EUR 14 Great Britain 9 Days (TG)

อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน
วันที่ 1
21.30 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สาย
การบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่ 2

ลอนดอน - ไบบิวรี - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค
ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถปรับอากาศรอรับ
ท่าน เดินทางสู่ภมู ิภาคคอตสโวลส์ มีหมู่บา้ นเล็ก ๆ สไตล์ชนบทและวิถีสโลว์ไลฟ์ เรียงราย
สลับกับทุ่งหญ้าสีเขียวขจี ภูมิภาคนีเ้ คยเป็ นศูนย์กลางการค้าขนแกะมาตัง้ แต่ยคุ กลาง
หมู่บา้ นสวยที่แรกที่เราจะแวะเยี่ยมชมคือ หมู่บ้านไบบิวรี่ (Bibury) อยูใ่ นแคว้น
Gloucestershire ในเขตหุบเขา Cotswolds เป็ น The most beautiful village in England
และยกย่องให้เป็ นหมู่บา้ นที่ถา่ ยรูปสวยที่สดุ ถัดไปคือ เบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์
หมู่บา้ นที่โด่งดังที่สดุ ดูเงียบสงบมีลาธารสายเล็ก ๆ (แม่นา้ วินด์รชั ) ไหลผ่านกลางเมือง ต้น
วิลโลว์ท่แี กว่งกิ่งก้านใบอยู่รมิ นา้ บรรยากาศอันรื่นรมย์ แล้วเดินทางต่อสูเ่ มือง สแตรท
ฟอร์ด เมืองที่ตงั้ อยู่รมิ ฝั่งแม่นา้ เอวอนอันเป็ นบ้านเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปี ยร์ กวีท่มี ี
ชื่อเสียงที่สดุ ของอังกฤษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินเล่นชมเมือง หรือจะเรียกว่าหมู่บา้ นเชคสเปี ยร์ก็วา่ ได้ ด้วยการที่เป็ นกวีเอกสร้าง
ชื่อเสียงให้เป็ นที่โด่งดังไปทั่วโลก การมาเยือนเมืองนีเ้ หมือนตามรอยนักกวีผโู้ ด่งดัง แล้ว
เดินทางสู่ เมืองยอร์ค (York) อดีตโรมันใช้เป็ นแนวกาแพงป้องกันการบุกรุกของชาวสก็อต
ผูป้ ่ าเถื่อน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก York Marriott Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ยอร์คมินสเตอร์ - เอดินเบิรก์ (สก๊อตแลนด์)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
ชมและถ่ายรูปกับ คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ สิ่งก่อสร้างโบราณเชื่อกันว่ามีมาตัง้ แต่ยคุ โรมัน
เข้าสู่ยา่ นเมืองเก่าอันเป็ นที่ตงั้ มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ จัดเป็ นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่
ยิ่งใหญ่ท่สี ดุ ในอังกฤษ เป็ นโบสถ์แบบกอธิคที่ใหญ่ท่สี ดุ ภายในงดงามตกแต่งด้วยกระจกสี
เดินเที่ยวเล่นชมเมือง บันทึกภาพสวย หรือหาซือ้ ของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางต่อโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนของสก๊อตแลนด์เข้าสู่เมืองเอดินเบิรก์ เมืองหลวงที่
ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่ท่สี วยงาม มีถนนปริน้ เซสเป็ นย่านช้อปปิ ้งใจกลางเมือง เรียงรายไปด้วย
ห้างสรรพสินค้า ร้านขายสินค้า และร้านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่ สก็อตเครื่องดนตรี
ประจาชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ท่สี ดุ ในโลก รวมทัง้ ผ้า WOOL และผ้าแคชเมียร์ และผ้า
ตาร์ตนั ผ้าลายสก็อตพืน้ เมืองอันเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก Hotel Novotel Edinburgh Centre **** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
แคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิรก์ - โฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
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ยามเช้านาคณะเที่ยวชมเมือง ขึน้ สู่ยอดเขาแคลตัน ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองถูกแบ่งเป็ น
สองฝั่งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ บนเนินเขาแห่งนีย้ งั เป็ นที่ตงั้ ของอนุสรณ์สถานที่คล้าย
คลึงมหาวิหารแพนธีออน ทาให้เอดินเบอระได้รบั การขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ”
กลับลงมาสู่ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสาคัญที่เชื่อมสู่พระตาหนักโฮลี่รู๊ด ฝั่งตรงข้ามเป็ น
รัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ แล้วนาท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบิร์ก อันสง่า
งามด้วยทาเลที่ตงั้ บนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมือง แบ่งเป็ นส่วนต่างๆ
อย่างน่าชมอาทิ ส่วนของป้อมปราการ, กาแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้
ประเพณีการยิงปื นใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปี ท่ผี ่านมา, โบสถ์เซนต์มา
กาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เข้าสู่พระราชฐานชัน้ ในส่วนที่เป็ น The Palace จัดแสดง
เกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และ Great Hall
