Hilight UK
7 days 5 nights

อังกฤษ 7 วัน
โดยสายการบิน

** บินตรงสู่มหานครลอนดอน **
..บินเช้าถึงเย็นไม่เหนื่ อย..
พบกับเมืองดังลิเวอร์พลู และ แมนเชสเตอร์
เดินเล่นในเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด และ เมืองยอร์ค

เข้าชม Warner’s Brother Studio - Harry Potter
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กินเป็ ดย่างร้านดัง Four Season
พร้อมช้อปปิ้ง Bicester Outlet Village
บริษทั ฯ...ขอแนะนำกำรเดินทำง บินตรงสูป่ ระเทศอังกฤษหรือสหรำชอำณำจักร กับเมืองต่ำงๆ ดังนี้
อ๊อกซ์ฟอร์ด

เรียกขานกันว่าเป็ นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ซึง่ ชือ่ เมืองตัง้ ตามมหาวิทยาลัยระดับโลกทีร่ จู้ กั กันในนามของ
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
แมนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรมทีเ่ ชียวชำญด้
่
ำนกำรทอผ้ำมำตัง้ แต่ศตวรรษที ่ 16 ทีท่ ำให้ผำ้ วูลและค็อตต้อนของอังกฤษ
เป็ นทีน่ ิยมชมชอบของผูค้ นทัวโลกจวบจนปั
่
จจุบนั และเป็ นทีต่ งั ้ ของสนำมโอลด์แทรฟฟอร์ดชือ่ ดังของ
แมนเชสเตอร์
เมืองลิ เวอร์พลู เมืองทีมี่ กจิ กรรมท่องเทียวที
่ ได้
่ รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะคนทีเ่ ป็ นสาวกของหงส์แดงลิเวอร์พลู
ต้องไม่พลาดมาเยือนเมืองนี้สกั ครัง้ หนึง่ และยังเป็ นเมืองทีเ่ ป็ นทีตั่ ง้ ของมหาวิหารลิเวอร์พลู วิหารทีม่ ขี นาด
ใหญ่ทสี ่ ดุ ของเมือง
วิ นเดอร์เมียร์ เมืองแห่งเขตเลคดิสทริคทางฝั ง่ ตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดินแดนทีเ่ ชือ่ มต่อกันด้วยทะเลสาบและแม่น้ า อีก
ทัง้ ยังมีทะเลสาบติดชายฝั ง่ ทะเลทีม่ ที ศั นียภาพ และธรรมชาติอนั งดงาม
ยอร์ค
เมืองทีมี่ ความเก่าแก่มากว่า 2,000 ปี โดยได้รบั รางวัลเมืองท่องเทีย่ วแห่งยุโรปในปี 2007 เมืองทีเต็
่ มไป
ด้วยสเน่หข์ องความเก่าแก่ทางด้านวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์
บิ สเตอร์
เมืองทีเ่ ป็ นทีตั่ ง้ ของเอ๊าท์เล็ตขนาดใหญ่ในเครือของ Chic Outlet ด้วยการตกแต่งอาคารงดงามน่ารัก รวมถึง
เป็ นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย
ลอนดอน
มหำนครตลอดกำล ทีต่ งั ้ ของทีส่ ำคัญๆ เช่น พระรำชวังบักกิ
๊ ้งแฮม สะพำนทำวเวอร์บริดจ์ หอนำฬิกำบิก๊ เบน
ลอนดอนอำยส์ พิพธิ ภัณฑ์องั กฤษ จำกนัน้ มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นช้อปปิ้ งบนถนนอ็อกซฟอร์ด ย่ำนช้อปปิ้ ง
ชือ่ ดังของมหำนครลอนดอน

กำหนดกำรเดิ นทำง
วันแรก
10.00 น.

13.05 น.
19.20 น.

