EULHRLHRTG07_ลอนดอน 7 วัน 4 คืน

WONDERFUL ENGLAND

ลอนดอน – แมนเชสเตอร์ 7 วัน 4 คืน

59,900.-

กาหนดการเดินทาง : เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2560

 ตะลุยมหานครลอนดอน เมืองที่ใหญ่ ที่สุดและทรงอานาจต่ อโลกของสหราชอาณาจักร
 เสาหินสโตนเฮ้ นจ์ วงหินปริศนาแห่ งเกาะอังกฤษ นับเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 เบอร์ ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ หมู่บ้านที่ได้ รับการยกย่องว่าเป็ น เวนิส แห่ งคอตวอลล์
 ชมการเปลีย่ นผลัดทหารรักษาพระองค์ ณ พระราชวังบัคกิง้ แฮม
 ถ่ ายรูปกับ โอลด์ แทรฟฟอร์ ดแห่ งแมนยูฯ ที่มีชื่อชื่อเสียงและสวยงามที่สุดในโลก
 ช้ อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ เนมที่ ไบเชสเตอร์ เอาท์เลท และ Oxford Street แหล่งชอปปิ้ งที่ไม่ ควรพลาด
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน // เมนูพเิ ศษ “เป็ ดปักกิง่ ร้ าน Four Season”
 บินตรงโดยการบินไทย สะสมไมล์ ROP.ได้ 50%
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วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
01.10 น.
07.15 น.

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่สาม
เช้ า

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย โดยมี
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – ลอนดอน (อังกฤษ) – เบอร์ ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – สแตรทฟอร์ ด – บ้ านเช็คสเปี ยร์ –
แมนเชสเตอร์
ออกเดินทางสู่ กรุ งลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG910
(ใช้เวลาเดินทาง 13 ชัว่ โมง 05 นาที)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานฮีทโธว์ นครลอนดอน สหราชอาณาจักร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน
ศุลกากร นําท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก เมืองเบอร์ ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (Bourton On The Water)
หมู่บา้ นเล็กๆ ที่รู้จกั กันในนามของ “เวนิส แห่งคอตวอลล์” เป็ นหมู่บา้ นที่ได้รับการโหวตให้เป็ นหมู่บา้ นที่มี
ความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างด้วยหิ น
Cotswold stone เท่านั้น ภายในหมู่บา้ นดูเงียบสงบมีลาํ ธารสายเล็กๆ (แม่น้ าํ วินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมี
สะพานหิ นทอดข้ามนํ้าป็ นช่วงๆ กับต้นวิลโลว์ ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยูร่ ิ มนํ้า อิสระให้ท่านเดินเล่นเก็บบรรยากาศ
อันรื่ นรมย์ พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ ด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ เอวอน อันเป็ นบ้านเกิด
ของ วิลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์ กวีที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของอังกฤษ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 10 นาที) ชมเมือง
แสตรทฟอร์ดที่ร่มรื่ นไปด้วยสวนสาธารณะ ชม บ้ านเช็คสเปี ยร์ (Birthplace of William Shakespeare) และ
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องกวีเอกในอดีต ชม โบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น้ าํ เอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ใน
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผูน้ ้ ี อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกจากร้านค้ามากมาย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสี ยงจากการเป็ นเมือง
อุตสาหกรรมแห่ งแรกของโลก เป็ นศูนย์กลางศิลปะ สื่ อ และธุ รกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มีสโมสรที่มี
ชื่อเสี ยงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด,
แมนเชสเตอร์ ซิ ต้ ี และสโมสรคริ กเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ต้ ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั COPTHORNE HOTEL MANCHESTER หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด – ไบเชสเตอร์ เอาท์ เลท – ลอนดอน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด (Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จดั ว่า
รวยที่สุดในโลก เป็ นสนามที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เป็ นรอง
จากสนามเวมบลีย ์ สเตเดี้ยม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติองั กฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่
เป็ นอันดับที่ 11 ของยุโรป นอกจากนั้นยังเป็ น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็ นสนาม 5 ดาว อิสระ
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เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

