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ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 912 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการ
เช็คอิน
ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้าแร่ทเี่ มืองบาธ - คาร์ดี๊ฟเมืองหลวง
แห่งเวลส์
ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชรอรับ
ท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บวั รี่ นำเข้ ำชมเสำหินสโตนเฮ้ นจ์ (Stonehenge) 1
ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็ นความลับดามืดในช่วงหนึง่
ของประวัตศิ าสตร์ จากนัน้ ออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ
ในหุบเขาเอวอนเมือง
เก่าแก่ท่มี ีอายุตงั้ แต่เมื่อครัง้ โรมันเรืองอานาจจากหลักฐานบ่อนา้ พุรอ้ น และซาก
อาคารเก่าแก่ท่หี ลงเหลืออยู่ทาให้เมืองบาธได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นเมืองมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำเข้ ำชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึง่ มีประวัติการ
ค้นพบที่น่าสนใจ ปั จจุบนั เป็ นกลุม่ อาคารสาคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็ นที่ตงั้ ของ
บ่อนา้ แร่รอ้ นคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม
คือ บริเวณที่เปิ ดบริการให้นกั ท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการนา้ แร่ ซึ่งมีทงั้ สระว่าย
นา้ , บ่อนา้ แร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอนา้ และส่วนที่เป็ น Turkish Bath และให้ท่านได้
ชิมนา้ แร่ท่จี ดั ให้กบั นักท่องเที่ยวเท่านัน้ จากนัน้ เที่ยวชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูก
สร้างขึน้ ในยุคจอร์เจียน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทัง้ อาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่ม
อาคารรูปครึง่ วงกลมที่มีสถาปั ตยกรรมแปลกตา ทาให้เมืองบาธมีเสน่หไ์ ม่นอ้ ย แล้ว
เดินทางต่อสู่เมือง บริสตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์
เพียงแค่ช่องแคบกัน้ ข้ามสะพานเชเวิรน์ ผ่านช่องแคบบริสตอลเข้าสู่ เมืองคาร์ดฟิ๊
เมืองหลวงของประเทศเวลส์
หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็ นที่ตงั้ ของ
ปราสาทคาร์ดฟิ๊ เดิมเป็ นที่พานักของขุนนางผูป้ กครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ดว้ ย
กาแพงโบราณ จากนัน้ ชม ศาลาว่าการเมือง และ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคาร
โบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดฟิ๊ , สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคาร
ที่ทาการของรัฐ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก Radisson Blu Hotel, Cardiff ***** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
ไบบิวรี่ - เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน แมนเชสเตอร์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านสู่เขตคอต์สโวลส์ ภูมิภาคทางตะวันตกของอังกฤษ หมู่บา้ นไบบิวรี่ (Bibury)
ได้รบั การยกย่องเป็ นหมู่บา้ นแสนสวยของอังกฤษ บ้านที่สร้างด้วยหินที่มีเอกลักษณ์
ของที่น่ี (Cotswold stone) มีแม่นา้ สายเล็กๆ ไหลผ่านอันเป็ นต้นแบบวิถีสโลว์ไลฟ์
แล้วไปชมหมู่บา้ นเบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ เมืองที่โด่งดังที่สดุ ในคอต์สโวลส์ ดู
เงียบสงบมีลาธารสายเล็ก ๆ (แม่นา้ วินด์รชั ) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหิน
ทอดข้ามนา้ เป็ นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ท่แี กว่งกิ่งก้านใบอยู่รมิ นา้ เมืองนีม้ ีรา้ นอาหาร
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และโรงแรม รวมทัง้ ร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ แล้วเดินทางต่อสู่
เมืองสแตรทฟอร์ด เพียง 42 ก.ม. เมืองที่ตงั้ อยู่รมิ ฝั่งแม่นา้ เอวอนอันเป็ นบ้านเกิด
ของวิลเลียม เช็คสเปี ยร์ กวีท่มี ีช่อื เสียงที่สดุ ของอังกฤษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซือ้ ของที่ระลึกเกี่ยวกับวิลเลียม เชคสเปี ยร์ กวีเอกที่โด่งดัง
ของโลก หลังจากนัน้ ออกเดินทางสู่แมนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรมที่มีช่อื เสียง อีก
ทัง้ ยังเป็ นเมืองที่มีสโมสรที่มีช่อื เสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนยู หรือ
ปี ศาจแดง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก Crowne Plaza Manchester City Centre **** หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ เอดินเบิรก์ (สก็อตแลนด์)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นำคณะเข้ ำชมสนำมโอลด์ แทรฟฟอร์ด ที่สร้างนักเตะเก่ง ฝี เท้ายอดของปี ศาจ
แดงมาหลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จดั ว่ารวยที่สดุ ในโลก อิสระ
ให้ท่านเลือกซือ้ ของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมาย
ไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสาหรับแฟนบอล (หมำยเหตุ กำรเข้ ำชม
สนำมฟุตบอลและ มิวเซียมจะงดให้ บริกำรในวันทำกำรแข่งขัน) แล้วออก
เดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติท่ี
ได้รบั การขนานนามว่าดีและสวยที่สดุ ของอังกฤษ
ที่กว้างขวางและครอบคลุม
ทะเลสาบถึง 16 แห่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำคณะล่องเรือชมควำมสวยงำมของทะเลสำบวินเดอร์เมียร์ ทะเลสาบนา้ จืด
ขนาดใหญ่ มีความยาว 18 ก.ม. และส่วนกว้างที่สดุ ราวๆ 1.5 ก.ม. ชาวอังกฤษเรียก
กันว่า “ทะเลสาบริบบิน้ ” บ่งบอกถึงลักษณะของทะเลสาบนี ้ ว่ากันว่านา้ ใน
ทะเลสาบเป็ นนา้ ที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา สองฝั่งของทะเลสาบเต็ม
ไปด้วยความร่มรื่นของไม้ใหญ่นานาพันธุ์ สลับกับบ้านพักตากอากาศที่มาสร้างไว้
ช่วยเติมแต่งให้เป็ นทัศนียภาพที่น่าดูชมยิ่งขึน้ ไปอีก จึงกลายเป็ นที่พกั ผ่อนยอดนิยม
อีกแห่งหนึ่งของคนอังกฤษที่นิยมมาเล่นเรือใบลาเล็กๆ
หรือนั่งเรือล่องไปตาม
ทะเลสาบ เพื่อดื่มด่ากับธรรมชาติ แล้วเดินทางสู่ดินแดนภาคเหนือที่เมืองเอดินเบิรก์
หรือ เอดินเบอระ เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ท่ตี งั้ อยู่ในพืน้ ที่ท่สี วยงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก Novotel Edinburgh Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
แคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิรก์ - แคร์นไรอัน - เบลฟาสต์ (ไอร์แลนด์
เหนือ)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึน้ สู่ยอดเขาแคลตันที่จะทาให้ทา่ นประทับใจไปกับ
เมืองที่ถกู แบ่งเป็ นสองฝั่งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของ
ตัวเมืองแล้ว บนเนินเขาแห่งนีย้ งั เป็ นที่ตงั้ ของอนุสรณ์สถานราลึกถึงสงครามนโป
เลียน ที่ยงั สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ สถาปั ตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ใน
ประเทศกรีซ ทาให้เอดินเบอระได้รบั การขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่าน
ชมอนุสาวรียบ์ ็อบบี ้ สุนขั พันธุส์ กายเทอเรียร์ท่โี ด่งดังที่สดุ ตัวหนึ่งของโลก จากความ
ซื่อสัตย์ และจงรักภักดี ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสาคัญที่เชื่อมสู่พระตาหนักโฮลี่รู๊ด
(Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็ นที่ประทับของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อต
แลนด์ และเคยเป็ นที่ประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็ นรัฐสภา
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แห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปั ตยกรรมร่วมสมัย นำท่ำนเข้ ำชม
ปรำสำทเอดินเบิร์ก อันสง่างามด้วยทาเลที่ตงั้ บนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็ นสง่า
จากทุกมุมเมือง เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริยส์ ก๊อต เคยถูกทาลายลงหลายครัง้ แต่
ทุกครัง้ ก็ได้รบั การบูรณะและสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครัง้
สุดท้าย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ สก็อต นักปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็ น
ส่วนต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ และกาแพงปราสาทโบราณ มี
ปื นใหญ่เรียงราย รวมทัง้ ประเพณีการยิงปื นใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด
150 ปี ท่ผี ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อราลึกถึงพระ
มารดาของกษัตริยเ์ ดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชัน้ ในส่วนที่เป็ น The Palace จัด
แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และ
Great Hall เคยเป็ นทัง้ ห้องจัดเลีย้ ง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร และ
โรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยุคสมัยปั จจุบนั จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ใี ช้
ในการสงครามบันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ง้ บนถนนปริน้ เซส ที่มีหา้ งสรรพสินค้าแบรนด์เนม และร้าน
ขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่ สก็อตเครื่องดนตรีประจาชาติสก็อต ที่มีความเก่าแก่
ที่สดุ ในโลก รวมทัง้ ผ้า WOOL และผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตนั ผ้าลายสก็อต