19 - 25 ก.พ.2562

กรุงเทพฯ- ลอนดอน (อังกฤษ)
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8 เคาน์เตอร์สายการบิ นอี วี เอ แอร์
เคาน์เตอร์ R เจ้าหน้ าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครือ่ ง (กรุณามาให้ตรง
เวลา เนื่ องจากกฎของสายการบิ น ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
ออกจากเดิ นทางจากกรุงเทพฯ บิ นตรงสู่ลอนดอน โดยสายการบิ นอีวีเอแอร์ เที่ยวบิ นที่ BR 067
เดิ นทางถึงสนามบิ นฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน นำท่ำนผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร จำกนัน้ ให้
ท่ำนตรวจรับสัมภำระ

AlwaysVacationTour |

TAT License No. 11/06470
8/68 Chuan Chuen Modus Vibhavadi Vibhavadi-Rangsit Rd. Sanambin,Don Muang Bangkok 10210
Tel : (02) 192 5281 | Fax : (02) 192 5282 | Email : info@alwaysvacationtour.com | www.AlwaysVacationTour.com

จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
วันทีส่ อง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

ลอนดอน-อ๊อกซ์ฟอร์ด-แมนเชสเตอร์
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด Oxford เมืองแห่งยอดแหลมชวนฝั น ตำมคำทีเ่ รียกขำนโดยกวีช่อื
ดังแมทธิว อำร์โนลด์ เพื่อกล่ำวถึงยอดโบสถ์ทง่ี ดงำมและสถำปั ตยกรรมอันกลมกลืนของอำคำร (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชม เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด ซึง่ รูจ้ กั กันในนำมของเมืองแห่งมหำวิทยำลัย ซึง่
ชื่อเมืองตัง้ ตำมมหำวิทยำลัยระดับโลกทีร่ จู้ กั กันในนำมของมหำวิทยำลัยออกซ์ฟอร์ด นำท่ำนถ่ำยรูป
ภำยนอกกับมหำวิทยำลัยไคร้สท์เชิรช์ ท์ อำคำรสร้ำงด้วยหินสีทองและเป็ นสถำปั ตยกรรมทีน่ ่ำประทับใจทีส่ ดุ
ของอังกฤษทีม่ อี ำยุยำวนำนมำกว่ำพันปี และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของโบสถ์ทม่ี ชี ่อื เสียงของเมืองและต้นกำเนิดของ
หนังสืออลิซทีโ่ ด่งดังของเลวิส แคร์โรล หรือ เกรทฮอลล์ ในแฮร์ร่ี พอตเตอร์กไ็ ด้แรงบันดำลใจมำจำก
สถำปั ตยกรรมแห่งนี้ นำท่ำนเดินชมเมืองทีเ่ ก่ำแก่และสวยงำม แล้วผ่ำนชมสถำนทีส่ ำคัญต่ำงๆ เช่น โบสถ์
ประจำเมือง จัตุรสั กลำงเมือง ศำลำว่ำกำรประจำเมือง อำคำรพิพธิ ภัณฑ์ต่ำงๆ และย่ำนกำรค้ำ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่นเดินทำงสูเ่ มืองแมนเชสเตอร์ Manchester (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชัวโมง)
่
เมือง
อุตสำหกรรมทีเ่ ชีย่ วชำญด้ำนกำรทอผ้ำมำตัง้ แต่ศตวรรษที่ 16 ทีท่ ำให้ผำ้ วูลและค็อตต้อนของอังกฤษเป็ นที่
นิยมชมชอบของผูค้ นทัวโลกจวบจนปั
่
จจุบนั และยังเป็ นเมืองใหญ่ทำงธุรกิจกำรค้ำทีส่ ำคัญและเป็ นเมือง
อุตสำหกรรมทีม่ ชี ่อื เสียง นำท่ำนชมภำยนอกพร้อมถ่ำยรูปกับศำลำว่ำกำรเมืองนครแมนเชสเตอร์
Manchester Town Hall อำคำรทีส่ ร้ำงขึน้ ในแบบวิคทอเรียผสมผสำนแบบนีโอโกธิค เป็ นทัง้ ทีต่ งั ้ อำคำร
เทศบำลในเมืองแมนเชสเตอร์และสำนักงำนใหญ่ของสภำเทศบำลเมืองแมนเชสเตอร์และหน่วยงำนของ
รัฐบำลท้องถิน่ สร้ำงเสร็จอย่ำงสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1877 ชมภำยนอกของมหำวิหำรแมนเชสเตอร์
Manchester Cathedral ทีส่ ร้ำงขึน้ ในยุคกลำง มีควำมเก่ำแก่ทส่ี ดุ เหมือนกับมหำวิหำรเซ้นต์แมรีใ่ นลอนดอน
ชมอำคำร The Opera House ในย่ำนถนนคีย์ สถำนทีใ่ นกำรจัดแสดงงำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ นงำนคอนเสิรต์
งำนบัลเลต์ งำนแสดงดนตรี และยังใช้เป็ นโรงละครด้วย ซึง่ Opera House แห่งนี้ได้รบั ชื่อว่ำ Opera House
มำในปี ค.ศ.1920 หลังจำกมีกำรเปลีย่ นจำก New Theatre มำเป็ น New Queen’s Theatre และ Opera
House ในเวลำต่อมำ ให้ท่ำนถ่ำยรูปกับ Gorton Monastery อำรำมแห่งคริสตจักรในแมนเชสเตอร์ทส่ี ร้ำง
มำตัง้ แต่ศตวรรษที่ 19 ด้ำนหน้ำเป็ นอำคำรทรงสูงยอดแหลมแบบฉบับของสถำปั ตยกรรมโกธิคผสมผสำน
กับแบบวิคทอเรีย และแมนเชสเตอร์ยงั เป็ นเมืองทีม่ สี โมสรทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังในวงกำรฟุตบอลโลก ทีส่ ร้ำงนัก
เตะฝีเท้ำยอดเยีย่ มของทีมปี ศำจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มำหลำยสมัย และมีสนำมฟุตบอลของสโมสรที่
รวยทีส่ ดุ ในโลก นำท่ำนถ่ำยรูปภำยนอกของสนำมโอลด์ทรำฟฟอร์ด สนำมฟุตบอลชื่อดังของประเทศอังกฤษ
และให้ท่ำนได้มเี วลำเลือกซือ้ สินค้ำที่ Mega Store สำหรับแฟนคลับของทีมแมนเชสเตอร์ยไู นเต็ด
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
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วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