เคยเป็ นทัง้ ห้องจัดเลีย้ ง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหารและโรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละ
ยุคสมัยปัจจุบนั จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ใี ช้ในการสงคราม ล้วนควรค่าแก่การ
ได้เข้าชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ สู่เขต เลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติท่ไี ด้รบั
การขนานนามว่าดีและสวยที่สดุ ของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16
แห่ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก Low Wood Bay Resort & Spa**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - คาร์ดีฟ (เวลส์)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
ชมบรรยากาศยามเช้าอันแสนสดชื่นของ เลคดิสทริค อุทยานที่มชี ่ือเสียงที่สดุ ของประเทศ
แหล่งพักผ่อนตากอากาศ ท่ามกลางความเป็ นธรรมชาติของทะเลสาบ และหุบเขางดงาม
ประดุจหนึ่งภาพวาด เดินทางต่อสู่แมนเชสเตอร์ เมืองที่มีสโมสรทีมฟุตบอลชื่อดัง นาเข้า
ชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด สโมสรแมนยู ฯ จัดว่ารวยที่สดุ อันดับต้นๆของโลก มี
สนามแข่งที่งดงามและทันสมัย MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลาย
ชนิดสาหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้าชมสนามฟุตบอลและมิวเซียมจะงดให้บริการใน
วันทาการแข่งขัน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อสู่ประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกัน้ โดยข้ามสะพานแชเวิรน์ สู่เมือง คาร์ดฟิ๊
เมืองหลวงของประเทศ หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็ นที่ตงั้ ของปราสาทคาร์ดฟิ๊ ถูก
ล้อมรอบไว้ดว้ ยกาแพงโบราณ ชมสถานที่สาคัญของเมือง ศาลาว่าการเมือง และ
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ปั จจุบนั เป็ นศูนย์บริหารราชการเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
่ี ัก Radisson Blu Hotel, Cardiff **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
นาท่านเข้าสูท่ พ
คาร์ดีฟ - บาธ - พิพิธภัณฑ์น้าแร่โรมัน - สโตนเฮนจ์ - มหานครลอนดอน
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
เดินทางสู่เมืองบาธ เพือ่ ไปชม พิพิธภัณฑ์น้าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum)
ปั จจุบนั เป็ นกลุ่มอาคารสาคัญของเมืองซึง่ ปั จจุบนั ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้อย่างดี ยังคงรักษา
รูปแบบสถาปั ตยกรรมยุคสมัยโรมันไว้อย่างกลมกลืน
ด้านนอกเป็ นเหมือนอาคารสวย
ทั่วๆไป ภายในแบ่งเป็ น 4 โซน คือ Sacred Springs, Roman Temple, Roman Bath
House และพิพิธภัณฑ์จดั แสดงโบราณวัตถุตา่ ง ๆ ไฮไลต์ของที่น่ีอยู่ท่ี “Great Bath” อ่าง
อาบนา้ ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นทัง้ จุดสาคัญที่นกั ท่องเที่ยวจะต้องมาถ่ายรูปสวย ๆ เป็ นที่พกั ผ่อน
หย่อนใจนั่งเล่นทอดอารมณ์อยู่รมิ นา้ สีเขียวมรกตอย่างผ่อนคลาย เที่ยวชมเมืองอาคาร
รูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบจอร์เจียนมีให้เห็นอย่างมากมาย
จุดเด่นที่จะเห็นเด่นชัดคือ
“The Circus” ออกแบบโดยจอห์น วูด (John Wood the Younger) สถาปนิกชื่อดังระดับ
โลกในยุคนัน้ อีกแลนด์มาร์กที่น่าสนใจ “Royal Crescent” เป็ นทาวน์เฮาส์รูปทรงพระจันทร์
เสีย้ ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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เดินทางสู่ท่งุ ราบซอลส์บรี นาชม สโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เป็ นอนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัตศิ าสตร์กลางทุ่งราบกว้างใหญ่
เสาหินอนุสรณ์สถาน
ประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตัง้ เรียงกันเป็ นวงกลมซ้อนกัน 3 วงแนว แท่งหิน
นีย้ งั คงเป็ นปริศนาความลับดามืดว่าสร้างในยุคใด ประมาณการว่ามีอายุกว่า 4-5000 ปี
เดินทางต่อสู่เมืองบาธ ในหุบเขาเอวอน เมืองเก่าแก่ท่มี ีอายุตงั้ แต่เมื่อครัง้ โรมันเรืองอานาจ
จากหลักฐานที่ตงั้ บ่อนา้ พุรอ้ น และซากอาคารเก่าแก่ท่หี ลงเหลืออยู่ทาให้เมืองบาธได้รบั
การแต่งตัง้ เป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 เดินทางสู่ มหานคร
ลอนดอน เป็ นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซ่นั - ต้นตารับเป็ ดย่างอันโด่งดัง เมนูหอย
เชลล์ + กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก Copthorne Tara Hotel London Kensington **** หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – ถนนอ็อกฟอร์ด หรือ ห้างแฮร์ร็อด
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