พืน้ เมืองอันเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ ได้เวลารถโค้ชเดินทางสู่เมืองแคร์นไรอัน
(Cairnryan) เป็ นหมู่บา้ นชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อตแลนด์ชายฝั่งตะวันออก ที่
นิยมในการข้ามเรือเฟอร์รี่ส่ไู อร์แลนด์เหนือ เส้นทางคมนาคมหลักที่สะดวกสบาย
และยังมีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน
เรือ High Speed Ferry (Stena Line) ข้ามสูเ่ บลฟาสต์ (BELFAST) เพียง 2.15 ช.
ม. สู่เมืองหลวงที่มากด้วยสีสนั และมีชีวติ ชีวา ทัง้ ยังเป็ นประตูสชู่ นบทอันเงียบสงบ
ของไอร์แลนด์เหนือ เบลฟาสต์เป็ นแหล่งกาเนิดของเรือไททานิค และยังคงมีรอ่ งรอย
ความเจริญทางอุตสาหกรรมที่กอ่ ร่างขึน้ อีกทัง้ ยังได้ซมึ ซับจนกลายเป็ นวัฒนธรรม
ของเมือง แม้ภาพความทรงจาที่เต็มไปด้วยความรุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 แต่ใน
ปั จจุบนั นี ้ เมืองนีเ้ ปลี่ยนมุมมองและหันมาส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่สาคัญ
ต่างๆ แสดงความเป็ นไอร์แลนด์เหนือได้อย่างสมบูรณ์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารบนเรือ
ถึงเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ 1 ใน 4 เมืองปกครองของสหราช
อาณาจักร นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่พี กั โรงแรม
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก Hilton Belfast **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World
Heritage Site) - ดาร์ก เฮดจ์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเที่ยวชมไอร์แลนด์เหนือ ตามรอยซีรีสด์ งั ของ HBO เรื่อง "Game of
Thrones" แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต สถานที่หลักที่ใช้เป็ นที่ถ่ายทาซีรีสด์ งั เรียกได้ว่า
เปลี่ยนจากเมืองร้างเป็ นเมืองท่องเที่ยว ที่รองรับนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนต่อวันใน
ชั่วพริบตา และกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตติดอันดับโลก สถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ตัง้ แต่ถา้ ทุ่งหญ้า ภูเขา ซึ่งล้วนแต่ใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทา Game of
Thrones ทัง้ สิน้ รถโค้ชเลาะเลียบชายฝั่ง Northern Ireland โดยแวะให้ถ่ายรูปกับ
ปราสาท Carrickfergus ซึง่ สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 12 ถือได้ว่าเป็ นปราการนอร์มนั ที่
เก่าแก่และดีท่สี ดุ ของไอร์แลนด์เหนือ ชมทัศนียภาพชายฝั่งทะเลที่ Carrick-A-Rede
ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ท้าทายผูก้ ล้า ท้าความสูง ความเสียว ช่องแคบที่มี
ความลึก 30 เมตร กว้าง 20 เมตร แรกเริ่มเดิมทีสร้างโดยชาวประมง เพื่อไว้ใช้ขา้ ม
ไปจับปลาแซลมอน สร้างมาสามร้อยกว่าปี โดยเริ่มแรกเป็ นแค่เชือกจับเส้นเดียว
ต่อมาได้มีการปรับปรุงสร้างใหม่ให้ม่นั คงแข็งแรง
และทาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
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จากนัน้ แวะเมือง Bushmills เมืองนีม้ ีช่อื เรื่องวิสกี ้ โดยมีโรงกลั่นวิสกีเ้ ก่าแก่ ตัง้ แต่ปี
ค.ศ.1608
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่เขตอนุรกั ษ์ธรรมชาติของเนชั่นแนลทรัสต์ และแหล่งมรดกโลกแห่งที่หนึ่ง
ของไอร์แลนด์ (Giant’s Causeway) คนที่น่ถี ือว่าเป็ นสิ่งมหัศจรรย์อนั ดับ 8 ของโลก
ธรรมชาติอนั น่าพิศวงนีป้ รากฏให้เห็นบริเวณชายฝั่งนอร์ธ แอนทริม โคสต์ มีตานาน
เล่า ขานกันต่อมาว่า แนวหินพวกนี ้ เกิดจากการสร้างของยักษ์ไอริชที่ช่ือ Finn Mac
Cool เพื่อท้าทายประลองยุทธกับยักษ์ฝ่ ังสก็อตแลนด์ ที่ช่ือว่า Benandonner และ
นั่นเอง สถานที่นจี ้ ึงได้ถกู เรียกว่า Giant's Causeway หินราว 40,000 แท่งที่สงู ถึง
12 เมตร หินบะซอลหกเหลี่ยมเหล่านีถ้ กู สร้างขึน้ ในช่วงภูเขาไฟระเบิด 60 ล้านปี ท่ี
แล้ว นีเ้ ป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่อี ศั จรรย์ท่สี ดุ ของโลก
แวะชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ เป็ นภาพวิวสุดท้ายและ The Dark Hedges อุโมงค์ตน้
บีชอันน่าสะพรึงกลัว HBO ได้ใช้สถานที่แห่งนีถ้ า่ ยทา Game of Thrones
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก Hilton Belfast **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เทีย่ วเบลฟาสต์ - ไททานิก - บินสู่มหานครลอนดอน - Oxford Street
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
เที่ยวชมเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ ที่มีอตุ สาหกรรมการต่อเรือ
และท่าเรือขนาดใหญ่สาหรับจัดส่งสินค้าไปทั่วโลก ในยุคที่เศรษฐกิจเฟื่ องฟู และมี
