


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินฮีทโธรว	-	สแตรทฟอรด	อัพพอน	เอวอน	-	บานเกิดของยอด
กวีเอกเชคสเปียร	-	เมืองลิเวอรพูล(Liverpool)	-	สนามฟุตบอลแอนฟีลด
-	เมืองแมนเชสเตอร

พักที่	Holiday
Inn	Manchester
West		หรือระดับ
เทียบเทา

3 เมืองเอดินเบิรก	-	ปราสาทแหงเอดินเบอระ	-	นิวคาสเซิ่ล
พักที่ ี	Sandman
Signature	Hotel
New	Castle	หรือ
ระดับเทียบเทา

4 นิวคาสเซิ่ล	-	เมืองยอรค	-	เบอรมิงแฮม
พักที่	Park	Inn
หรือระดับเทียบ
เทา

5 บิซสเตอร	เอาทเลท	วิลเลจ	-	เมืองอ็อกฟอรด	(OXFORD)	-	มหานคร
ลอนดอน

พักที่	Novotel
Greenwich	หรือ
ระดับเทียบเทา

6 มหานครลอนดอน	-	พระราชวังบัคกิ้งแฮม	-	หอนาฬิกาบิก๊เบ็น	-	ถนน
ดาวนนิง	-	จัตุรัสทราฟัลการ	-	มหาวิหารเซนตปอล	-	พิพิธภัณฑอังกฤษ
-	ถนนอ็อซฟอรด	ลอนดอน

พักที่	Novotel
Greenwich	หรือ
ระดับเทียบเทา

7 เมืองแอมสเบอรรี่	-	สโตนเฮนจ	-	ไนทบริดจ	-	หางแฮรอดส	-	สนามบิน
ฮีทโธรว

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

3	พ.ย.	60	-	10	พ.ย.	60 55,500	บาท 53,500	บาท 50,500	บาท 7,900	บาท

17	พ.ย.	60	-	24	พ.ย.	60 55,500	บาท 53,500	บาท 50,500	บาท 7,900	บาท

24	พ.ย.	60	-	1	ธ.ค.	60 55,500	บาท 53,500	บาท 50,500	บาท 7,900	บาท

1	ธ.ค.	60	-	8	ธ.ค.	60 55,500	บาท 53,500	บาท 50,500	บาท 7,900	บาท



21.00	น.	คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ชั้น	4	ประตูทางหมายเลข	4	เคานเตอรสายการบินไทย
เคานเตอร	D	เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึน้เครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.10	น.	ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ	บินตรงสูลอนดอน	โดยสายการไทย	เที่ยวบินที่	TG	910(เวลาจะ

เปลีย่นเป็น	00.15	น.	และถึงลอนดอนในเวลา	06.20	น.	ในชวงเดือน	พ.ย.-ธ.ค.	เน่ืองจากเปลีย่น
ฤดูกาล)
07.15	น.	เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว	กรุงลอนดอน	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

ใหทานตรวจรับสัมภาระ
จากน้ันนําทานเดินทางตอสู	เมืองสแตรทฟอรด-อัพอน-เอวอน	Stratford-Upon-Avon	(ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ	2	ชั่วโมง)	หรือ	เมืองสแตรทฟอรด	เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอน	ซึ่งมีชื่อเสียงในดานการเป็นเมือง
แหงวรรณกรรมอังกฤษ
นําทาน	ชมและถายรูปภายนอกกับบานของวิลเลีย่ม	เช็คสเปียร	ที่เคยเป็นที่อาศัยของกวีและนักเขียน

บทละครชาวอังกฤษเช็คสเปียร	ไดรับยกยองทั่วไปวาเป็นนักเขียนผูยิ่งใหญของอังกฤษและของโลก	มักเรียกขาน
กันวาเขาเป็นกวีแหงชาติของอังกฤษ	ผลงานที่โดงดังอยางโรมิโอกับจูเลียส,	เวนิสวานิช	เป็นบานหลังคามุงดวย
ฟางซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอรดตั้งแตศตวรรษที่	16	ปัจจุบันไดปรับเป็นพิพิธภัณฑ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองสโตกออนเทรนต	Stoke	on	Trent	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)	หรือ

เรียกยอๆ	วาเมืองสโตก	เมืองเกาอุตสาหกรรมที่โดดเดนเกี่ยวกับอุตสหกรรมเครื่องป้ันดินเผาและมีชื่อเสียงใน
ดานการทําเซรามิคอีกดวย	ผานชมอาคารบานเรือนตางๆ	ที่เป็นเอกลักษณแบบดินเผาแลถสถานที่ราชการ
หลายแหง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองลิเวอรพูล	Liverpool(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.15	ชั่วโมง)	เมืองที่มีกิจกรรมทอง

เที่ยวที่ไดรับความนิยมเป็นอยางมากโดยเฉพาะคนที่เป็นสาวกของหงสแดงลิเวอรพูลตองไมพลาดมาเยือนเมือง
น้ีสักครั้งหน่ึง
นําทานใหทานเขาชมสนามกีฬาแอนฟิลด	สนามฟุตบอลที่เป็นตํานานและมีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ

และเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงโดงดังในวงการฟุตบอลโลกสโมสรลิเวอรพูล	ตั้งอยูในเขตแอนดฟิลด	สนามแหงน้ี
สรางเสร็จในปี	1884	เริ่มแรกเป็นสนามเหยาของสโมสรฟุตบอลเอฟเวอรตัน	ตอมาในปี	1892	เอฟเวอรตันยาย
สนามไปกูดิสันพารค	หลังจากกอตั้งสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล	แอนฟิลดจึงกลายเป็นสนามเหยาของลิเวอรพูลนับ
แตน้ันมา	และใหทานเลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลายชนิดจากทีมฟุตบอลดังที่คุณชื่นชอบจากรานคาของสนาม
แอนดฟิลดที่	Megastore	Liverpool	Club
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองแมนเชสเตอร	Manchester	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)	เมือง



อุตสาหกรรมทอผาตั้งแตศตวรรษที่	16	ที่ทําใหผาวูล	และค็อตตอนของอังกฤษเป็นที่นิยมชมชอบของผูคนทั่วโลก
จวบจนปัจจุบัน	และยังเป็นเมืองใหญทางธุรกิจการคาที่สําคัญและเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง	และยังเป็น
เมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโดงดังในวงการฟุตบอลโลก
ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	Holiday	Inn	Manchester	West	หรือระดับเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร

เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอนอันเป็นบานเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร	กวีที่
มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

เมืองสแตรทฟอรดเพียง	เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมนําเอวอน	อันเป็นบานเกิดของ
วิลเลียมเช็คสเปียร	กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

เป็นเมืองที่มีฐานะเป็นนครและเป็นเมืองเมโทรโพลิตันของเมอรซียไซดในภาค
การปกครองตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ	ลิเวอรพูลตั้งอยูทางตะวันออกของ
ปากน้ําเมอรซีย	(Mersey	Estuary)	ลิเวอรพูลกอตั้งมาตั้งแต	ค.ศ.	1207	และได
รับฐานะเป็น	“นคร”	ในปี	ค.ศ.	1880	ในทางประวัติศาสตรของมณฑลเดิม
ลิเวอรพูลเป็นสวนหน่ึงของแลงคาสเชอร	ความรุงเรืองของลิเวอรพูลมาจาก
การเป็นเมืองทาสําคัญ	ภายในคริสตศตวรรษที่	18	การติดตอคาขายกับ
แคริบเบียน,	ไอรแลนด	และแผนดินใหญยุโรป	และความสะดวกในการติดตอ
คาขายกับการคาทาสขามมหาสมุทรแอตแลนติค	(Atlantic	Slave	Trade)	ยิ่ง
ทําใหเศรษฐกิจเติบโตมากยิ่งขึน้	ภายในตนคริสตศตวรรษที่	19	40%	ของการ
คาขายในโลกตองผานเมืองทาลิเวอรพูลซึ่งทําใหลิเวอรพูลกลายเป็นเมือง
สําคัญที่สุดเมืองหน่ึงของอังกฤษ

เป็นสนามฟุตบอลเหยาของสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล	ประเทศอังกฤษ	ตั้งอยูใน
เขตแอนฟีลด	เมืองลิเวอรพูล	แอนฟีลดสรางเสร็จในปี	พ.ศ.	2427	เริ่มแรกเป็น
สนามเหยาของสโมสรฟุตบอลเอฟเวอรตัน	ตอมาในปี	พ.ศ.	2435	เอฟเวอรตัน
ยายสนามไปกูดิสันพารก	หลังจากกอตั้งสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล	แอนดฟิลด
จึงกลายเป็นสนามเหยาของลิเวอรพูลนับแตน้ันมา	สนามฟุตบอลแอนฟีลดได
รับการรับรองจากสมาคมฟุตบอลยุโรปใหเป็นสนามระดับ	4	ดาว[3]	ซึ่ง



เวลาจะเปลีย่นเป็น	00.15	น.	และถึงลอนดอนในเวลา	06.20	น.	ในชวงเดือน	พ.ย.-ธ.ค.	เน่ืองจาก
เปลีย่นฤดูกาล
สนามกีฬาแอนฟิลด	กรณีที่ในวันน้ันๆ	มีฤดูกาลการแขงขัน	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนสนามไปชมสนามที่

แมนเชสเตอรแทนหรือเปลี่ยนเป็นการเขาชมสถานที่อื่นๆ	ทดแทน

สามารถจัดการแขงขันฟุตบอลระดับนานาชาติหรือรายการใหญอื่น	ๆ	รวมทั้ง
การแขงขันของทีมชาติอังกฤษ	แอนฟีลดเคยเป็นหน่ึงในสนามฟุตบอลที่ใชใน
การแขงขันฟุตบอลชิงแชมปแหงชาติยุโรปในปี	พ.ศ.	2539	(ยูโร	96)

เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง	อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโดงดัง
ในวงการฟุตบอลของโลก	คือแมนยู	หรือ	ปีศาจแดง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ.ภัตตาคารจีน
	พักที่	Holiday	Inn	Manchester	West		หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เอดินเบิรกEdinburgh(ใชเวลาเดินทางประมาณ	5	ชั่วโมง)	เมืองหลวงแหงสก็อตแลนด	ที่

แมวาจะเป็นสวนหน่ึงของสหราชอาณาจักรมาตั้งแตปี	ค.ศ.	1707	แตชาวสก็อตก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมที่ดีงามของบรรพบุรุษไวไดเป็นอยางดี	ไมวาผาลายสก็อต,	ป่ีสก็อต	หรือแมแตการแตงตัวแบบดั้งเดิม
ของชายชาวสก็อต	ก็ยังมีใหทานพบเห็นอยูเรื่อยๆ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ.ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
นําทานชมตัวเมืองเอดินเบิรก	ที่ตั้งอยูในบริเวณของแนวภูเขาไฟในอดีต	ทําใหตัวเมืองอยูบนที่สูงและยังคง

เป็น	เมืองหลวงที่ยังคงบรรยากาศในอดีตไวไดอยางดี	ดวยจํานวนประชากรระดับ	500,000	คน	ที่ชวยกันอนุรักษ
สิ่งตางๆ	ไวไดอยางดี
จากน้ันนําทานชม	ปราสาทแหงเอดินเบิรก	ที่งดงามและเป็นสถานที่เก็บรักษามหามงกุฎแหงราชวงศ	เคย

เป็นที่ประทับของกษตัริยสก็อต	เคยถูกทําลายลงหลายครั้งแตทุกครั้งก็ไดรับการบูรณะและสรางใหมใหกลับคืน
สูความสงางามดังเดิม	และยังถือวาเป็นจุดชมเมืองเอดินเบิรกไดเป็นอยางดีเน่ืองจากเป็นเนินเขาสูง	มองเห็น
เดนเป็นสงาจากทุกมุมเมือง	และยังไดรับการขนานนามวาเป็นเมืองเอเธนสแหงทิศเหนือเน่ืองจาก
สถาปัตยกรรมการกอสรางที่คลายคลึงกับวิหารแพนธีออนในประเทศกรีซ
จากน้ันทําทานเดินทางสูเมือง	นิวแคสเซิล-อัพอน-ไทน	Newcastle-Upon-Tyne	(ใชเวลาเดินทางประมาณ

3	ชั่วโมง)	หรือนิวคาสเซิล	เมืองที่ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษบนริมฝ่ังแมน้ําไทน	ซึ่งเป็นที่มาของ
ชื่อเมือง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
นําทานเขาสูทีพ่ักโรงแรม	Sandman	Signature	Hotel	New	Castle	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม



เมืองเอดินเบิรก	คือเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด	เป็นเมืองที่จัดไดวา
สวยอันดับตน	ๆ	ของสหราชอาณาจักร	และเป็นเมืองที่มีนักทองเที่ยวมาเยือน
เป็นจํานวนมาก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ.ภัตตาคารจีน

เคยเป็นที่ประทับของกษตัริยสก็อต	และเป็นที่เก็บรักษามงกุฎแหงราชวงศ
หากขึน้ไปบนจุดชมวิวของปราสาทจะสามารถมองเห็นเมือง	เอดินเบอระ	ไดทั่ว
ทั้งเมืองเลยทีเดียว	ที่น่ีสรางจากหินภูเขาไฟเกาแกที่มีอายุกวา	300	ลานปีกอน
คริสตกาล	และเคยเป็นศูนยกลางทางการทหารที่สําคัญมากในอดีต

มักจะนิยมเรียกยอวา	นิวคาสเซิล	เป็นนครและเมืองในโบโรฮของไทนแอนด
แวร	ซึ่งตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ	เมืองนิวคาสเซิลตั้งอยูบน
ริ่มฝ่ังแมน้ําไทนซึ่งเป็นที่มาของชื่อ	ถึงแมวาในชวงกอตั้งน้ันไดชื่อวา	ปอนสแอ
รีอุส	ตามชื่อโรมัน	และไดเปลี่ยนชื่อเป็นนิวคาสเซิลในปีค.ศ.	1080	หลังจากที่
ไดมีการสรางปราสาท	โดยพระเจาโรเบิรตที่	2	ตัวเมืองไดเป็นศูนยกลางของ
การคาขนแกะและตอมาเป็นเหมืองถานหินอันดับตนของประเทศ	ในคริสต
ศตวรรษที่	16	นิวคาสเซิลไดรูจักในชื่อของเมืองตอเรือ	โดยเป็นศูนยกลางการ
ตอเรือที่สําคัญของโลกแหงหน่ึง	โดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมไดจางหายไป	โดย
ตัวเมืองกลายเป็นแหลงวัฒนธรรมที่สําคัญแหงหน่ึงของประเทศ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ.ภัตตาคารจีน
	พักที่ ี	Sandman	Signature	Hotel	New	Castle	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานผานชมความสวยงามของ	เมืองนิวคาสเซิล	ที่ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในดานการคาแกะและ

ถานหิน	ตอมายังไดเป็นที่รูจักในฐานะเป็นเมืองศูนยกลางในการตอเรือในอดีต	และชมความงดงามอื่นไมวาจะ
เป็นสะพานขามแมน้ําไทน	เป็นตน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองยอรค	York	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)	ตั้งอยูในบริเวณที่แมน้ําอูส

และแมน้ําฟอสส	เป็นเมืองสุดทายที่เป็นเมืองมรดกดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของอังกฤษ	ในอดีตเป็น
เมืองโบราณในยุคโรมันที่ยังมีซากโบราณสถานโรมันอายุเกาแกกวา	2,000	ปี	เคยไดรับรางวัลเมืองทองเที่ยว
แหงยุโรปเมื่อปี	2007	มีทั้งกําแพงเมืองเกาแกและมหาวิหารศิลปะแบบโกธิค	มีชื่อวา	York	Minster	นอกจากน้ียัง
มีสถาปัตยกรรมเกาแกที่ไดรับอิทธิมาจากพวกโรมัน	ไวกิ้ง	และยุโรปชาติอื่นๆ	ที่เคยเขามาตั้งรกรากที่น่ีดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองเบอรมิง่แฮมBirmingham	ตั้งอยูทางตะวันตกของเกาะอังกฤษ	ในเขตเวสตมิดแลนด

เมืองใหญอันดับสองรองจากลอนดอน	เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในดานอุตสาหกรรม	หรือไดรับฉายาวาเป็นโรงงาน
ของโลก	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	เน่ืองจากผลผลิตการสงออกของประเทศ	และยังเป็นเมืองที่มีความ
หลากหลายในดานวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติ	และอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกหลายแหงที่
เป็นที่รูจักของชาวไทย	อาทิ	University	of	Central	England,	University	of	Birmingham,	Aston



Universityเป็นตน
ผานชมซิตี้เซ็นเตอร	ศาลาวาการเมืองหรือวิคทอเรียสแควร	โบสถเซนตฟิลลิป	หรือ	Gas	Street	Basin,

Soho	House	Museum	เป็นตน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
นําทานเขาสูทีพ่ักโรงแรม	Park	Inn	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

มักจะนิยมเรียกยอวา	นิวคาสเซิล	เป็นนครและเมืองในโบโรฮของไทนแอนด
แวร	ซึ่งตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ	เมืองนิวคาสเซิลตั้งอยูบน
ริ่มฝ่ังแมน้ําไทนซึ่งเป็นที่มาของชื่อ	ถึงแมวาในชวงกอตั้งน้ันไดชื่อวา	ปอนสแอ
รีอุส	ตามชื่อโรมัน	และไดเปลี่ยนชื่อเป็นนิวคาสเซิลในปีค.ศ.	1080	หลังจากที่
ไดมีการสรางปราสาท	โดยพระเจาโรเบิรตที่	2	ตัวเมืองไดเป็นศูนยกลางของ
การคาขนแกะและตอมาเป็นเหมืองถานหินอันดับตนของประเทศ	ในคริสต
ศตวรรษที่	16	นิวคาสเซิลไดรูจักในชื่อของเมืองตอเรือ	โดยเป็นศูนยกลางการ
ตอเรือที่สําคัญของโลกแหงหน่ึง	โดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมไดจางหายไป	โดย
ตัวเมืองกลายเป็นแหลงวัฒนธรรมที่สําคัญแหงหน่ึงของประเทศ

เป็นเมืองที่อยูทางเหนือของอังกฤษ	ถือวาเป็นเมืองใหญและมีความสวยงาม
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะสวน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

เป็นนครและเขตเมืองในภาคเวสตมิดแลนดสของอังกฤษ	สหราชอาณาจักร	ซึ่ง
หลายฝายพิจารณาวาเป็นเมืองรองของอังกฤษ	แมคําอางน้ีจะถูกทาทายจากผู
สนับสนุนเมืองแมนเชสเตอร	เบอรมิงแฮมเป็นเมืองที่ใหญที่สุดใน	กลุมนคร
หลัก	(core	cities)	ของอังกฤษ	มีประชากรประมาณ	992,400	คน	(ตัวเลข
ประมาณการเมื่อ	ค.ศ.	2004)	มากเป็นอันดับ	2	ของประเทศ	รองจากกรุง
ลอนดอน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
	พักที่	Park	Inn	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู	บิสเตอรเอาทเล็ต	วิลเลจ	Bicester	Outlet	Village	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30

