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กำหนดกำรเดินทำง 7 – 13 ตุลำคม 2556
วันแรก

ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ

22.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 ประตูทำงเข้ ำหมำยเลข 2-3
เคำน์ เตอร์ D เจ้าหน้าที่เวิลด์ไวด์ บาย บิ๊ก คอยอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันทีส่ อง

กรุ งเทพฯ – อังกฤษ – British Museum – St Paul's Cathedral – Tower Bridge – Tower of

London – London Eye –Big Ben & the House of Parliament
01.10 น.

เหินฟ้ าสู่ ท่ำอำกำศยำน London Heathrow Airport โดย กำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
ใช้เวลาบินประมาณ 12.10 ชัว่ โมง

07.15 น.

ถึงท่ำอำกำศยำน London Heathrow Airport ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ บริติชมิวเซียม (British Museum) หรื อที่นิยมเรี ยกกันว่า พิพิธภัณฑ์องั กฤษ ในกรุ งลอนดอน
เป็ นหนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์ ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของมนุษยทีส่ าคัญทีส่ ุ ด
และใหญ่ ทสี่ ุ ดในโลก ในเบื้องต้นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็ นของสะสม
ของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็ นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ บริ ติชมิว
เซี ยมเป็ นแหล่งรวบรวมวัตถุต่างๆ จากทุกทวีป จานวนกว่า 7 ล้านชิ้น ซึ่ งล้วนมี
ชื่อเสี ยง และมีการบันทึกเรื่ องราวของวัฒนธรรมมนุษน์จากจุดเริ่ มต้นจนถึงปั จจุบนั
จากนั้นนาท่านชม มหำวิหำรเซนต์ พอล (St Paul's Cathedral) เป็ นคริ สต์
ศาสนสถานระดับมหาวิหารของคริ สตจักรแห่งอังกฤษ และเป็ นโบสถ์
ประจาตาแหน่งบิชอปแห่งลอนดอน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่นกั บุญเปาโลอัคร
ทูต ตั้งอยูใ่ นกรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านชม สะพาน Tower Bridge ทีม่ ีชื่อเสียงและเป็ นสั ญลักษณ์ ค่ บู ้ านคู่เมือง
ของกรุงลอนดอน เชื่อมดินแดนสองฝั่งของแม่น้ าเทมส์ (River Thames) ตั้ง
โดดเด่นสวยตระหง่านพร้อมทิวทัศน์อนั งดงามรอบข้าง สะพาน Tower
Bridge นี้ เป็ นสะพานสุ ดท้ายที่สร้างขึ้น โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมของสมัยวิคตอเรี ย และเป็ นสะพานแห่ง
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เดียวในกรุ งลอนดอนที่เชื่ อมข้ามแม่น้ าเทมส์ มีระบบกลไกแบบยกสะพานให้เปิ ดและปิ ด (Bascule) เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่การคมนาคมทางน้ าให้เรื อลาใหญ่ได้ผา่ นไปมาอย่างสะดวก
นาท่านเข้าชม หอคอยแห่ งลอนดอน (Tower of London) เป็ นพระราชวังหลวงและป้ อมปราการตั้งอยูบ่ นฝั่ง
แม่น้ าเทมส์ หอคอยสร้างจากสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ตวั หอคอยใช้เป็ นป้ อม พระราชวังของ
พระมหากษัตริ ย ์ และที่จาขังโดยเฉพาะสาหรับนักโทษทีม่ ียศศักดิ์
สู งเช่ นพระราชิ นีนาถอลิซาเบธที่ 1 และก็เคยทรงถูกจาขังใน
หอคอยโดยพระราชินีนาถแมรี และยังเป็ นที่สาหรับประหารชีวติ
และทรมาน คลังเก็บอาวุธ ท้องพระคลัง สวนสัตว์ โรงกษาปณ์
หลวง หอเก็บเอกสาร หอดูดาว และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1303 เป็ นทีเ่ ก็บ
รั กษามงกุฏและเครื่ องราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร
จากนั้นนาท่านสู่ ลอนดอนอำย (London Eye) หรื อยังรู้จกั ในชื่อ มิลเล
เนียมวีล (Millennium Wheel) เป็ นชิ งช้ าสวรรค์ ทสี่ ู งทีส่ ุ ดในทวีปยุโรป และ
กลายมาเป็ นสถานทีท่ ่ องเทีย่ วทีไ่ ด้ รับความนิยมและเป็ นจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร
ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม Big Ben & the House of Parliament เป็ นสถานที่สาคัญอีก
แห่งที่ไม่ควรพลาด ท่านจะได้พบกับความสวยงามของสถาปั ตยกรรม
ซึ่ งจัดได้วา่ เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ บิ๊กเบน หรื อ หอนาฬิกา
พระราชวังเวสต์มินเตอร์ ถือเป็ นสั ญลักษณ์ ระดับนานาชาติของกรุง
ลอนดอนและมีความงดงามทีส่ ุ ด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตอนกลางคืน
หน้าปัดนาฬิกาจะเรื องแสง หอนาฬิกาบิ๊กเบนเป็ นหอนาฬิกาประจาพระราชวังเวสต์มินเตอร์ แต่ความจริ งแล้ว
ชื่อบิ๊กเบนไม่ได้หมายถึงตัวหอนาฬิกา แต่หมายถึงระฆังใบใหญ่น้ าหนักสิ บสามตันที่แขวนอยูภ่ ายในนั้น
ปัจจุบนั ตัวพระราชวังได้เป็ นที่ประชุมรัฐสภา ทาให้สถานที่แห่งนี้ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก

 นาท่านเข้าที่พกั Hilton London Dockland Riverside หรื อ เทียบเท่า
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วันทีส่ ำม

London – Royal Crescent – Roman Baths – Lynton & Lynmouth Cliff Railway

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
นำท่ำนตรวจเช็คควำมพร้ อมในกำรขับรถแบบคำรำวำน (รับรถ และเช็คควำมพร้ อม)
นาท่านขับรถมุ่งสู่ เมือง Bath เมืองแห่งอารยธรรมโบราณที่ UNESCO จัดให้ เป็ นเมือง ‘มรดกโลก’ (ใช้เวลา
ประมาณ 2.30 ชัวโมง)
เมื่อเข้าสู่ เมือง Bath นาท่านขับรถผ่านชม Royal Crescent เป็ นตึกยาวครึ่ง
วงกลม สร้างโดย John Wood เป็ นสถาปัตยกรรมแบบ Georgian ที่เป็ นแบบ
บ้ านทัง้ ในอังกฤษและประเทศทีเ่ ป็ นอาณานิคม สถานที่แห่งนี้เคยเป็ น
บ้านพัก 30 หลัง แต่ปัจจุบนั กลายมาเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่สาคัญของเมืองนี้

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านชม Roman Baths โรงอาบน้ าโรมันในยุคโบราณที่มี
อายุกว่า 2,000 ปี ที่นี่จดั ว่าเป็ นสปาที่ดีที่สุดในยุคนั้นเลยก็วา่ ได้
ด้วยอาคารโอ่ อ่าและมีบ่อน้าพุร้อนสีเขียวมรกตแบบธรรมชาติ
ในอุณหภูมิประมาณ 46 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยงั มี
สถาปั ตยกรรมที่น่าทึ่งทั้งเสาหิ น อาคาร และบ่อน้ าธรรมชาติ
ทุกอย่างนี้รวมตัวกันกลายเป็ นสไตล์นีโอคลาสสิ คที่น่าชื่นชม
ตลอดกาล
นาท่านขับรถมุ่งไปยังเมือง Lynton & Lynmouth อยูท่ างตอนเหนื อของเขตปกครอง Devon
เมื่อขับรถเข้าสู่ ตวั เมืองท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ชมเมืองแบบ
360 องศา จากที่ Lynton & Lynmouth Cliff Railway การเดินทาง
ระหว่ างทัง้ สองเมืองประวัติศาสตร์ โดยรถไฟพลังงานน้า จะเป็ นหนึ่ง
ในไฮไลท์ของวัน ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับวิวที่สวยงามของ
อุทยานแห่งชาติและชายฝั่งใน North Devon

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาท่านขับรถเข้าที่พกั Dunster Castle Hotel ณ เมือง Minehead
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วันทีส่ ี่

