวิหารเกาแกต ั้งอยูทามกลางรานคาตกแตงน ารัก
รานอาหาร ผับ บารทันสมัยสลับกับโบสถเล็กๆ มีศูนยการคา โรงภาพยนต และถนน
เล็กๆ ตามแบบอังกฤษดั้งเดิม



เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



สโตนเฮนจ

บาย

เสาหินสโตนเฮนจ เป็ นกลุมแทงหินขนาดใหญ ตั้งอยูกลางที่ราบซัลลิสเบอรรี่ ในบริเวณ
ตอนใตของอังกฤษ ประกอบไปดวยแทงหินขนาดยักษ 112 กอน ตั้งเรียงกันเป็ นวงกลม
ซอนกัน 3 วง แทงหินบางอันตั้งขึ้น บางอันอยูในแนวนอน และบางอันก็ถ ูกวางซอนขึ้น
ไปขางบน สโตนเฮนจมีช่ อ
ื เสียงอยางมากในฐานะที่เป็ นกลุมหินประหลาดซึ่งไมมีใคร
ทราบวัต ถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน

ลอนดอน
เป็ นเมืองที่สําคัญของโลกและเป็ นเมืองหลวงที่ใหญที่สุดของยุโรป เป็ นแหลงรวบรวมเอา
มนตขลังของบานเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลกยุคใหมเขาไวดวยกันได
อยางลงตัว ประชากรประมาณ 7.5 ลานคน มีความหลากหลายทั้งดานเชื้อชาติ วัฒนธรรม
ศาสนา และมากกวา 300 ภาษา ลอนดอนยังเป็ นเมืองในดวงใจของนั กทองเที่ยวหลายตอ
หลายคนดวย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Ibis London Greenwich หรือเทียบเทา

วันที่ 7



กิจกรรม

ออกฟอรด - ปราสาทออกฟอรด - มหาวิทยาลัยโบสถเซนต
แมรี่พระแมมารี - หองสมุด Radcliffe Camera - บิซสเตอร
เอาทเลต วิลเลจ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางไปที่ เมืองอ็อกฟอรด (Oxford) เมืองแหงการศึกษาที่มีช่ อ
ื เสียงของประเทศอังกฤษ เมืองที่มีสถาปั ต ยกรรม
สมัยกลาง กอธิค และ นี โอคลาสสิก ใหเห็นอยูต ลอดทางเดิน
นํ าทานถายรูปกับ ปราสาทอ็อกฟอรด (Oxford Castle) ปราสาทขนาดใหญ ซึ่งเป็ นสถาปั ต ยกรรมอังกฤษในชวงศตวรรษ
ที่ 11 – 12 มีบทบาทสําคัญในเหตุการณขัดแยงของอนาธิปไตย ในชวงศตวรรษที่ 14
จากนั ้นถายรูปตอที่บริเวณ มหาวิทยาลัยโบสถเซนตแมรี่พระแมมารี (University Church of St. Mary the Virgin) ได
รับการออกแบบโดย Nicholas Stone เป็ นโบสถเกาแก โดยมีอายุกวาพันปี เป็ นการผสมผสานศิลปะในยุคกลางและศิลปะรวม
สมัย
บริเวณไมไกลกัน เป็ นที่ต ั้งของ หองสมุด Radcliffe Camera เป็ นหนึ่ งในแลนดมารคที่สวยงามของเมืองอ็อกฟอรด ซึ่งคํา
วา “Camera” ในที่นี้หมายถึง “หอง” ในภาษาละติน เป็ นหองสมุดของมหาวิทยาลัยอ็อกฟอรด ประเทศอังกฤษ ไดรับการ
ออกแบบโดยสถาปนิ กที่มีช่ อ
ื เสียงหลายทาน รวมไปถึง Nicholas Hawksmoor และ James Gibbs ดวยรูปแบบของ
สถาปั ต ยกรรมโรมันและกรีกโบราณ
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางไปยัง บิซสเตอร วิลเลจ (Bicester Village) กอตั้งใน ปี 1992 มีรานคามากกวา 9 0 0 รานของแฟชั่นชั้น
นํ าของโลกและแบรนดไลฟ สไตลคอลเลคชั่น ทันสมัย
คํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ ง
พักที่ Ibis London Greenwich หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ออกฟอรด
เป็ นหนึ่ งในเมืองแหงประวัต ิศาสตรที่สําคัญของอังงกฤษ และเป็ นเมืองที่มีบรรยากาศที่โร
แมนติกมากๆ อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยที่มีช่ อ
ื เสียงที่ทุกคนรูจักทั่วโลก นั่ นก็คือ มหาวิทยา
ลัยออกฟอรด บรรยากาศในเมืองออกฟอรดนั ้นดีมาก จึงเหมาะกับการมาเรียนควบคูไป
กับการพักผอนอีกดวย