ชั่วโมง)
นําทานชมสินคาแบรนดเนมตางๆ	ทั้งของอังกฤษและในยุโรป	เชน	Anne	Fontaine	Armani	Bally	Bodum

Bose	Burberry	Calvin	Klein	D&G	DKNY	Diesel	Dior	Dunhill	Ermenegildo	Zegna	Fendi	Gucci	Guess	Hugo
Boss	Jaeger	Jigsaw	Kipling	L'Occitane	Levi's	Max	Mara	Missoni	Molton	Brown	Mulberry	Paul	Smith
เป็นตน	เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาจากเอาทเล็ต	(เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา	อิสระ



เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา	อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายใน
เอาทเล็ต

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในเอาทเล็ต)

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองออกซฟอรด	Oxford	เมืองแหงยอดแหลมชวนฝัน	ตามคําที่เรียกขานโดยกวีชื่อดังแม

ทธิว	อารโนลดเพื่อกลาวถึงยอดโบสถที่งดงามและสถาปัตยกรรมอันกลมกลืนของอาคาร	(ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	30	นาที)
นําทานชม	เมืองออกซฟอรด	ซึ่งรูจักกันในนามของเมืองแหงมหาวิทยาลัย	ซึ่งชื่อเมืองตั้งตามมหาวิทยาลัย

ระดับโลกที่รูจักกันในนามของมหาวิทยาลัยออกซฟอรด
นําทานถายรูปกับมหาวิทยาลัยไครสทเชิรชท	อาคารสรางดวยหินสีทองและเป็นสถาปัตยกรรมที่นาประทับใจ

ที่สุดของอังกฤษ	และยังเป็นที่ตั้งของโบสถที่มีชื่อเสียงของเมืองและตนกําเนิดของหนังสืออลิซที่โดงดังของเลวิส
แครโรล	หรือ	เกรทฮอลล	ในแฮรรี่	พอตเตอรก็ไดแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมแหงน้ี
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู	มหานครลอนดอน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
นําทานเขาสูทีพ่ักโรงแรม	Novotel	Greenwich	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

เป็นสวรรคของนักชอป	เอาทเล็ทช็อปป้ิงหรูหรากิบ๊เกขนาดใหญแหงหน่ึงของ
อังกฤษ	ที่มีสินคาหลากหลายแบรนด	ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มที่

เมืองแหงประวัติศาสตรและเป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่โรแมนติกมากๆ	อีกทั้ง
ยังมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่ทุกคนรูจักทั่วโลก	น่ันก็คือ	มหาวิทยาลัยออกฟ
อรด	บรรยากาศในเมืองออกฟอรดน้ันดีมาก	จึงเหมาะกับการมาเรียนควบคูไป
กับการพักผอน	อีกดวย

เมืองสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญที่สุดของยุโรป	เกาแกที่สุดในโลก
กวา	2,000	ปี	เป็นแหลงรวบรวมเอามนตขลัง	ของบานเมืองแบบโบราณ	และ
ความทันสมัยแบบโลกยุคใหมเขาไวดวยกันไดอยางลงตัว	ประชากรประมาณ
7.5	ลานคน	มีความหลากหลายทั้งดานเชื้อชาติ	วัฒนธรรม	ศาสนา	และ
มากกวา	300	ภาษา	ลอนดอนเป็นเมืองในดวงใจของนักทองเที่ยวหลายตอ
หลายคน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	Novotel	Greenwich	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม



จากน้ันนําชม	มหานครลอนดอน	เมืองหลวงแหงสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองใหญที่สุดในสหภาพยุโรป	มี
ประชากรกวา	7.5	ลานคน	ถือเป็น	1	ในเมืองศูนยกลางทางดานธุรกิจ	การเมืองและวัฒนธรรมของโลก	การ
สื่อสาร	การบันเทิง	แฟชั่นและศิลปะ	ซึ่งเป็นที่ยอมรับวามีอิทธิพลไปทั่วโลก
นําทานชม	มหานครลอนดอน	ที่ยิ่งใหญ	เริ่มจากพระราชวังบัคกิ้งแฮมที่ประทับแหงพระราชินีอังกฤษ	ชม

การเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองคในชุดเครื่องแบบเต็มยศ	สวมหมวกพูสีดําแตจะเปลี่ยนเป็นชุดสีเทาใน
ชวงฤดูหนาว	กอนนําทานเก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบิก๊เบน	สัญลักษณที่สําคัญของลอนดอนที่ตั้งอยูเคียงขาง
อาคารรัฐสภาที่สวยงามริมฝ่ังแมน้ําเทมส
ผานชมสถานที่สําคัญตางๆ	อาทิ	บานเลขที	่10,	ถนนดาวนน่ิงทําเนียบนายกรัฐมนตรี,	จัตุรัสทราฟัล

การ,	อนุสรณแหงสงครามทราฟัลการของทานลอรดเนลสัน,	พิคคาเดลลี	เซอรคัส,	ยานโซโห	มหาวิหาร
เซนตพอล	ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานชม	บริติชมิวเซียม	(British	Museum)	หรือที่นิยมเรียกกันวา	พิพิธภัณฑอังกฤษในกรุงลอนดอน	สห

ราชอาณาจักร	เป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของมนุษยที่สําคัญที่สุดและใหญที่สุดใน
โลก	มีการกอตั้งขึน้ในปี	พ.ศ.2296	(ค.ศ.1753)	ในเบื้องตนวัตถุที่เก็บรวบรวมไวสวนใหญเป็นของสะสมของเซอร
แฮนส	สโลนซึ่งเป็นแพทยและนักวิทยาศาสตร	พิพิธภัณฑแหงน้ีเปิดใหบริการแกสาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่
15	มกราคม	พ.ศ.2302	(ค.ศ.1759)	ในมงตากูเฮาส	เมืองบลูมสเบอรรี	กรุงลอนดอน	อันเป็นสถานที่ตั้งของ
อาคารพิพิธภัณฑในปัจจุบันบริติชมิวเซียมเป็นแหลงรวบรวมวัตถุตางๆ	จากทุกทวีป	จํานวนกวา	7	ลานชิ้น	ซึ่ง
ลวนมีชื่อเสียง	และมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษนจากจุดเริ่มตนจนถึงปัจจุบัน
จากน้ันใหเวลาทานเดินเลนชอปป้ิงบนถนนอ็อกซฟอรด	ยานชอปป้ิงใหญของลอนดอนที่ทานจะไดเลือก