แมนเชสเตอร์-ลิ เวอร์พลุ -วิ นเดอร์เมียร์-ล่องเรือวิ นเดอร์เมียร์-แลงแคสเตอร์
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลิ เวอร์พลู Liverpool (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองทีม่ กี จิ กรรม
ท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมเป็ นอย่ำงมำกโดยเฉพำะคนทีเ่ ป็ นสำวกของหงส์แดงลิเวอร์พลู ต้องไม่พลำดมำ
เยือนเมืองนี้สกั ครัง้ หนึ่ง นำท่ำนผ่ำนชมตัวเมืองลิเวอร์พลู ถ่ำยรูปกับมหำวิหำรลิเวอร์พลู Liverpool
Cathedral วิหำรทีม่ ขี นำดใหญ่ทส่ี ดุ ของเมือง, อำคำรรอยัลไลเวอร์ Royal Liver Building อำคำรทีม่ คี วำม
โดดเด่นมำกทีส่ ดุ ของเมือง ด้ำนบนสุดของอำคำรประดับด้วยนกไลเวอร์ 2 ตัว ทีม่ ขี นำดใหญ่ทส่ี ดุ ในเมือง
สัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พลู ซึง่ อำคำรทีม่ นี กไลเวอร์ประดับอยูน่ นั ้ จะพบได้มำกมำยในเมืองลิเวอร์พลู เดิม
เคยเป็ นอำคำรทีม่ คี วำมสูงทีส่ ดุ ในโลก เป็ นทีต่ งั ้ ของบริษทั Royal Liver Insurance และเป็ นสิง่ ก่อสร้ำงที่
ประดับน่ำนฟ้ ำของเมืองลิเวอร์พลู มำนำนกว่ำ 100 ปี ตัวอำคำรสร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ.1911 มีควำมสูง 90 เมตร
ประกอบไปด้วยหอนำฬิกำ 2 แห่งทีม่ ขี นำดใหญ่ว่ำหอนำฬิกำบิก๊ เบนในกรุงลอนดอน มีโครงสร้ำงคอนกรีตที่
แข็งแรงและมีควำมงดงำมของกำรออกแบบในตอนต้นศตวรรษที่ 20 ตัง้ อยู่ใจกลำงเมืองลิเวอร์พลู ปั จจุบนั
ยังคงเป็ นทีต่ งั ้ ของบริษทั ประกันไลเวอร์เช่นเดิม นอกจำกนี้ยงั ได้ถ่ำยรูปกับอำคำรท่ำเรือและคลังสินค้ำ
Albert Dock ทีไ่ ด้รบั กำรออกแบบอำคำรโดยเจสฮำร์ทลีแ่ ละฟิ ลปิ อำร์วคิ และเปิ ดใช้ในปี ค.ศ.1846 สร้ำงด้วย
โครงสร้ำงทีเ่ ป็ นเหล็กเป็ นแห่งแรกๆ ของสมัยนัน้ โดยยึดแนวคิดป้ องกันกำรเกิดอัคคีภยั กับคลังสินค้ำ จำก
กำรสร้ำงเดิมและได้รบั กำรปรับปรุงมำโดยตลอดจนได้รบั ควำมนิยมในด้ำนกำรขนถ่ำยสินค้ำและกำรจัดเก็บ
สินค้ำ มีกำรพัฒนำจนกลำยเป็ นท่ำจอดเรือขนำดใหญ่ ปั จจุบนั ยังเป็ นสถำนทีท่ ส่ี ำคัญของเมืองจนได้รบั กำร
ขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกทำงทะเลจำกองค์กำรยูเนสโก้ รวมถึงชมควำมงดงำมของอำคำรท่ำเรือบริเวณ
Port of Liverpool หนึ่งในสถำนทีส่ ำคัญทัง้ สำมแห่งของเมืองลิเวอร์พลู ทีไ่ ด้รบั กำรขึน้ ทะเบียนจำกองค์กำร
ยูเนสโก้เช่นเดียวกัน อำคำรออกแบบโดย เซอร์อำร์โนวด์ ทอร์เนอรี่ และ เอฟบี ฮอบส์ สร้ำงขึน้ ตัง้ ปี 1904
จนถึง ปี 1907 ด้วยอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ในแบบบำร็อค มีโดมขนำดใหญ่อยู่บนยอด พร้อมชมอำคำรที่
อยู่ใกล้เคียงคืออำคำรคิวนำร์ด Cunard Building ให้เวลำท่ำนเดินเล่นและถ่ำยรูปกับอำคำรสวยงำม นำท่ำน
ชมภำยนอกของสนำมกีฬำชื่อดังสนำมแอนด์ฟิลด์ สนำมฟุตบอลทีเ่ ป็ นตำนำนและมีช่อื เสียงของประเทศ
อังกฤษและเป็ นสโมสรทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังในวงกำรฟุตบอลโลกสโมสรลิเวอร์พลู และให้ท่ำนเลือกซือ้ สินค้ำ
จำกร้ำนค้ำ LFC ทีม่ สี นิ ค้ามากมายเกีย่ วกับสโมสรให้เหล่าแฟนคลับได้เลือกซือ้ เป็ นทีร่ ะลึก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองวิ นเดอร์เมียร์ Windermere (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัวโมง)
่
เมืองแห่งเขต
เลคดิสทริค Lake District ทำงฝั ง่ ตะวันตกของเกำะอังกฤษ ดินแดนทีเ่ ชื่อมต่อกันด้วยทะเลสำบและแม่น้ำ
อีกทัง้ ยังมีทะเลสำบติดชำยฝั ง่ ทะเลทีม่ ที ศั นียภำพ และธรรมชำติอนั งดงำม ให้ท่ำนเดินเล่นชมควำมงดงำม
ของหมู่บำ้ นริมทะเลสำบวินเดอร์เมียร์ พร้อมถ่ำยรูปกับทัศนียภำพอันงดงำมของทะเลสำบทีย่ งั คงสภำพที่
เป็ นธรรมชำติไว้อย่ำงสมบรูณ์ นาท่านล่องเรือในทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ เป็ นทะเลสำบน้ำจืดขนำดใหญ่
มีควำมยำวประมำณ 18 กิโลเมตรและส่วนกว้ำงทีส่ ดุ รำว 1 กิโลเมตรครึง่ ชำวอังกฤษเรียกกันว่ำ “ทะเลสำบ
ริบบิน้ ” ซึง่ เป็ นทะเลสำบในลักษณะไม่กว้ำงนักแต่ยำวเหยียดคล้ำยๆ ผ้ำริบบิน้ ทีใ่ ช้ผกู ของขวัญ ทะเลสำบวิน
เดอร์เมียร์เป็ น1 ใน 16 ทะเลสำบในบริเวณวนอุทยำนแห่งชำติทเ่ี รียกว่ำ เลคดิส-ทริคต์ (Lake District) ซึง่
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คา่