เที่ยวมหานครลอนดอน โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ด้วยความเป็ นเครือจักรภพ ทาให้ตวั เมืองถูก
ประดับไปด้วยงานศิลปะและสถาปั ตยกรรมที่ลา้ ค่า จัตรุ สั พิคคาดิลลี่, จัตรุ สั ทราฟั ลก้าร์.
จตุรสั รัฐสภา, หอนาฬิกาบิก๊ เบน, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์, มหาวิหารเซนต์ปอล, ลอนดอน
บริดจ์ สะพานข้ามแม่นา้ เทมส์แห่งแรก, ทาวเวอร์บริดจ์, เข้าชมทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน ที่มี
ประวัติศาสตร์อนั ยิ่งใหญ่เกรียงไกร ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารและหอคอย
หลายหลังใช้เป็ นที่เก็บสิ่งของลา้ ค่า อาทิ มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่
เป็ นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินนั 2” และ “มงกุฎของพระ
ราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินรู ”์ ที่เคยเป็ นเพชรเม็ดใหญ่ท่สี ดุ ในโลก และชิน้
สุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ท่สี ดุ ในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัล
ลินนั 1”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสัมผัสวิวทิวทัศน์แบบเบิรด์ อายวิวบน ลอนดอนอาย กระเช้าไฟฟ้าที่สงู ที่สดุ ในทวีป
ยุโรป สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รบั ความนิยม อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ง้ สินค้าตามอัธยาศัยย่าน
ถนนอ๊อกฟอร์ด หรือ ห้างแฮร์รอด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก Copthorne Tara Hotel London Kensington **** หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้ ง Bicester Outlet - เดินทางกลับประเทศไทย
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
เดินทางสู่หมู่บา้ นวินด์เซอร์ท่ตี งั้ ของ พระราชวังวินด์เซอร์ กษัตริยว์ ิลเลียมผูพ้ ิชิต เป็ นผู้
เลือกทาเลก่อสร้างอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่นา้ เทมส์อยู่เบือ้ งล่าง พระราชวังวินด์เซอร์ เป็ น
ที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวังแห่งนีเ้ ป็ น
พระราชวังที่มีผพู้ านักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก เข้าชมภายใน
เขตพระราชฐานชัน้ ใน State Apartment ถือเป็ นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูก
ประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อนั ประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็ นภาพเขียน,
ม่านปั กประดับผนัง, เครื่องลายคราม, รูปปั้น, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุค
ต่างๆ และห้องที่โดดเด่นที่สดุ St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนีม้ ีความยาวกว่า 50
เมตร จึงมักใช้ในงานพระราชพิธีเลีย้ งรับรองพระราชอาคันตุกะ ในพระนางเจ้าอลิซาเบซ
ภายในตกแต่ง ประดับประดาด้วยอาวุธชุดเกราะและตราประจาราชวงศ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ Bicester Village เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ ง้ สินค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 180
ร้านค้าแบรนด์เนม ให้ท่านเลือกซือ้ อย่างจุใจ
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917 (เครื่องแวะพักทีภ่ ูเก็ต)
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
สายการบินไทย นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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เริ่มตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม 2565 ประเทศอังกฤษยกเลิกการตรวจผลโควิดก่อนเข้าประเทศ โดยสามารถเดินทางไปท่องเทีย่ วได้
แบบไม่ต้องกักตัว โดยหากคุณได้รับวัคซีนทีไ่ ด้รับการอนุมตั ิอย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง วัคซีนทีอ่ ังกฤษยอมรับ
Oxford/AstraZeneca / Pfizer BioNTech / Moderna / Janssen / Sinovac / Sinopharm Beijing
หมายเหตุ
ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พกั , ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้
ล่วงหน้าให้กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีท่เี กิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้ เครื่องไม่ทนั ), การนัด
หยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทาให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมาย
ตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ว เพราะทางบริษทั ฯ ได้ชาระ
ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ เกิดขึน้ นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่ง ที่ทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
PERIOD