ปราสาทออกฟอรด
ที่นี่เป็ นปราสาทยุคกลางขนาดใหญที่ต ั้งอยูในเมืองอ็อกฟอรดของประเทศอังกฤษ พื้นที่
ปราสาทสวนใหญถ ูกทําลายในชวงสงครามกลางเมืองอังกฤษ และกลายเป็ นเรือนจําหลัก
ในชวงหลังจากนั ้น เรือนจําดังกลาวไดปิดตัวไปในปี 1996 ที่นี่จึงเป็ นอีกสถานที่ทองเที่ยว
ของเมืองอ็อกฟอรดจนถึงปั จจุบัน

มหาวิทยาลัยโบสถเซนตแมรี่พระแมมารี
เป็ นอาคารโบสถมหาวิทยาลัยที่ต ั้งอยูทางดานทิศเหนื อของถนนออกฟอรดและเป็ นสวน
หนึ่ งของมหาวิทยาลัยออกฟอรด อาคารนี้ มีต ัวระเบียงอันน าสนใจที่นิโคลัสสโตนหันหน า
ไปทางถนน

หองสมุด Radcliffe Camera
เป็ นอาคารที่เป็ นสวนหนึ่ งของมหาวิทยาลัยออกฟอรด ไดรับการออกแบบโดย James
Gibbs ในสไตลนีโอคลาสสิคและสรางขึ้นในปี 1737 ดวยการสนั บสนุนของ John
Radcliffe เขาเป็ นแพทยผูมีช่ อ
ื คนหนึ่ งที่ไดบริจาคเงินกวา 40,000 ปอนดหลังการเสีย
ชีวิต ของเขา อาคารแหงนี้ จึงกลายเป็ นที่รูจักในชื่อ Radcliffe Camera ซึ่งทําหน าที่เป็ น
หองสมุดที่ใหบริการแกนักศึกษาและผูมาเยือนตางๆ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ
เป็ นสวรรคของนั กชอป ที่เป็ นเอาทเลตช็อปปิ้ งวิลเลจอันหรูหราและกิบ
๊ เกขนาดใหญแหง
หนึ่ งของอังกฤษ ภายในมีสินคาหลากหลายแบรนด ใหเดินชอปปิ้ งไดอยางเต็มที่



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 8

 Ibis London Greenwich หรือเทียบเทา
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย



กิจกรรม

เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระการทองเที่ยว 1 วันเต็ม ที่กรุงลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ เพื่อใหทานเลือกชมสถานที่ทองเที่ยวอยาง
อิสระ (สามารถรับฟั งคําแนะนํ าจากหัวหน าทัวร)
สถานที่ทองเที่ยวแนะนํ า
1. พระราชวังเวสตมินสเตอรและบิก
๊ เบน (The Palace of Westminster & Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ที่ต ีบอก
เวลาทุกหนึ่ งชั่วโมง และเป็ นนาฬิกาที่มีหน าปั ดใหญที่สุดในโลก ฝั่ งตรงขามที่มีแมนํ้าเทมสกั้นอยูเป็ นที่ต ั้งของชิงชาสวรรคขนาด
ใหญ
2. สะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขามแมนํ้าเทมสที่สามารถยกเปิ ดปิ ดได
3. หอคอยลอนดอน (Tower of London) สถาปั ต ยกรรมแบบโรมาเนสก หอคอยแหงนี้ เป็ นทั้งป อมปราการ พระราชวัง ที่
จําขังสําหรับนั กโทษที่มียศศักดิส
์ ูง
4. ลอนดอน อาย (London Eye) ถายภาพกับชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในยุโรป
5. Warner Bros. Studio Tour London เป็ นสตูดิโอขนาดใหญที่ใชถ ายทําภาพยนตรและละครหลายเรื่อง โดยเฉพาะ
เรื่องแฮรรี่ พอตเตอร
6. Harrods หางสรรพสินคาชื่อดังของลอนดอน ที่ใหความรูสึกวากําลังเดินชอปปิ้ งอยูในพระราชวัง มีสินคามากมาย โดย
เฉพาะ สินคาแบรนดเนม
พักที่ Ibis London Greenwich หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
อิสระเที่ยวชมกรุงลอนดอน สถานที่ที่นักทองเที่ยวไมควรพลาด เชน หอคอยแหง
ลอนดอน เป็ นพระราชวังหลวงและป อมปราการตั้งอยูบนฝั่ งแมนํ้าเทมสในกรุงลอนดอน
ในอังกฤษเป็ นพระราชวังที่เดิมสรางโดยพระเจาวิลเลียมที่ 1 แหงอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ.
1078 เป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบโรมาเนสก พระราชวังเป็ นรูจักกันในนามวา “หอคอยแหง
ลอนดอน หรือจะเป็ น ถนนออกฟอรด ยังมีถ นนสายชอปปิ้ งชื่อดังเชื่อมตออยาง ถนนคาร
นาบี้ (Canaby Street) แหลงแฟชั่นสุดฮิต ของวัยรุนที่มีราน G - Star Raw, Diesel,
Replay, Vans หรือ ถนนนิ ว บอนด (New Bond Street) ซึ่งเป็ นที่ต ั้งของรานซุปเปอร
แบรนด พระราชวังวินเซอร (Windsor Castle) เป็ นพระราชวังที่ประทับสําหรับการพัก
ผอนสุดสัปดาหของพระราชินีอังกฤษ พระราชวังนี้ เป็ นพระราชวังที่ใหญที่สุดในโลกและ
สรางมามากกวา 900 ปี หรือสําหรับนั กชอปปิ้ ง หางแฮรรอดส (Harrods) ในยานไนซ
บริดจ (Knights Bridge) บริเวณถนนออกฟอรด (Oxford Street) ซึ่งเรียกไดวาเป็ น
ศูนยกลางการชอปปิ้ งในกรุงลอนดอน



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 9


กิจกรรม

 Ibis London Greenwich หรือเทียบเทา
อิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย

จัตุรัสทราฟลการ - ยานถนน Regent - ทาอากาศยานฮีทโธรว
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าถายภาพกับ จัต ุรัสทราฟั ลการ (Trafalgar Square) เป็ นจัต ุรัสที่มีพื้นที่ขนาดใหญใจกลางเมืองลอนดอน ตั้งอยูบริเวณ
หน า The National Gallery สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1830 เพื่อเป็ นอนุสรณสถานของยุทธนาวีทราฟั ลการและสงครามวอเตอรลู
ระหวางอังกฤษกับฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1805 ซึ่งลักษณะเดนของจัต ุรัสทราฟั ลการก็คือ มีเสาหินที่เป็ นอนุสาวรีย เนลสันตั้งอยู
บริเวณจุดศูนยกลาง โดยที่มีสิงโตโลหะ 4 ตัวลอมรอบ
จากนั ้นเดินเลน ยาน Regent street นั ้นเป็ นที่รูจักกันดีในฐานะแหลงชอปปิ้ งระดับพรีเมี่ยมที่เป็ นจุดหมายปลายทางของผู
มาเยือนระดับโลก Regent street ไดรับการเขาชมจากนั กทองเที่ยวนั บลานคนในทุกๆ ปี และแตละวันนั ้นมีผูใชบริการมา
่