ซื้อสินคาคุณภาพเยี่ยมจาก	มารค	แอนด	สเปนเซอร	เซลฟริดจจ	และหางอื่นๆ	อีกมากมาย	(เพื่อความสะดวก
ในการเลือกซื้อสินคา	อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย)

ชวงคํ่า
สมควรแกเวลานัดหมาย	นําทานเขาสูทีพ่ักโรงแรม	Novotel	Greenwich	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

เมืองสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญที่สุดของยุโรป	เกาแกที่สุดในโลก
กวา	2,000	ปี	เป็นแหลงรวบรวมเอามนตขลัง	ของบานเมืองแบบโบราณ	และ
ความทันสมัยแบบโลกยุคใหมเขาไวดวยกันไดอยางลงตัว	ประชากรประมาณ
7.5	ลานคน	มีความหลากหลายทั้งดานเชื้อชาติ	วัฒนธรรม	ศาสนา	และ
มากกวา	300	ภาษา	ลอนดอนเป็นเมืองในดวงใจของนักทองเที่ยวหลายตอ
หลายคน

ที่ประทับของพระเจาอลิซาเบธที่2และพระสวามี	เดิมเป็นวังของดยุกแหงบักกิ้ง
แฮม	สรางขึน้เมื่อค.ศ.1703-1705	และไดรับการปรับปรุงใหเป็นพระราชวังใน
เวลาตอมา	สําหรับในชวงฤดูรอนน้ันจะเปิดใหเขาชมบริเวณทองพระโรง	หอง
จัดพระราชทานเลี้ยง	หองทรงดนตรี	หองขาว	หองเขียว	และหองน้ําเงิน
นอกจากน้ี	มีพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองคที่หนาพระราชวัง	พิธี
เริ่มเวลา11.30น	ของทุกวัน

เป็นหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสตมินสเตอร	ซึ่งในปัจจุบันใชเป็นรัฐสภา
อังกฤษตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง	หอนาฬิกาน้ีถูกสรางหลัง
จากไฟไหมพระราชวังเวสตมินสเตอรเดิม	หอนาฬิกามีความสูง	96.3	เมตร
โดยที่ตัวนาฬิกาอยูสูงจากพื้น	55	เมตร	ตัวอาคารสรางดวย	สถาปัตยกรรม
สมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย	(victorian	gothic)



เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา	อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ถนนดาวนิงในนครเวสตมินสเตอร	หรือบานเลขที่	10	ถนนดาวนิงในลอนดอน
เป็นที่ทํางานและ	ที่พักประจําตําแหนงของ	นายกฯอังกฤษและครอบครัว	รวม
ทั้งสิ้นอยูที่น่ีมาแลว	53	ทาน	ตลอดเวลา	เกือบ	300	ปี

จัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอน	จุดนัดพบ	แลนดมารคสําคัญของเมือง	เนืองแนน
ดวยนักทองเที่ยวมหาศาล	สรางเพื่อเป็นอนุสรณแกลอรดเนลสัน	วีรบุรษที่ถูก
ยิงสูญเสียดวงตา	1	ดวงและแขนหน่ึงขางและเสียชีวิตในสงครามระหวาง
อังกฤษกับฝรั่งเศสที่แหลมทราฟัลการ	โดยทานเป็นผูนําการรบที่ทําใหอังกฤษ
ชนะสงครามทางเรือครั้งน้ี

เป็น	1	ใน	4	โบสถโบราณของกรุงโรม	ซึ่งสรางเพื่อเป็นอนุสรณแด	St.Paul
แมวาตัวอาคารจะอยูนอก	Vatican	City	โดนสิ้นเชิง	อาคารน้ีเป็นสมบัติ	ของ
Vatican	City	ไปเต็ม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

พิพิธภัณฑ	แหงน้ี	กอตั้งขึน้เมื่อ	1953	และเปิดใหเขาชม	ฟรี	อยางเป็นทางการ
เมื่อ	1959	โดยเริ่มตนจาก	Sir	Hans	Sloane	ผูซึ่งมีของสะสมโบราณมากมาย
ไดถวาย	พระราชา	George	II	เพื่อเป็นสมบัติประเทศ	อังกฤษ	(โดยไดเงิน
ตอบแทน)	จากน้ันก็มีของสะสมมาเพิ่มเติมมากมาย	ไฮไลท	British	Musuem
Rosetta	Stone	(หินจารึก	อักษร	ซึ่งเป็นการสวนสําคัญการในแปลภาษา
อิยิปต	เป็นภาษา	กรีก	และเราก็แปลความหมายออกจากภาษา	กรีก	อีกทีหน่ึง
เรื่องภาษาอิยิปต	หรือ	Heiroglyphic	สาบสูญ	แต	ภาษากรีกยังคงตกทอดมายัง
ปัจจุบัน)	วิหาร	Parthenon	(วิหารใหญแหงอาณาจักร	กรีก	โบราณที่บูชา	เทพี
อาธีนา)	โลง	มัมมี่	ตางๆจาก	อิยิปต	และรูปสลัก	นาฬิกาโบราณ	รูปสลักหนา
วิหารของ	เปอรเซีย	อัสซีเรีย

เรียกไดวาเป็นหัวใจของลอนดอนและมีความคึกคักทุกวัน	สวนสิ่งที่มีชื่อเสียง
ของที่น่ีคือหาง	Selfridges	ซึ่งนอกจากที่น่ีไมไดมีเพียงหางเดียวแตก็ยังมีอีก
หลายหางเชน	John	Lewis,	Debenhams,	Mark&Spence,	Bhs	และไมไดมี
เฉพาะหางสรรพสินคาเทาน้ัน	ถนนสายน้ียังมีรานคาอีกมากกวาสามรอยราน
และที่น่ียังไปศูนยกลางในการเลือกซื้อที่ระลึก

	พักที่	Novotel	Greenwich	หรือระดับเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองแอมสเบอรรี	่Amesbury	ในเขตทุงหญาแอมสเบอรรี่	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2

ชั่วโมง)
นําทานชม	เสาหินสโตนเฮนจ	Stonehenge	กองหินประหลาด	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกอน

ประวัติศาสตรมากกวา	4,000	ปีมาแลว	ที่ปัจจุบันก็ยังไมสามารถสรุปขอเท็จจริงไดวาใครสราง?	เพื่ออะไร?	มีแต
การวิเคราะหและคาดเดา
รับประทานอาหารกลางวันณ	ภัตตาคารจีนFour	Season	Restaurantใหทานชิมเป็ดยางจาก

ภัตตาคารชื่อดังของลอนดอน

ชวงบาย	
นําทานสู	ยานไนทบริดจ	ที่ตั้งของหางดัง	อาทิเชน	หางแฮรอดส	เป็นตน	มีเวลาใหทานเดินเลนชอปป้ิงเลือก

ซื้อสินคาแบรนดเนมตาง	ๆมีเวลาใหทานสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินคาที่ระลึกกอนกลับบาน
***	เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาตาง	ๆ	อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย***

ชวงคํ่า
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินฮีทโธรว	และมีเวลาใหทานทําคืนภาษี
21.25	น.	นําทานออกเดินทางจากลอนดอน	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินทีT่G917

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

เดินทางสู	เมืองแอมสเบอรรี่	Amesbury	ในเขตทุงหญาแอมสเบอรรี่	(ใชเวลา
เดินทาง	ประมาณ	2	ชั่วโมง)	มี	สถานที่ทองเที่ยว	เป็น	เสาหินสโตนเฮนจ
Stonehenge	กองหินประหลาด	1	ใน	7	สิ่ง	มหัศจรรยของโลกในยุคกอน
ประวัติศาสตรมากกวา	5,000	ปีมาแลว

เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญ	ตั้งอยูกลางที่ราบซัลลิสเบอรรี่	ในบริเวณตอนใต
ของอังกฤษ	ประกอบไปดวยแทงหินขนาดยักษ	112	กอน	ตั้งเรียงกันเป็น
วงกลมซอนกัน	3	วง	แทงหินบางอันตั้งขึน้	บางอันอยูในแนวนอน	และบางอันก็
ถูกวางซอนขึน้ไปขางบน	สโตนเฮนจมีชื่อเสียงอยางมากในฐานะที่เป็นกลุมหิน
ประหลาดซึ่งไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน

	รับประทานอาหารกลางวันณ	ภัตตาคารจีนFour	Season	Restaurantใหทานชิมเป็ดยางจากภัตตาคารชื่อดัง
ของลอนดอน

ยานชอปป้ิงที่มีหางสรรพสินคาเกาแก	Harrods	ที่มีสินคาหลากหลายแบรนด
จากทั่วโลก

เป็นหางสรรพสินคาที่หรูหราที่สุดแหงหน่ึงของโลก	มีอภิมหาเศรษฐีชาวอียิปต
ชื่อ	อัลฟาเยด	เป็นเจาของกิจการตั้งอยูบนบรอมตันแถวๆยาน	"	ไนทบริดจ	"
(Knightsbridge)	ถือเป็นสัญลักษณอยางหน่ึงของกรุงลอนดอน	เป็นแหลงทอง
เที่ยวและเป็นหางหรูดวยในเวลาเดียวกัน	ประกอบดวยรานคากวา	300	ราน
ในพื้นที่ทั้งหมดเจ็ดชั้น	จึงเป็นที่ที่เหมาะสําหรับการใชเวลาเดินเที่ยวและจับ
จายใชสอย



เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาตาง	ๆ	อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร

15.00	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ....

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	อัตราคาเดินทางน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ตองมีจํานวนผูโดยสารทีเ่ป็นผูใหญจํานวนไมตํ่ากวา	25-30
ทาน	และจะตองชําระมัดจํา	หลังจากยืนยันการจองทัวรทันที
2.	กรณีทานที่มีตัว๋ของสายการบินอื่นหรือรวมเดินทางโดยไมใชตัว๋โดยสารตามรายการทัวรหรือของทางบริษทั

ทัวร	หรือไปกลับไมพรอมหมูคณะ	กรุณาแจงลวงหนาเน่ืองจากมีการเกี่ยวของกับการยื่นวีซา	ซึ่งผูเดินทางไมสามารถ
ยื่นวีซาพรอมคณะได
3.	กรณีทานที่ตองการอยูตอ	กรุณาตรวจสอบวันเดินทางอีกครั้งของสายการบิน	ไมสามารถเปลี่ยนสนามบินที่บิน

ออกได	และอยูตอไดไมเกิน	7	วัน	นับจากวันกลับออกจากอังกฤษ	มีคาธรรมเนียมในการเลื่อนตัว๋กลับ	ทานละ	4,500
บาท	หากเปลี่ยนแลวมไมสามารถเปลี่ยนแปลงอีกได	และการยื่นวีซาไมสามารถยื่นพรอมคณะได
4.	การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวมประมาณ	15-20	วัน	ดังน้ันจึงขอความรวมมือในการ

จัดเตรียมเอกสารสําหรับการยื่นขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ	ทั้งน้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดําเนินการขอวีซาและทุกทานจะตองไปแสดงตัวตอเจาหนาที่สถานทูตพรอมถายภาพและสแกนน้ิวมือโดยจะตองสง
รายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดดานลาง	และ	สําเนาหนาหนังสือเดินทาง	และสงเอกสารใหครบเพื่อ
ทําการนัดหมาย	**
5.	รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตาง

ประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	บริษทัฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ
6.	กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ	ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป	หากมีเหตุการณตางๆ

เกิดขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน
จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน	โรงแรม	หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษทัทัวรติดตอวาสามารถคืน
เงินได
7.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหาม

นําเขาประเทศ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมอาจคืนเงินใหทานได	ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
8.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
9.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตาง

ชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
10.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผู

โดยสาร	อันเกิดจากสายการบิน	ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย	ซึ่งจะ
รับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด
11.	ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา

มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน
12.	ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอ

กําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม
13.	กรณีที่ทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
14.	การจัดโปรแกรมทัวร	เป็นการกําหนดตลอดทั้งปี	หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน	หากวันเดินทางดังกลาว

ตรงกับวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ	ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือ	การเปิดรับจองผานทางออนไลน	โดย
ในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯ	จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่
ดังกลาวใหได	หรือ	คืนเงินคาเขาชมน้ัน	ๆ	ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง	บริษทั	supplier	ประเทศน้ันๆ	แตหากมี
การลาชา	หรือ	เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบ
ริษทัฯ	จะไมมีการคืนเงินใดๆ	ใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระคา	Reservation	Fee	ไปแลว
15.	หากเป็นชวงอีสเตอร,	คริสมาสตหรือปีใหม	เป็นชวงวันหยุดของชาวยุโรป	รานคาปิดเป็นสวนใหญ	ดังน้ันขอให