Tour Fare
ADL

CHD 4-11
With Bed

CHD 4-6
No Bed

DBL
SGL USED

SGL
Supp

30 เม.ย. – 08 พ.ค. 2565

125,000.-

112,500.-

100,000.-

12,000.-

11,000.-

07 - 15 พ.ค. 2565

125,000.-

112,500.-

100,000.-

12,000.-

11,000.-

28 พ.ค. – 05 มิ.ย. 2565

125,000.-

112,500.-

100,000.-

12,000.-

11,000.-

09-17 กรกฎาคม 2565
(วันวิสาขบูชา)

125,000.-

112,500.-

100,000.-

12,000.-

11,000.-

23-31 กรกฎาคม 2565

125,000.-

112,500.-

100,000.-

12,000.-

11,000.-

06-14 สิงหาคม 2565

125,000.-

112,500.-

100,000.-

12,000.-

11,000.-

08-16 ตุลาคม 2565

125,000.-

112,500.-

100,000.-

12,000.-

11,000.-

22-30 ตุลาคม 2565

125,000.-

112,500.-

100,000.-

12,000.-

11,000.-

ค่าทัวร์รวม :

NO TKT
ADL / CHD
-30,000.-22,500.-30,000.-22,500.-30,000.-22,500.-30,000.-22,500.-30,000.-22,500.-30,000.-22,500.-30,000.-22,500.-30,000.-22,500.-

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชือ้ เพลิง ณ 1 มกราคม 2565
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
✓ ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภัณฑ์นา้ แร่ท่เี มืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้ เข้ าชมทางบริษัท
ฯ คืนเงินท่านละ 15 ปอนด์) / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิรก์ / ค่าขึน้ ลอนดอนอาย / ค่าเข้าพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าเข้า
ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
✓ ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ที า่ น
จองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มี
เครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผล
ให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการคัดสรรเมนู และให้ทา่ นได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทที ่านมี
ข้อจากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุ ณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่ ความเหมาะสม
✓ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีทยี่ ื่นวีซ่าเร่งด่วน 3-5 วันทาการ ชาระเพิ่ม
ท่านละประมาณ 9,315 บาท **ราคาขึน้ อยู่กับอัตราแลกเปลีย่ น**
✓ ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท ทัง้ นีค้ รอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว
✓ ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน
7 กิโลกรัม
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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 มาในห้องพักค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่
เงือ่ นไขการจองทัวร์

การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 65,000 บาทต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าว
จะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่
เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั จองทัวร์ (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 ให้นามา
หักจากเงินค่าบริการที่ตอ้ งจ่าย ทัง้ นีใ้ ห้ผปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวแสดงหลักฐานให้นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2. ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่องบิน
3. ค่าใช้จา่ ยที่จาเป็ นอื่น
ในกรณีคา่ ใช้จา่ ยของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวตามวรรคหนึง่ สูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชาระไว้ผปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรียกจากนักท่ องเที่ยว
ไม่ได้
•
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ทา่ นสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตาม
กาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จา่ ยเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME
& NON-REFUND
•
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิ วซี ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทัง้ หมด ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวัน
เวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ที ่านไม่แน่ใจว่าจะได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ทา่ นยื่นขอวีซ่า
แบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผ้ ลเร็วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผเู้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15
วัน และขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธ
การเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที า่ นชาระมาแล้ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่น่งั ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
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เข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณีท่ตี ๋วั เครื่องบินสามารถทา REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนา้ มันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ น
ค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
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