วันทีส่ ี ่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

อยู่ทำงตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ในเขตคัมเบรีย และเป็ นทะเลสำบทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในละแวกนี้ และเลค
ดินทริคต์แห่งนี้ยงั เป็ นเมืองบ้ำนเกิดของปี เตอร์ แรบบิท ตัวกำร์ตูนทีม่ ชี ่อื เสียงของอังกฤษอีกด้วย ให้ท่ำนชม
ทัศนียภำพงดงำมรำวภำพวำด
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองแลงแคสเตอร์ Lancaster เมืองหนึ่งทีอ่ ยูใ่ นสหรำชอำณำจักรและเป็ นเมือง
ศูนย์กลำงกำรปกครองของมณฑลนี้ ซึว่ มีช่อื เดียวกันกับชื่อเมือง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 40 นำที)
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
แลงแคสเตอร์-ยอร์ค-บิ สเตอร์-ลอนดอน
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองยอร์ค York เมืองทีม่ คี วำมเก่ำแก่มำกว่ำ 2,000 ปี โดยได้รบั รำงวัลเมืองท่องเทีย่ ว
แห่งยุโรปในปี 2007 (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชมเมืองยอร์ค เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยสเนห์
ของควำมเก่ำแก่ทำงด้ำนวัฒนธรรมและประวัตศิ ำสตร์ ชมกำแพงเมืองเก่ำทีล่ อ้ มรอบเขตนี้ และถ่ำยรูปกับ
ภำยนอกของมหำวิหำร York Minster ซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ นมหาวิหารแห่งศิลปะแบบโกธิคได้รบั อิทธิพลมำจำก
พวกโรมัน ไวกิง้ และยุโรปชำติอน่ื ทีเ่ คยเข้ำมำตัง้ รกรำกอยูท่ น่ี ่ดี ว้ ย ในอดีตชื่อเมืองนี้ได้รบั กำรตัง้ ชื่อเป็ น
เมืองต่ำงๆ ในแต่ละยุคแต่ละสมัยแล้วแต่ว่ำอำณำจักรใดได้ครอบครองจนภำยหลังชำวไวกิง้ ได้ครอบครอง
อำณำจักรทำงตอนเหนือของอังกฤษเกือบทัง้ หมดและได้ตงั ้ ชื่อเมืองนี้ว่ำ Jorvik จนกระทังรำว
่ 1,000 ปี
ต่อมำจึงรูจ้ กั ชื่อเมืองนี้กนั ในนำมเมืองยอร์ค และให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปกับหอคอยคลิฟฟอร์ด สถำนทีส่ ำคัญทำง
ประวัตศิ ำสตร์ทต่ี งั ้ ตระหง่ำนอยูบ่ นเนินเขำเขียวชอุ่ม หอคอยแห่งนี้เป็ นส่วนทีเ่ หลืออยูข่ องปรำสำทยอร์คที่
สร้ำงโดยประเจ้ำวิลเลียมในช่วงศตวรรษที่ 11
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสู่ บิ สเตอร์เอ๊าท์เล็ต วิ ลเลจ Bicester Outlet Village (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4
ชัวโมง)
่
นำท่ำนชมสินค้ำแบรนด์เนมต่ำงๆ ทัง้ ของอังกฤษและในยุโรป เช่น 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 เป็ นต้น เพื่อควำมสะดวกในกำรเลือกซือ้ สินค้ำจำกเอ๊ำท์เล็ต (เพื่อ
ความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต)
สมควรแก่เวลำนัดหมำยนำท่ำนเดินทำงสู่ มหานครลอนดอน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงแห่งสหรำชอำณำจักรและเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ในสหภำพยุโรป มีประชำกรกว่ำ 7.5 ล้ำนคน ถือ
เป็ น 1 ในเมืองศูนย์กลำงทำงด้ำนธุรกิจ กำรเมืองและวัฒนธรรมของโลก กำรสือ่ สำร กำรบันเทิง แฟชัน่
และศิลปะซึง่ เป็ นทีย่ อมรับว่ำมีอทิ ธิพลไปทัวโลก
่
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
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วันทีห่ ้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