พิจารณากอนการจองทัวร

ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคามัดจําเป็นจํานวน	20,000	บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน	สําหรับการจองทัวร
สวนทีเ่หลือจะขอเก็บทัง้หมดกอนเดินทางอยางนอย	21	วันทําการ	มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิ ์
ในการคืนเงินคามัดจําทัง้หมด



1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยชั้นประหยัด	เสนทาง	กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง),	คาเขาชมสถานที่ตาง	ๆ	ตามรายการที่ระบุ,	คา

อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ,	คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
3.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
4.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ	ที่คอยอํานวยความสะดวกทานในระหวางการเดินทางจากกรุงเทพฯ
5.	คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินสูงสุดไมเกิน	1,000,000	บาท	ทั้งน้ีเป็นไปตาม

เงื่อนไขของบริษทัประกัน	ซึ่งเด็กอายุตํ่ ากวา	1	ปี	และผูใหญอายุเกิน	75	ปีไดรับความคุมครอง	500,000	บาท
6.	คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน	ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ	ณ

วันที่	5	พ.ค.2560

1.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(30	กิโลกรัมตอทาน)
2.	คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
3.	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาอังกฤษและบริการดานเอกสารวีซา	(พิจารณา	15-20	วันทําการ)	ทานละ

4,800	บาท	(ชําระพรอมคาทัวรกอนเดินทาง)
4.	คาทิปพนักงานขับรถ	และคาทิปมัคคุเทศกทองถิน่ตามเขตเมืองเกาและเขตพระราชวังและหัวหนา

ทัวร	ทานละ	1,900	บาท	(ชําระพรอมคาทัวรกอนเดินทาง)
5.	คาวีซาเรงดวนหรือบริการพิเศษอยางอื่นเกี่ยวกับวีซา
6.	คาทิปพนักงานยกกระเปาทุกแหง
7.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเองคาโทรศัพท	คาซักรีด

ฯลฯ
8.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
9.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
10.	คาประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร	หากตองการทําประกันเพิ่มเติมติดตอเจาหนาที่ทัวรหรือ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมได

เอกสารในการขอวีซา	โดยยื่นขอวีซาทีส่ถานทูตอังกฤษ	
ใชวลาในการพิจารณาประมาณ	15-20	วันทําการ	หรือผูที่มีคุณสมบัติในการยื่นเรงดวนตองการยื่นดวนสามารถขอ

คํารองในการยื่นดวนได	โดยมีคาใชจายเพิ่มตามที่ศูนยวีซาเรียกเก็บ	โดย	ทานผูเดินทางสามารถชําระได	ณ	วันนัด
หมายและแสดงตัว	ใชเวลาพิจารณาประมาณ	3-5	วันทําการ
ผูเดินทางจะตองมาแสดงตัวทีสถานทูตอังกฤษทุกทาน	เน่ืองจากตองทําการสแกนน้ิวมือ	ตามวันที่และ

เวลาที่สถานทูตกําหนด	ซึ่งทานสามารถเตรียมเอกสารตามรายละเอียดดานลางเพื่อใชประกอบใบคํารองขอยื่นวีซา
ทานสามารถกรอกขอมูลตามแบบฟอรมที่แนบมาดานลางน้ี	โดยจะตองกรอกใหครบทุกขอ	เน่ืองจากเป็นขอมูลที่
ตองกรอกผานระบบออนไลน	พรอมกับการทําการนัดหมายยื่นวีซาในระบบดวยในวันทีม่าแสดงตัวใหนําสมุด
บัญชีเงินฝากฉบับจริงถือมาแสดงตอเจาหนาทีศู่นยยื่นดวย
ปัจจุบันการยื่นวีซาอังกฤษ	เอกสารใดทีเ่ป็นภาษาไทย	อาทิ	ใบเปลีย่นชื่อ-สกุลตางๆ,ใบทะเบียนสมรส,

ใบหยา,	ใบเกิด,	หนังสือรับรองกิจการหรือจัดตั้งบริษทั	และอื่นๆ	จะตองทําการแปลเอกสารใหเรียบรอยกอนการยื่น
วีซาที่ศูนยยื่นวีซา	โดยจะตองเป็นการแปลจากศูนยแปลที่ถูกตองตามกฏหมายและมีการเซ็นรับรองและตราประทับ
จากศูนยแปล	ซึ่งมีคาใชจายตามแตเอกสารตนฉบับและแตละบุคคล	ทานสามารถสอบถามคาใชจายเบื้องตนจาก
บริษทัทัวร	

หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา	6	เดือน
1.	โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก	หากนับแลวเกิน	6	เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได	แตหากนับแลวตํ่ ากวา	6

เดือน	ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง
2.	หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมตํ่ ากวา	3	หนา
3.	หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม	กรุณาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ

เป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา
4.	ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเป็นตองสงใหกับบริษทัทัวร	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไม

รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ



รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป	เนนหนาใหญ
ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน	เน่ืองจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา
รูปถายหนาตรงหามใสแวน,	หามคาดผมและหามใสหมวก	**

สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
กรณีเป็นเด็ก	อายุตํ่ากวา	20	ปี
ใชสําเนาสูติบัตร	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
หากเด็กอายุนอยกวา	20	ปี	และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลว	ทางสถานทูตขอสําเนาสูติบัตรดวยและ

กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดทัง้เบอรทีท่ํางาน,	เบอรบานและเบอรมือถือ
สําเนาทะเบียนสมรส	กรณีทานที่สมรสแลว
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล	กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สําเนาใบหยา	กรณีทานที่หยาแลว

หนังสือรับรองการทํางาน	หรือเอกสารบงชี้การมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง
กรณีลูกจาง	ใชใบรับรองการทํางานของบริษทัที่ทํางานอยูเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	(ตัวจริง)	โดยมีรายละเอียด

การเขาทํางาน,	อัตราเงินเดือน,	ตําแหนงงาน	เป็นตน	(หนังสือรับรองการทํางานตองออกมาไมเกิน	1	เดือนนับจาก
วันยื่น)
กรณีมีอาชีพรับราชการ	ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	(ตัวจริง)	โดยระบุ

ตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับหนวยงาน	หรือองคกร	พรอมใบลาและสําเนาบัตร
ประจําตัวราชการ	1	ชุด	(หนังสือรับรองการทํางานตองออกมาไมเกิน	1	เดือนนับจากวันยื่น)
กรณีเป็นเจาของกิจการ	ใชสําเนาทะเบียนการคา	หรือ	สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา	หรือ	สําเนาหนังสือรับรอง

ความเป็นเจาของกิจการ	โดยจะตองคัดมาไมตํ่ ากวา	3	เดือน	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
กรณีทานทีเ่ป็นแมบาน

-	หากไมมีอาชีพหรือเป็นแมบาน	ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี	พรอม	แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
-	หากสมรสโดยไมจดทะเบียน	ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี	พรอม	แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพรอม
แสดงสําเนาสูติบัตรบุตร	ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพันธการเป็นสามี-ภรรยา	หากไมมีบุตรดวยกัน	ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธการเป็นสามี-ภรรยากัน	โดยมิไดจดทะเบียน	
กรณีทานทีว่างงาน	/	ไมมีรายได	จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย	พรอมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน

ทางดานการเงินของผูรับรอง	พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอักษร	ชี้แจงการรับรองคาใชจายให
แกผูเดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ	โดยเบื้องตน	ควรมีความสัมพันธใกลชิด	หรือญาติใกลชิด	(กรณีน้ีหากความ
สัมพันธไมสามารถสืบได	หรือไมเป็นความจริง	ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)
กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษาใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน	หรือ	นักศึกษา

จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน	เป็นภาษาอังกฤษ	(ฉบับจริง)	(หนังสือรับรองการเรียนตองออกมาไมเกิน	1	เดือนนับ
จากวันยื่น)

หลักฐานการเงิน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัว	ถายสําเนาทุกหนายอนหลัง	6	เดือน	และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือน

ปัจจุบันที่สุดเทาที่จะทําไดหรือไมตํ่ ากวา	15	วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา	พรอมสําเนาหนาบัญชีหนาแรกที่มีชื่อ
เจาของบัญชี
หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดือนหายไป	ขอใหออกเป็น	statement	จากธนาคารยอนหลังไมตํ่ ากวา	6

เดือนและปรับยอดใหลาสุด	ไมตํ่ ากวา	15	วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา	แตหากใช	statement	แลวยังคงไมมีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน	ขอใหทําหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ	ตามความเป็นจริง
อาทิ	ไมมีการเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดติดตอธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ	ตามแตละบุคคล	เป็นตน
หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา	กรุณาถายสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ	พรอมกับตัวเลข

บัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน	1	เลม	กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีเลมอื่นแนบดวย	อาทิ	เชน	บัญชีเงินฝาก

ประจํา	เป็นตน
กรณีรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว	ตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร	1	ฉบับ	และทําจดหมายรับรองคาใช

จายใหบุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพรอมระบุความสัมพันธเพื่อชี้แจงตอสถานทูตอีก	1	ฉบับดวย	โดยเฉพาะคู
สามี-ภรรยา	จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม	หากมีการเงิน
ใน	บัญชีนอย	ฝายที่มีการเงินมากกวาตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร	1	ฉบับ	และทําจดหมายรับรองคาใชจาย
พรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเป็นลายลักษณอักษรดวย



***	สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี	***ทัง้น้ีเพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่
จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี	(กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา	หรือ	บิดา-มารดา	หยาราง)
จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา
หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา	โดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดิน

ทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริง
จากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดวย
พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา	โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจาก
อําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดวย
พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
หากเด็กไมไดเดินทางทัง้กับบิดาและมารดา	โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง

ประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมชี้แจงระบุความสัมพันธกับผูปกครองที่ไปดวยและยินดีชดเชยคา
เสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณา
แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดวย	พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตร
ดวย
กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผู

ดูแลบุตร	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

***	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทีไ่ดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้
***	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทั	ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทัง้น้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาทีไ่ปอํานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม	ทางบริษทัฯใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
***	กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจง

สถานทูต	ยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ
***	เม่ือทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทัง้หมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระ

โดยตรงกับทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง	ๆ	ของบริษทัฯทีไ่ดระบุไว
โดยทัง้หมด
**	กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา	ทานตองแจงความจํานงแกบริษทัทัวรให

ทราบลวงหนา	แตหากกรณีทานทีต่องใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไมสามารถนํา
หนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน	ทานนัน้จะตองมายื่นเดีย่วและแสดงตัวทีส่ถานทูตตามกําหนดการของ
สถานทูตเชนเดียวกัน	**
***	ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทอง

เทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือ
ผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเทีย่ว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจาย
ทีเ่กิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	20	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็น
หลัก

**ไมรวมคาวีซาและบริการดานเอกสารวีซา	ทานละ	4,800	บาท	//	คาทิปคนขับ	มัคคุเทศกทองถิน่และ
หัวหนาทัวร	ทานละ	1,900	บาท	(คาใชจายวีซาและทิปชําระพรอมคาทัวรกอนออกเดินทาง)	**
***	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามัน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่เติม

ภายหลัง	***
***	โรงแรมในอังกฤษ	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	***
รายการทัวรอาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ	หรือมีเหตุการณอื่นๆ	ที่ไม

คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของคณะเป็นสําคัญ



ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single),	หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกัน	และบางโรงแรมอาจจะ
ไมมีหองพักแบบ	3	เตียงเดีย่ว	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม	หรือแยกพักแบบ	1	หอง
คู	และ	1	หองเดีย่ว	โดยทานจะตองชําระคาพักเดีย่วเพิม่	ตามอัตราทีโ่รงแรมเรียกเก็บของคืนทีพ่ักนัน้ๆ
2.	โรงแรมในยุโรปหรืออังกฤษบางแหงอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษทักอนเดินทางอยางนอย	45	วันทํางาน	มิฉะน้ันบริษทัฯจะขอสงวนสิทธิใ์น
การคืนเงินทั้งหมด
2.	หากผูโดยสารทานใด	ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ	ผูโดยสารตองชําระคามัดจําที่	20,000.-	บาท	และคาวีซา

ตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
3.	หากผูโดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตัว๋โดยสารเครื่องบิน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคา

มัดจํา