ให้ท่านเลือกซื้ อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึก
หลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล
นําท่านเดินทางสู่ ไบเชสเตอร์ เอาท์ เลท (Bicester Outlet) เอาท์เลทที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้านานาชนิด ในราคาย่อมเยาว์ ซึ่ งประกอบไปด้วยร้านค้ามากมาน อาทิเช่น CALVIN
KLEIN, BURBURRY, DIESEL, CLARKS, DKNY, DOLCE & GABBANA, FRED PERRY, LEVI’S,
L’OCCITANE, MULBERRY, PAUL SMITH, QUIKSILVER, POLO RALPH LAUREN เป็ นต้น สมควร
แก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ มหานครลอนดอน (London) เมืองที่เป็ นศูนย์กลางสําคัญทางธุรกิจ การเมือง
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็ นผูน้ าํ ด้านการเงิน การเมือง การสื่ อสาร การบันเทิง แฟชัน่ ศิลปะ
และเป็ นที่ยอมรับว่ามีอิทธิ พลไปทัว่ โลก และยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสําคัญของยุโรปอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน @Four Seasons Restaurant เมนูพเิ ศษ!!!เป็ ดย่ างรสเลิศ
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOLIDAY INN HOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
ลอนดอน – สโตนเฮ้ นจ์ – เสาหินสโตนเฮ้ นจ์ – บาธ – โรมันบาธ – ลอนดอน – ช้ อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สโตนเฮ้ นจ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) นําชม เสาหินสโตนเฮ้ นจ์ วงหิ นปริ ศนาแห่ง
เกาะอังกฤษ นับเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่ งเป็ นแท่งหิ นที่เกิดจากยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ก่อน
คริ สตกาล ไม่เป็ นที่ทราบกันแน่ชดั ว่าทําไมสิ่ งนี้ จึงถูกสร้างขึ้นมาจากลักษณะของการก่อสร้าง ทําให้ทราบว่า
ผูส้ ร้างต้องการมีฐานอํานาจอยู่ไม่นอ้ ยเพราะมีการขนหิ นสี ฟ้ามาจากเวลส์เพื่อใช้ในการนี้ จากนั้น นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองบาธ ดินแดนแห่งอาณาจักรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปี มาแล้ว และเป็ น
เมืองที่สวยสง่าและอบอุ่นท่านจะพบอาคารหลายแห่งที่สร้างอย่างประณี ตด้วยหิ นสี ทอง เหมือนๆ กัน และ
เป็ นเมืองที่มีสถานพักตากอากาศที่ทนั สมัยหลายแห่ง อยูท่ ่ามกลางบรรยากาศชนบทที่มีเสน่ห์
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
นําท่านเที่ยวชมเมืองบาธ ชมวิหารแห่งเมืองบาธ อาคารต่างๆ เขตเมืองเก่า ที่เป็ นสถาปัตยกรรมยุคจอร์เจียน
เข้าชม โรมันบาธ (Roman Bath Museum) ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็ นที่อาบนํ้าโดยอาศัยนํ้าจากบ่อนํ้าแร่
ธรรมชาติที่จะมีน้ าํ ไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง ถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศา
เซลเซี ยส มีเวลาให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง ก่อนนําท่านเดินทางกลับสู่ มหานครลอนดอน (London) นครหลวงที่
ยิ่งใหญ่แห่งสพราชอาณาจักร จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งแฟชัน่ แบรนด์ดงั แบบตามใจที่ถนนสายแฟชัน่ โลก
Oxford Street หรื อย่านไนท์บริ ด อันเป็ นที่ต้ งั ของ “ห้ างแฮร์ รอด” ที่มีชื่อเสี ยงของอังกฤษ ชมห้องที่ระลึกเจ้า
หญิงไดอาน่าและโดดี้ ที่เจ้าของห้างได้ทาํ ขึ้นเพื่อเป็ นที่ระลึก ซึ่ งมีสินค้าให้เลือกทั้งแบรนด์เนมและโนเน
มมากมาย ที่ชาวไทยรู ้จกั กันดี อย่างเช่น Zara, H&M, Esprit, Mango, Topshop, Burberry, Long Champ,
Quiksilver, UniQLO เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOLIDAY INN HOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่หก
เช้ า

17.30 น.
21.25 น.
วันที่เจ็ด
05.45 น.

ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – สะพานหอคอย – พระราชวังบัคกิง้ แฮม – หอนาฬิ กาบิ๊กเบน – ไชน่ าทาวน์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม กรุ งลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ นําท่านชม ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน (Tower of
London) สถานที่ซ่ ึ งเคยเป็ นพระราชวังก่อนเปลี่ยนมาเป็ นคุกหลวงใช้จองจําบุคคลสําคัญของอังกฤษเช่นพระ
มเหสี แอนน์โบลีนเซอร์โทมัสมอร์ ปัจจุบนั เป็ นพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง นําท่านเข้าชม ห้ องจิวเวลลี่ ที่เก็บ
รักษาเพชรและมงกุฎประจําราชวงศ์องั กฤษรวมทั้งชมข้าวของเครื่ องใช้ต่างๆของราชวงศ์ จากนั้นนําท่าน
ถ่ายรู ปกับ สะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น้ าํ เทมส์ที่สามารถยกเปิ ดปิ ดได้ สัญลักษณ์อีกแห่ ง
หนึ่งของเมือง นําท่านชม พระราชวังบัคกิง้ แฮม พระราชวังที่ประทับของสมเด็จพระราชินีอลิซซาเบธที่ 2 และ
เหล่าพระราชวงศ์เอดิเบอเรอ เป็ นสถานที่ใช้ประกอบพระราชพิธีต่างๆ อีกทั้งเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวใน
การ ชมการเปลีย่ นผลัดทหารรักษาพระองค์ และเป็ นจุดที่ประชาชนสามารถใกล้ชิดกับเหล่าราชวงศ์ได้มาก
ที่สุด
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
นําท่านเข้าสู่ จัตุรัสรัฐสภา ชม มหาวิหารเวสท์ มินส์ เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ต้ งั ของรัฐสภาอังกฤษตั้งแต่
ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็ นที่ต้ งั ของหอนาฬิกาที่รู้จกั กันดีในนาม หอนาฬิ กาบิ๊กเบน (Big Ben) สัญลักษณ์
กรุ งลอนดอน มีความสูง320ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชัว่ โมง เป็ นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดและมีความสําคัญ
มากที่สุดของโลกและฝั่งตรงข้ามที่มีแม่น้ าํ เทมส์ก้ นั อยูเ่ ป็ นที่ต้ งั ของ ชิงช้ าสวรรค์ ลอนดอนอายส์ (London Eye)
ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป นําท่านสู่ ไชน่ าทาวน์ ณ มหานครลอนดอน หรื อที่หลายคนเรี ยกว่า โซโห
(Soho) ย่านที่เต็มไปด้วยสี สนั ในยามคํ่าคืน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุ ดสัปดาห์อย่างคืนวันศุกร์และเสาร์ ผูค้ น
ที่เหนื่อยล้าจากการทํางานก็จะมานัง่ พักผ่อนกันที่นี่ ซึ่ งมีท้ งั บาร์ ร้านกาแฟ และร้านอาหารมากมายที่พร้อม
ให้บริ การอย่างถูกใจ โดยเฉพาะอาหารจีนอร่ อยๆ ที่ Leicester Square นอกจากนี้ยงั มีสินค้าราคาถูก ที่
นักท่องเที่ยวสามารถจับจ่ายใช้สอยด้วยความเพลิดเพลิน
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOLIDAY INN HOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
อิสระท่ องเที่ยวตามอัธยาศัย - ลอนดอน – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระท่ องเที่ยวตามอัธยาศัยทั้งวันจนถึงเวลาเดินทางสู่ สนามบิน
อิสระอาหารกลางวัน - อาหารค่า ตามอัธยาศัย เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานฮีทโธว์ นครลอนดอน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรี ยมตัว
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ (มีเวลาให้ท่านได้ทาํ คืนภาษี Tax Refund ก่อนการเช็คอิน)
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG917 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่ โมง 25 นาที)
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
********************************************
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ข้ อควรทราบ :



สาหรับท่ านที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (ตัว๋ เครื่องบิน,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่ อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

อัตราค่าบริการ
กาหนดการดินทาง

12-18 กันยายน 2560
03-09 พฤศจิกายน 2560

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3 ท่ าน

พักกับ 1
ผู้ใหญ่

เด็ก อายุ 2-12 ปี
พักกับ 2
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ มีเตียง
ไม่ มเี ตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

59,900.-

59,900.-

57,900.-

55,900.-

13,500.-

61,900.-

61,900.-

59,900.-

57,900.-

13,500.-

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ าํ มันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวปกติ 15 วันทําการ
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 30 กก.
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจํานวน 1 ท่าน
 ค่าประกันสุ ขภาพระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท **พิเศษ ให้ความคุม้ ครองกระเป๋ าและไฟล์ทดีเลย์
ทุกๆ 8 ชัว่ โมง จ่าย 4,000 บาท
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าดําเนินการทําหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสําหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกําหนด
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
 ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 2 ปอนด์ x 5 วัน = 10 ปอนด์
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 2 ปอนด์ x 7 วัน = 14 ปอนด์
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เงือ่ นไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 21 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาํ ระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชําระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจํา
 หลังจากสํารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดําเนินการยื่นขอวีซ่า (สําหรับประเทศที่ตอ้ งทําวีซ่า)
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วัน
 คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 75%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทํา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั
ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยูใ่ น
เงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือ

6

EULHRLHRTG07_ลอนดอน 7 วัน 4 คืน

เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชําระค่าใช้จ่ายที่สาย
การบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกําหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทําให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจาํ นวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่ม
เตียงเสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจําเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชําระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากเป็ นประเทศที่อยูใ่ นแถบอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 นํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าํ หนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้างxยาวxสูง ไม่เกิน
19 เซนติเมตร (7.5 นิ้ว) x 34 เซนติเมตร (13.5 นิ้ว) x 54.5 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
********************************************
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เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าประเทศอังกฤษ
ผู้ทปี่ ระสงค์ ยนื่ คาร้ องขอวีซ่า ต้ องมายืน่ เอกสารด้ วยตนเอง เนื่องจากต้ องสแกนลายนิว้ มือและถ่ ายภาพดิจิตอล
 หนังสื อเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสําหรับติดหน้าวีซ่าเป็ นอย่างน้อย 2 หน้า หากมี
หนังสื อเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาด้วยเพื่อประโยชน์ในการอนุมตั ิวีซ่าจากสถานทูตฯ
 รู ปถ่ายสี ขนาด 1.5x2 นิ้ว หรื อ 3.5x4.5 ซม. จํานวน 2 รู ป พื้นหลังสี ขาว หน้าตรงไม่ใส่ แว่น ไม่ยมิ้ ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก
เย็บกระดาษ หรื อเปื้ อนนํ้าหมึกปากกา (ถ่ ายไม่ เกิน 1 เดือน) เป็ นรู ปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น
 หลักฐานส่ วนตัว – สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรื อใบมรณะบัตร (กรณี ค่สู มรส
เสี ยชีวิต), สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณี เป็ นเด็กอายุต่าํ กว่า 15 ปี ใช้สาํ เนาใบสูติบตั ร
 หลักฐานการทํางาน – หนังสื อรับรองจากจากหน่วยงานหรื อบริ ษทั (เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น), กรณี เป็ นเจ้าของธุรกิจ ใบ
ทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกเป็ นเดือนปั จจุบนั ), กรณี เป็ นนักศึกษาให้ใช้หนังสื อรับรองจาก
ทางสถาบัน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
 หลักฐานการเงิน – STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ปริ้ นท์โดยธนาคารพร้อมประทับตรา แสดงยอดล่าสุ ดก่อนยื่นวีซ่า
ภายใน 15 วัน (ควรมียอดเงินในบัญชีข้ ันตา่ 100,000 บาท), หนังสื อรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุชื่อเจ้าของบัญชี
(BANK GUARANTEE) สถานทูตไม่ รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน
 กรณี เจ้าของบัญชีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่น ต้องออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่าย (เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น) และหนังสื อ
รับรองการเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) พร้อมระบุชื่อเจ้าของบัญชี และชื่อผูถ้ กู รับรองค่าใช้จ่าย
 กรณี ที่เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ง ต้องทําหนังสื อยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ จากอําเภอหรื อเขตที่ท่านอยู่
 กรณี เป็ นผูส้ ูงอายุ อายุ 70 ปี ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สําหรับผูส้ ูงอายุ
ไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าบริ การ)
หมายเหตุ
 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร ถึงแม้ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด หมาย
และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่ งสถานฑูตได้พิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านต้อง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริ ยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน
สถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่ มีเอกสารพร้ อม และมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ ยวยังประเทศที่ ระบุเท่ านั้น
การปฏิ เสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ ในการยื่นขอวีซ่าท่ องเที่ ยว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคื นเงิน
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รายละเอียดทีต่ ้ องการเพือ่ กรอกแบบฟอร์ มยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ วประเทศอังกฤษ
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)......................................................................................................................................................
 ชื่อ-นามสกุลเดิม กรณีเปลีย่ นชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิมก่ อนแต่ งงาน
(ภาษาไทย).............................................................................................................................................................................
 สถานภาพ

โสด

แต่ งงานจดทะเบียน

แต่ งงานไม่ จดทะเบียน

หม้ าย

หย่ า

อืน่ ๆ

กรณี ท่านที่แต่งงานแล้วไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สามี-ภรรยา
 สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล ...............................................................................................................................................
 วันเกิดของสามี, ภรรยา .................................................... สถานที่เกิด สามี, ภรรยา .......................................................
 ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
 เบอร์ โทรศัพท์ มอื ถือ........................................................... เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน...................................................................
 ชื่อที่ทางาน/โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................
 ที่อยู่ที่ทางาน/โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
 เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทางาน/โรงเรียน......................................................... ตาแหน่ ง (ภาษาอังกฤษ)..........................................
 ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้ วย ...............................................................................ความสั มพันธ์ .......................................
 ท่ านเคยเดินทางเข้ ายุโรปหรือไม่

ไม่ เคย

เคย ระบุวนั ที่ .......................................รวม......................วัน

(กรุ ณาแจ้งข้อมูลที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก
เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะทําการโทรตรวจสอบข้อมูลโดยตรงกับท่าน สาคัญมาก)
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