วันทีห่ ก
เช้า

ลอนดอน-วอร์เนอร์บราเธอร์สตูดิโอ-ลอนดอน
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองลีฟเดนหรือลีเวสเดน Leavesden ทีต่ งั ้ ของ Warner Brother Studio (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 45 นำที) นำท่ำนเข้ำชมสถำนทีจ่ ำลองกำรถ่ำยทำภำพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องดัง Harry
Potter นำท่ำนชมเบือ้ งหลังเพื่อค้นหำควำมลับทีซ่ ่อนอยูห่ ลังกล้องของทัง้ 8 ภำค พร้อมสำรวจฉำกต่ำงๆ ที่
ใช้จริงในภำพยนตร์ เช่น ฮอกวอตส์ ตรอกไดอำกอนและซอนพรีเว็ตและอีกมำกมำย พำท่ำนดำดิง่ ลงไปใน
ดลกแห่งคำถำ กลวิเศษและเวทมนต์อนั น่ำทึง่ ตื่นตะลึงไปก้องห้องโถงอันตระกำรตำและนึกภำพตำมถึงตอน
ทีแ่ ฮร์รป่ี รำรถนำทีจ่ ะเข้ำบ้ำนกริฟฟิ นดอร์ ซึง่ จะได้เห็นหมวกคัดสรรของจริงทีใ่ ช้พจิ ำรณำว่ำเหล่ำนักเรียน
ควรอยู่บำ้ นไหนในภำคแรก และฉำกกำรจำลองเหตุกำรณ์ต่ำงๆ จำกภำพยนตร์ดงั และห้องต่ำงๆ พร้อมกับ
กิจกรรมตำมอย่ำงภำพยนตร์ ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปบริเวณหน้ำบ้ำนหลังเก่ำของแฮร์รใ่ี นซอยพรีเว็ต รวมถึงเลือก
ซือ้ สินค้ำเป็ นทีร่ ะลึก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงกลับลอนดอน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที) จำกนัน้ นำท่ำนเก็บภำพสวยๆ ในมหำ
นครลอนดอน เริม่ จำกหอนำฬิกำบิก๊ เบน สัญลักษณ์ทส่ี ำคัญของลอนดอนทีต่ งั ้ อยู่เคียงข้ำงอำคำรรัฐสภำที่
สวยงำมริมฝั ง่ แม่น้ำเทมส์ ลอนดอนอำยส์ ชิงช้ำสวรรค์ทเ่ี ป็ นสัญลักษณ์แห่งสหัสวรรษของอังกฤษ สะพำน
ทำวเวอร์บริดจ์ เอกลักษณ์อนั โดดเด่นใจกลำงกรุงลอนดอน ผ่ำนชมสถำนทีส่ ำคัญต่ำงๆ อำทิ บ้ำนเลขที่ 10,
ถนนดำวน์นิ่งทำเนียบนำยกรัฐมนตรี, จัตุรสั ทรำฟั ลกำร์, อนุสรณ์แห่งสงครำมทรำฟั ลกำร์ของท่ำนลอร์ดเนล
สัน, พิคคำเดลลี เซอร์คสั , ย่ำนโซโห มหำวิหำรเซนต์พอล ฯลฯ จำกนัน้ ให้เวลำท่ำนเดินเล่นช้อปปิ้ งบนถนน
อ็อกซ์ฟอร์ด ย่ำนช้อปปิ้ งใหญ่ของลอนดอนทีท่ ่ำนจะได้เลือกซือ้ สินค้ำคุณภำพเยีย่ มจำกมำร์ค แอนด์ สเปน
เซอร์ เซลฟริดจจ์ หรือย่ำนไนท์บริดจ์ ทีต่ งั ้ ของห้ำงดัง อำทิเช่น ห้ำงแฮรอดส์ เป็ นต้น มีเวลำให้ท่ำนเดิน
เล่นช้อปปิ้ งเลือกซือ้ สินค้ำแบรนด์เนมต่ำง ๆ มีเวลำให้ท่ำนสำมำรถเลือกซือ้ และเลือกชมสินค้ำทีร่ ะลึกก่อน
กลับบ้ำน *** เพือ่ ความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าต่างๆ อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย***
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
ลอนดอน-ช้อปปิ้ ง-สนามบิ นฮีทโทรว์
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนชม มหานครลอนดอน ทีย่ งิ่ ใหญ่อกี ครัง้ ถ่ำยภำพกับภำยนอกของพระรำชวังบัคกิง้ แฮมทีป่ ระทับ
แห่งพระรำชินีองั กฤษ ชมกำรเปลีย่ นยำมของทหำรรักษำพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพู่สดี ำ
แต่จะเปลีย่ นเป็ นชุดสีเทำในช่วงฤดูหนำว จำกนัน้ นำท่ำนชมบริติชมิ วเซียม (British Museum) หรือทีน่ ิยม
เรียกกันว่ำ พิพธิ ภัณฑ์องั กฤษในกรุงลอนดอน สหรำชอำณำจักร เป็ นหนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์ดำ้ นประวัตศิ ำสตร์
และวัฒนธรรมของมนุษยทีส่ ำคัญทีส่ ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก มีกำรก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ใน
เบือ้ งต้นวัตถุทเ่ี ก็บรวบรวมไว้สว่ นใหญ่เป็ นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึง่ เป็ นแพทย์และนัก
วิทยำศำสตร์ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เปิ ดให้บริกำรแก่สำธำรณะเป็ นครัง้ แรกในวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ.2302
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17.00 น.
21.20 น.