กราวๆ 20,000 คน และยังถือเป็ นยานรานอาหารชื่อดังมากมายอีกดวย
บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ถึงเวลาอันสมควร นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย และมีเวลาให
ทานไดทํา Tax Refund และชอปปิ้ งสินคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
16.10 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน British Airways เที่ยวบินที่
BA09



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จัตุรัสทราฟลการ
จัต ุรัสใจกลางกรุงลอนดอน ที่เป็ นจุดนั ดพบ และแลนดมารคสําคัญของเมือง เนื องแน น
ดวยนั กทองเที่ยวมหาศาล สรางเพื่อเป็ นอนุสรณแกลอรดเนลสัน วีรบุรษที่ถ ูกยิงสูญเสียด
วงตา 1 ดวงและแขนหนึ่ งขางและเสียชีวิต ในสงครามระหวางอังกฤษกับฝรั่งเศสที่แหลม
ทราฟั ลการ โดยทานเป็ นผูนําการรบที่ทําใหอังกฤษชนะสงครามทางเรือครั้งนี้

ยานถนน Regent
เป็ นถนนช็อปปิ้ งอันสําคัญที่ต ั้งอยูในฝั่ งตะวันตกของใจดลางนครหลวงลอนดอน ที่นี่ต ั้ง
ชื่อตาม George, the Prince Regent ซึ่งตอมาเาคือพระเจาจอรจที่ 4 และถูกวางไวภาย
ใตการดูแลของสถาปนิ กชื่อจอหนแนชและเจมสเบอรต ัน ถนนเสนนี้ นี้ขึ้นในชื่อเรื่องราน
คาปลีกชั้นนํ า รานคาแบรนดเนม และรานอาหารตางๆ มากมาย



ทาอากาศยานฮีทโธรว

บาย

เป็ นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแน นที่สุดแหงหนึ่ งของโลก โดยเป็ นทา
อากาศยานที่หนาแน นที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร



หมายเหตุ

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

วันที่ 10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ


กิจกรรม

เชา
09.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยความประทับใจเต็มเปี่ ยม



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เชา

่

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

๋

๋

่

๋

๋

่



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 20 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุด
งาน,การกอการจราจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั ้นบริษัทฯไมสามารถจัดการลวงหน าได
10. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ น
ื ๆ
12. กรณีต องการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็ นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมมีคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจราจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศยุโรป หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลา
ในการทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. การบริการของรถบัสนํ าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศยุโรป สามารถใหบริการวันละ 12 ชั่วโมง ในวันนั ้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆ เป็ นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
15. ในกรณีที่พาสปอรต ของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิน เนื่ องจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจายทั้งหมดไปเรียบรอยแลว