การเจริญเติบโต เกิดขึน้ หลังจากมีการเซ็นข้อตกลงสันติภาพ เข้ ำชมไททำนิค
เบลฟำสต์ (Belfast Titanic) พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็ นอาคาร 6 ชัน้ รูปร่างเหมือน
หัวเรือลามหึมา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมือง เรือไททานิคถูกสร้างขึน้ ที่อ่ตู ่อเรือ
ฮาร์แลนด์และวูลฟฟ์ ในเบลฟาสต์ ก่อนที่จะแล่นไปยังเมืองเซาท์แธมตัน ภายใน
พิพิธภัณฑ์มีการนาห้องจาลองของห้องสันทนาการต่างๆ บนเรือและบันไดใหญ่
กลางเรือมาโชว์ดว้ ย นักท่องเที่ยวยังสามารถสารวจเรื่องราวของไททานิค ผ่านการ
แสดงด้วยเทคนิคพิเศษและระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ในปี ค.ศ. 1912 ไททานิกเป็ นเรือ
ข้ามสมุทรที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก ใช้เวลาในการสร้างนานถึง 3 ปี ด้วยแรงงานมากกว่า
5,000 คน เรือเดินสมุทรอันหรูหราของบริษัทไวท์ สตาร์ ไลน์ ได้ออกเดินทางจาก
เซาท์แธมตัน ได้ดาดิ่งลงสูก่ น้ มหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อ 100 ปี นอกจากนีย้ งั มี
นิทรรศการบอกเล่าความเป็ นมาของเมืองเบลฟาสต์ ตัง้ แต่เริม่ มีผบู้ กุ เบิกเข้ามา
อาศัย ณ ดินแดนแห่งนี ้ แล้วนาไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์
วิคตอเรีย, มหาวิทยาลัยควอเตอร์ (University Quarter) กาแพงสันติภาพ (Peace
Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของถนน Falls และ Shankill สถานที่ท่องเที่ยว
ทัง้ หมดนีท้ าให้ท่านได้สมั ผัสและเห็นทัง้ สองด้านของชีวติ ที่ทนั สมัยในเบลฟาสต์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่มหานครลอนดอน หลังจากรับ
สัมภาระรถโค้ชนาคณะเดินทางไปยังภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่าเมนูแบบดีลักซ์ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซ่นั - ต้นตารับเป็ ด
อันโด่งดัง / หอยเชลล์ / กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก The Tower Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
พระราชวังวินด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาคณะเดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์ กษัตริยว์ ิลเลียมผูพ้ ิชติ เป็ นผูเ้ ลือกทาเลก่อสร้าง
พระราชวัง ซึ่งอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่นา้ เทมส์อยู่เบือ้ งล่าง นำเข้ ำชมพระรำชวัง
วินด์เซอร์ เป็ นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้
ว่าพระราชวังแห่งนีเ้ ป็ นพระราชวังที่มีผพู้ านักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวัง
แห่งใดในโลก เดินผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความ
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เป็ นมาของพระราชวัง สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือ เขตพระราชฐานชัน้ ใน
State Apartment ถือเป็ นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดา
ด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อนั ประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็ นภาพเขียนฝี มือ, ม่าน
ปั กประดับ ผนัง, เครื่องลายคราม, รูปปั้น, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นเิ จอร์ใน
ยุคต่างๆ The King's Chamber อันมีภาพเขียนเป็ นจุดเด่น นอกเหนือจากเตียงไม้
สลักปิ ดทองสไตล์ฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตงั้ ตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที่
โดดเด่นที่สดุ St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนีม้ คี วามยาวกว่า 50 เมตร จึงมัก
ใช้ในงานพระราชพิธี
เช่นงานเลีย้ งรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้าอลิ
ซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบกอธิก ประดับประดาด้วยอาวุธชุดเกราะ และ
ตราประจาราชวงศ์ St. George's Chapel มหาวิหารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สดุ ใน
ประเทศอังกฤษ อาคารแห่งนีเ้ ริม่ ก่อสร้างในปี ค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิรด์ ที่ 4
และใช้เวลากว่า 50 ปี จนสาเร็จลุล่วง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถโค้ชนาท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ ้งสินค้าภายใน
เอ๊าท์เล็ทกว่า 130 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ทา่ นเลือกซือ้ อย่างจุใจ อาทิ Gucci , Prada
, Dior , Burberry , Chloe , Coach , Superdry และอีกมากมาย สมควรแก่เวลา
ออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็ นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็ นเมือง
ที่ใหญ่ท่สี ดุ ของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็ นหนึ่งใน