(ค.ศ.1759) ในมงตำกูเฮำส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็ นสถำนทีต่ งั ้ ของอำคำรพิพธิ ภัณฑ์ใน
และมีกำรบันทึกเรื่องรำวของวัฒนธรรมมนุษย์จำกจุดเริม่ ต้นจนถึงปั จจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิ มเป็ ดย่างจาก
ภัตตาคารชื่อดังของลอนดอน
ให้เวลำให้ทำ่ นช้อปปิ้ งเพิม่ เติมกับสินค้ำแบรนด์เนมต่ำงๆ จำกย่ำนใจกลำงเมืองในนครลอนดอนก่อน
เดินทำงกลับบ้ำน
สมควรแก่เวลำนัดหมำยนำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบินฮีทโธรว์
นาท่านออกเดิ นทางจากลอนดอน โดยสายการบิ นอีวีเอแอร์ เที่ยวบิ นที่ BR068

วันทีเ่ จ็ด
15.45 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ....

กลางวัน
บ่าย

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ
ทดแทนให้ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

19 - 25 ก.พ.2562

Hilight UK
อังกฤษ 7 วัน 5 คืน (BR)
ผูใ้ หญ่ทำ่ นละ

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

49,900

27,900
8,900

ท่ำนทีต่ อ้ งกำรพักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
8,900
**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและบริ การด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 4,900 บาท // ค่าทิ ปคนขับ และ
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิ ปชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง) **

*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
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*** โรงแรมในอังกฤษ ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ

• อัตราค่าเดิ นทางนี้ เป็ นราคาโปรโมชันต้
่ องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน ไม่มี
ราคาเด็ก และจะต้องชาระมัดจา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
• อัตราค่าเดิ นทางและตั ๋วโดยสารนี้ เป็ นอัตราราคาพิ เศษ ดังนัน้ หากมีการออกตั ๋วโดยสารแล้วไม่สามารถ
ขอรีฟันด์ได้
• กรณี ท่านที่ต้องการแยกวันกลับหรือเดิ นทางไปและกลับไม่พร้อมคณะหรือต้ องการที่นัง่ ชัน้ ธุรกิ จหรือ
พรีเมี่ยม ไม่สามารถทาตั ๋วแยกออกจากคณะได้ ท่ านจะต้องสารองที่นัง่ เดี่ยว และรอการยืนยันการจอง
จากสายการบิ น ผู้เดิ นทางจะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายที่เพิ่ มเติ มนัน้
***การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ซึ่งผู้เดิ นทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเอง
และได้รบั การสแกนนิ้ วมือจากศูนย์รบั คาร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกใน
ใบรายละเอียดด้านล่าง และ สาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทาการนัดหมาย **
อัตรานี้ รวมบริการ
• ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบิน อีวเี อ แอร์ ชัน้ ประหยัด เส้นทำง กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ
• ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง), ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำง ๆ ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ, ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่มตำมรำยกำร, ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
• ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกท่ำนในระหว่ำงกำรเดินทำงจำกกรุงเทพฯ
• ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สำหรับซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บำท (ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
• ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 12
ต.ค.61 หำกมีเพิม่ เติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกฏและเงื่อนไขของ
สำยกำรบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
• ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
• ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
• ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าอังกฤษและค่าบริการด้านเอกสารและการนัดหมายทาวีซ่า ท่านละ 4,900 บาท (ชาระ
พร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดิ นทาง)
• ค่าทิ ปพนักงานขับรถ และค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดิ นทาง)
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• ค่ำแปลเอกสำรสำหรับกำรยื่นวีซ่ำทีจ่ ะต้องแปลจำกศูนย์กำรแปลเท่ำนัน้ (จำนวนหรืออัตรำค่ำแปล ขึน้ อยู่กบั รูปแบบและ
จำนวนเอกสำรของแต่ละบุคคล ซึง่ ไม่เกีย่ วกับค่ำบริกำรวีซ่ำ)
• ค่ำบริกำรทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำทุกแห่ง
• ค่ำวีซ่ำเร่งด่วนหรือบริกำรพิเศษอย่ำงอื่นเกีย่ วกับวีซ่ำ
• น้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่มแี จกน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์)
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ
• ค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
• ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะ
ขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
▪ หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำค่ำตั ๋วโดยสำรของท่ำน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ำมัดจำตำมทีท่ ำงสำยกำรบินเรียกเก็บ)
▪ หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำทัง้ หมด
์
▪ หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
▪ หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูต
เรียกเก็บ
▪ หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำมัดจำ
์
▪ หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
• รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
• กรณีทม่ี กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
์
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
• บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
• บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
• บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
• บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
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• ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนักส่วนที่
เกิน
• ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
• กรณีทท่ี ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
• กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
• หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอังกฤษ
***การยื่นวีซ่าอังกฤษ ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครัง้ ที่มีการเดิ นทางเพื่อสแกนลายนิ้ วมือที่ศนู ย์ยื่น VFS UK ***
ใช้เวลำพิจำรณำอนุมตั วิ ซี ่ำ 20 วันทำกำร
เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ (กรุณำจัดส่งภำยใน 30 วันก่อนวันเดินทำง)