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
- หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
- หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิโดยไมมีเงื่อนไข
- เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้
แลว
- หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ อ
ื พนั กงานขายมาทางแฟกซ
- สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ อ
ื พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยว
ทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน
คารถโคชปรับอากาศ
โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนี ยมการขอวีซาประเทศอังกฤษ 6,000 บาท/ทาน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี หากทานไมผานการ
พิจารณาจากสถานทูต )
คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, คนขับรถทองถิ่น,หัวหน าทัวรคนไทย รวมเป็ น 65 ปอนด/ทาน/ทริป ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ได
ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน ากระดาษอยางตํ่า 2 หน า
หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
เอกสารที่ต องใชในการยื่นวีซา
1. พาสปอรต ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต ํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรต เลมเกาและมีอายุไมเกิน 3 ปี ไมวาจะ
เคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ต ามควรนํ าไปแสดงดวยเพื่อเป็ นการงายตอการอนุมัต ิวีซา
2. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล
2.1 สําเนาทะเบียนบาน และ แปลภาษาอังกฤษ
2.2 สําเนาบัต รประชาชน หรือ สําเนาบัต รขาราชการ
2.3 สําเนาทะเบียนสมรส และ แปลภาษาอังกฤษ
2.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล และ แปลภาษาอังกฤษ (ถามี)
3. กรณีเป็ นพนั กงานบริษัท ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูต องเป็ นภาษาอังกฤษเทานั ้น โดยระบุต ําแหน ง อัต รา
เงินเดือนในปั จจุบัน วันเดือนปี ที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั ้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนด (มีอายุไมต ํ่ากวา 1 เดือนนั บจากวันออกถึงวันที่ย่ น
ื )
4. กรณีเป็ นเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา และหนั งสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัต ถุประสงคหรือใบเสียภาษีและ
หลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
5. หลักฐานทางการเงิน
- Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทานั ้น (วันที่ขอไมควรเกิน 1 เดือน นั บจากวันที่ย่ น
ื
วันที่สุดทายของการเดินบัญชีไมควรเกิน 15 วันนั บจากวันที่ย่ น
ื ) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมต ํ่า
กวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไม
เดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา
- Bank Certificate ฉบับจริง วันที่อัพเดทตรงกันกับ Statement (ในกรณีที่ผูอ่ น
ื เป็ นคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเชื่อม
โยงความสัมพันธพรอมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) และเอกสาร Sponsor เพื่อยื่นยันวาเป็ นผูออกคาใชจายทั้งหมดใหกับ
บุคคลนั ้นตลอดทั้งการเดินทางในทริปนี้ **สถานทูต ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
6. กรณีที่บริษัทของทานเป็ นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนื อจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทา
งบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดิน
ทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ ในจดหมายดวยแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
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7. กรณีที่เป็ นนั กเรียน นั กศึกษา จะตองมี หนั งสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานั ้น (มีอายุไมต ํ่า
กวา 1 เดือนนั บจากวันออกถึงวันที่ย่ น
ื )
8. กรณีที่เด็กอายุต ํ่ากวา 20 ปี
8.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที่ทานอยู (แปลภาษาอังกฤษ)
- บัต รประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา และ (แปลภาษาอังกฤษ)
- สําเนาพาสปอรต บิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเป็ นสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสูต ิบัต รฉบับภาษาไทย และ (แปลภาษาอังกฤษ)
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
8.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา
- บัต รประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอรต บิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเป็ นสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุต ิบัต รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซาใหกับบุต ร **
9. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ต ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน และกลุมสหราชอาณาจักร
เป็ นการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูต ไมคืนคาธรรมเนี ยมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนี ยมใหมทุกครั้ง หากสถานทูต มีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณต ามนั ดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสงเจาหน าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและ
หากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน
10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการแจงสถานทูต เพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถาน
ทูต เรื่องวีซาของทานเนื่ องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก บันทึกไวเป็ นสถิต ิในนามของบริษัท
11. การยื่นวีซานั ้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทาน กอนเทานั ้นถึงสามารถดําเนิ นขั้นตอนการยื่นวีซาได
** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจายเพิ่มเติมใบละ 500 บาท **

หมายเหตุ
ราคานี้ ไมรวมคาวีซาจํานวน 6,000 บาทตอทาน และ ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, คนขับรถทองถิ่น, หัวหน าทัวรคนไทย รวม
ตลอดการเดินทางเป็ นจํานวนทานละ 65 ปอนด/ทาน/ทริป คิดเป็ นเงินไทยประมาณ 2,600 บาท ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ได
ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็ นตน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า การบริการของรถบัสนํ าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศสามารถใหบริการวันละ 12 ชั่วโมง มิ
อาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆ
เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัต ราคาบริการนี้ เฉพาะนั กทองเที่ยวที่ถ ือหนั งสือเดินทางประเทศไทยเทานั ้น กรณีถ ือหนั งสือเดินทางตางประเทศทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาธรรมเนี ยมเพิ่มเติม
เดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหน า

การยกเลิก
1. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 50 วันขึ้นไป คืนคามัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ย่ น
ื วีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง)
2. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 40 - 49 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท
3. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 31 - 39 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5. กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาใช
จายตามที่เกิดขึ้นจริง)
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6. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ คาบริการยื่น
วีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เป็ นตน คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทา
งบริษัทฯอีกครั้ง)
เนื่ องจากเป็ นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