ศูนย์กลางสาคัญทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง
แฟชั่น และศิลปะและเป็ นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก The Tower Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เทีย่ วมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราช วังบัคกิง้ แฮม
- ลอนดอนอาย - Harrods - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยำยและนำชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ผ่าน
จัตรุ สั ทราฟั ลก้าร์, ถ่ายรูปกับรัฐสภา, หอนาฬิกาบิก๊ เบน, ที่มีความสูง 320 ฟุต เป็ น
นาฬิกาที่มีหน้าปั ดใหญ่ท่สี ดุ ในโลก, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์, มหาวิหารเซนต์ปอล
ที่มียอดโดมใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่นา้ เทมส์แห่ง
แรก แล้วขึน้ ฝั่งที่ทาวเวอร์บริดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึง่ ของเมือง เข้ ำชมทำวเวอร์
ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อนั เกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซบั ซ้อน
ซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็ นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดน
ประหาร ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง นาชม
มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกชื่อ “ดารา
แห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินนั 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วย
เพชร “โคอินรู ”์ ที่เคยเป็ นเพชรเม็ดใหญ่ท่สี ดุ ในโลก และชิน้ สุดท้ายคือ “คฑา”
ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ท่สี ดุ ในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินนั 1” แล้ว
นาท่านสู่ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทาการของรัฐในปั จจุบนั , บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์
นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีองั กฤษ, พิคคาดิลลี่เซอร์คสั เดิมเป็ นวงเวียนที่บรรจบ
ของถนน 6 สาย มีนา้ พุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลางเป็ นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่ง
พลอดรักกัน และถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิง้ แฮม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ขึน้ ชมทัศนียภำพของเมืองแบบเบิร์ดอำยวิวบนลอนดอนอำย กระเช้าลอยฟ้า
ที่สงู ที่สดุ ในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ได้รบั ความนิยม และเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราช
อาณาจักร มีผมู้ าเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ย่านช้อปปิ ้งไนท์บริดจ์ ที่มี
ห้างสรรพสินค้าแฮร์รอ็ ด อันหรูหราให้ท่านได้เลือกซือ้ หาสินค้าแบรนด์เนมจากทั่ว
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ยุโรปจนได้เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมี
เวลาให้ท่านได้ทา Tax Refund พร้อมช้อปปิ ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
21.25 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG917 (เครื่องแวะพักที่ภเู ก็ต)
วันที่ 10
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
18.05 น.
สายการบินไทย นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เริ่มตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม 2565 ประเทศอังกฤษยกเลิกการตรวจผลโควิดก่อนเข้าประเทศ โดยสามารถเดินทางไปท่องเทีย่ ว
ได้แบบไม่ตอ้ งกักตัว โดยหากคุณได้รับวัคซีนทีไ่ ด้รับการอนุมัตอิ ย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง วัคซีนทีอ่ ังกฤษ
ยอมรับ Oxford/AstraZeneca / Pfizer BioNTech / Moderna / Janssen / Sinovac / Sinopharm Beijing
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พกั , ร้านอาหาร สถานที่เข้า
ชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีท่เี กิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เครื่องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทาให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถ
เดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที่ชาระแล้ว
เพราะทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ เกิดขึน้ นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้
ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
PERIOD
29 เม.ย. - 08 พ.ค. 2565
13 – 22 พฤษภาคม 2565
03-12 มิถนุ ายน 2565
08-17 กรกฎาคม 2565
22- 31 กรกฎาคม 2565
05-14 สิงหาคม 2565
(วันแม่แห่งชาติ)
07-16 ตุลาคม 2565
21-30 ตุลาคม 2565
ค่าทัวร์รวม :