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถำนทูตอังกฤษไม่อนุญำตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ แต่สำมำรถให้ดงึ เล่มในวันยื่น
ได้ แต่จะต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมทีศ่ นู ย์ย่นื วีซ่ำเรียกเก็บ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนัก
หรือศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. กำรแปลเอกสำรจะต้องแปลจำกศูนย์แปล ซึง่ มีค่ำใช้จ่ำยเพิม่ เติม ขึน้ อยู่กบั เอกสำรของแต่ละท่ำน ค่ำแปลสำมำรถ
ตรวจสอบกับบริษทั ทัวร์ได้ หรือผูเ้ ดินทำงสำมำรถแนบฉบับแปลจำกศูนย์แปลมำได้เช่นกัน (กรณีทม่ี เี อกสำรทีต่ อ้ ง
แปล)
4. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินจิ ของสถำนทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำ
ของสถำนทูตง่ำยขึน้
หมายเหตุ กรณีลกู ค้ำท่ำนใดมีกำรใช้หนังสือเดินทำง เดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ลูกค้ำต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
- โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทำง
- หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
- หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
- ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นขนาดใบหน้ า
(ไม่จาเป็ นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ที่ศนู ย์ยื่นได้เลยเพือนาลงระบบส่งสถานทูต)
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o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
- หำกเด็กอำยุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั รด้วยและกรุณำแนบ
ฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนทีส่ มรสแล้ว
สำเนำใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นชื่อ
สำเนำใบเปลีย่ นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นนำมสกุล
สำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ ย่ำแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำร
เข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง,
อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทำงำนกับหน่วยงำน หรือองค์กร พร้อมใบลำและสำเนำบัตรประจำตัว
รำชกำร 1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรอง
ควำมเป็ นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
• หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส+ฉบับ
แปลภำษำอังกฤษ
• หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จำ่ ย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผเู้ ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้หี ำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็ น
ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนำสมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียนหรือสำเนำบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก พร้อม
ฉบับแปลภำษำอังกฤษ

o หลักฐานการเงิ น
- ใช้ สำเนำ สมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้ำของบัญชี ของธนำคำรใดๆ ถ่ำยสำเนำ ทุกหน้ำ และปรับ
สมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่ำทีจ่ ะทำได้ พร้อมสำเนำหน้ำบัญชีหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชี
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- หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำสำเนำหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชีของเล่มเก่ำทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝำกเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ
เป็ นต้น
- หนังสือรับรองกำรเงินจำกธนำคำร โดยขอเป็ นเลขทีบ่ ญ
ั ชีเดียวกับสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกทีน่ ำมำแสดง
- กรณีทเ่ี ดินทำงเป็ นครอบครัว หำกใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในกำรยืน่ ขอวีซ่ำ ต้องออกหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ
และทำจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ด้วย อย่ำงไรก็ตำมโดยเฉพำะคูส่ ำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่ำจะจดทะเบียน
สมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำจะต้องขอหนังสือรับรองธนำคำร 1 ฉบับ และทำ
จดหมำยรับรองกำรเงินพร้อมระบุช่อื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองบิดำหรือมำรดำ
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
กับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมชีแ้ จงระบุควำมสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่
อำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปล
เป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจ้
งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
์
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั ท่ำนนัน้ จะต้องมำ
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซำ่ อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทำ่ นหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20
์
วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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