Tour Fare
Adults
139,000.139,000.139,000.139,000.139,000.-

Child 4-11
With Bed
125,000.125,000.125,000.125,000.125,000.-

Child 4-6
No Bed
111,200.111,200.111,200.111,200.111,200.-

DBL
SGL USED
21,000.21,000.21,000.21,000.21,000.-

SGL
SUPP
16,000.16,000.16,000.16,000.16,000.-

NO TKT
ADL / CHD
-32,000 / -24,000
-32,000 / -24,000
-32,000 / -24,000
-32,000 / -24,000
-32,000 / -24,000

139,000.-

125,000.-

111,200.-

21,000.-

16,000.-

-32,000 / -24,000

139,000.139,000.-

125,000.125,000.-

111,200.111,200.-

21,000.21,000.-

16,000.16,000.-

-32,000 / -24,000
-32,000 / -24,000

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชือ้ เพลิง ณ วันที่ 01 มกราคม 2565
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
✓ ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภัณฑ์นา้ แร่ท่เี มืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้ เข้ ำชมทำง
บริษัทฯ คืนเงินท่ำนละ 15 ปอนด์) / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิรก์ / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / ค่าเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์ไททานิก / ค่าขึน้ ลอนดอนอาย / ค่าเข้าพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าเข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน
✓ โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ทา่ นได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง
✓ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีทยี่ นื่ วีซ่ำเร่งด่วน ชำระเพิ่มท่ำนละ
9,315 บำทโดยประมำณขึน้ อยุ่กับอัตรำกำรแลกเปลี่ยน
✓ ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
✓ ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท ทัง้ นีค้ รอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว
✓ ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม
✓ สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าใต้เครื่องนา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึน้
เครื่องได้นา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่
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เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึน้ เครื่องนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียก
ค่าระวางนา้ หนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
ค่าทัวร์ไม่รวม :








ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าตรวจ PCR / ATK / Lateral flow Test
ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับ Test & Go ตามทีร่ ัฐกาหนด
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้ งถิ่น
ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดืม่ ในห้องพัก และค่าอาหารที่ส่งั มาในห้องพักค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น
หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ ใช้จา่ ยเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 65,000 บาทต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัด
จาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หาก
ท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้ อานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั จองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ
2. ผูส้ งู อายุท่มี คี วามจาเป็ นต้องใช้วลี แชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ ดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
•
ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
**คืนเงินมัดจา**
(หักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยไปแล้ว)
•
ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
**คืนเงินมัดจา 40%**
•
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
**ไม่คืนเงินค่าทัวร์**
•
การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นกั ท่องเที่ยว หากผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวมีค่าใช้จา่ ยที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนาเที่ยว ให้
นามาหักจากเงินค่าบริการที่ตอ้ งจ่าย ทัง้ นีใ้ ห้ผปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวแสดงหลักฐานให้นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2. ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่องบิน
3. ค่าใช้จา่ ยที่จาเป็ นอื่น
ในกรณีคา่ ใช้จา่ ยของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวตามวรรคหนึง่ สูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชาระไว้ผปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรียกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้
•
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ทนั ตาม
กาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จา่ ยเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE
NAME & NON-REFUND
•
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิวซี ่า ไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทัง้ หมด ให้ถือเป็ นการยกเลิกตาม
เงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ที า่ นไม่แน่ใจว่าจะได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอ
แนะนาให้ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดีย่ ว ซึง่ จะรูผ้ ลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผเู้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
15 วัน และขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่าน
ชาระมาแล้ว
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ท่นี ามาใช้นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
โดยประกาศใช้นบั ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้นไป
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่น่งั ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณีท่ตี ๋วั เครื่องบินสามารถทา REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ามันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ น
ค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

เอกสารในการยืน่ วีซ่าประเทศอังกฤษ

ระยะเวลาในการพิจารณา 15-20 วันทาการ (ไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุด)

(การขอวีซา่ ประเทศอังกฤษผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิว้ มือ ด้วยตนเอง และไม่ตอ้ งนารูปไปด้วย เพราะต้องไปถ่ายรูปที่ศนู ย์รบั
ยื่นฯ ในวันที่ไปยื่นขอวีซา่
ศูนย์รบั คาร้องขอวีซ่า VFS ประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร/United Kingdom)
ชัน้ 28 อาคารเดอะเทรนดี ้ ออฟฟิ ศ ซ.สุขมุ วิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ
เว็บ: vfsglobal.co.uk/th/en รับคาร้อง
เวลารับใบคาร้อง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 น. - 15.30 น.
 พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
 สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สาเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตาแหน่ง , อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ท่เี ริ่มทางานกับบริษัทนีแ้ ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้ จะกลับมาทางานตามปกติ
หลังครบกาหนดลา
 กรณี ท่ี เป็ น เจ้าของกิจ การ ขอใบทะเบี ยนการค้า ,ใบทะเบีย นพาณิ ชย์ และหนังสือรับรองบริษัท ที่คัดไว้ไม่ เกิน 1 เดื อน พร้อ ม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 สาเนาสมุดบัญ ชี เงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมี
จานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลาเนา
ในกรณีท่ีเดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***
สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวัน***
 กรณี ท่ีบริษัทของท่าน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผูเ้ ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทาง
บริษั ทจะต้องออกจดหมายอี กหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุช่ือผู้
เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนีใ้ นจดหมายด้วย
 กรณีท่เี ป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
 กรณีท่เี ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง
ไปยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอ หรือ
ผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ อ้ งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงือ่ นไขทีบ่ ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
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