Minehead – Bude – Tintagel Castle – Minack Theatre – Land’s End

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
นาท่านขับรถออกจากเมือง Minehead มุ่งหน้าผ่านเมือง Bude และขับต่อไปยังเมืองเข้าสู่ ตอนเหนื อของเขต
ปกครอง Cornwall

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านขับรถมุ่งหน้าสู่ เมือง Tintagel
ชม Tintagel Castle ถูกสร้ างขึ้นในศตวรรษที่ 13 หลายร้อยปี
หลังจากการตายของคิงอาเธอร์ ตอนนี้ กลายเป็ นสถานที่ปรักหักพัง
แต่ในป้ อมปราการที่ ปรั กหักพังและถู กกัดเซาะก็ยงั เป็ นสถานที่ ที่
เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องแนวชายฝั่ ง มหาสมุ ท รแอตแลนติ ก คอร์ นิ ช
เปรี ยบเสมือนประตูส่ ู โลกมหาสมุทร เป็ นสถานที่ทางประวัติศาสตร์
พร้อมกับวิวมหาสมุทรที่ท่านจะพลาดไม่ได้
จากนั้นนาท่านขับรถมุ่งหน้าไปยัง Minack Theatre โรงละคร
กลางแจ้ งเก่ าแก่ ทางประวัติศาสตร์ ที่สร้ า งขึ้นริ มสุ ดของยอดเขา
เพื่อให้ท่านที่ เข้าชมได้ลิ้มรสบรรยากาศการและอัตรสในการชม
ละครเวที ไ ม่ มี ที่ ไ หนเหมื อ นที่ นี่อี ก แล้ว ท่ า นจะได้ช มละครเวที
กลางแจ้งไปพร้อมกับการชมบรรยากาศมหาสมุทรอันกว้างใหญ่

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านขับรถสู่ Land’s End เขตปลายสุ ดทางตอนใต้ ของประเทศอังกฤษ
สถานทีท่ ่ องเทีย่ วทีใ่ หม่ ทเี่ ราภูมิใจเสนอ จุดสิ้ นสุ ดของของประเทศถึงจะ
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเล็กๆ แต่มนั ให้ความรู ้สึกที่อิ่มเอมไปตัวความ
ประทับใจที่ท่านไม่สามารถที่จะลืมได้

 นาท่านเข้าที่พกั Land’s End Hotel
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วันที่ห้ำ

Exeter Cathedral – Wells Cathedral – Oxfordshire

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
ขับรถออกจาก Land’s End นาท่านสู่ เมือง Exeter ตั้งอยูใ่ น Devon อยูท่ างตะวันตกของประเทศอังกฤษ เป็ น
เมืองที่มีประวัติศาสตร์ ที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของอังกฤษ
นาท่านเข้าชม Exeter Cathedral โบสถ์ ที่เก่ าแก่ และสวยงามมาก
มหาวิหารเอ็กซี เตอร์ เป็ นมหาวิหารที่ มีเพดานโค้ งที่ยาวที่สุดใน
สหราชอาณาจักร มีคาเทดรา หรื อ อาสนะของบิชอป (Bishop's
throne) แกะด้วยไม้เป็ นที่นงั่ ภายใต้ซุ้มที่ใหญ่โตสวยงาม สามารถ
ถอดเป็ นชิ้ นๆ ได้ ยังมี “ระเบียงนักดนตรี ” (Minstrels' gallery)
ประกอบด้วยประติมากรรมรู ปทูตสวรรค์ 12 องค์ยืนเล่นเครื่ อง
ดนตรี ที่นิยม

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านขับรถต่อไปสู่ เมือง Wells
และต่อด้วยการเข้าชม Wells Cathedral มหาวิหารเวลส์ สถาปั ตยกรรมส่ วนใหญ่
จะเป็ นแบบกอธิค ถึงจะเป็ นวิหารที่มีขนาดเล็ก แต่ที่มีความสวยงามที่เป็ นจุดดึงดูดผู้
เข้าชมได้เป็ นอย่างมาก
จากนั้นขับรถต่อไปยังเมือง Oxford เมืองที่มีชื่อเสี ยงด้านสถาปั ตยกรรมและตัวเมืองที่มีความงดงามเก่าแก่
นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองชั้นนำแห่ งกำรศึกษำอีกด้วย

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

 นาท่านเข้าที่พกั The Oxford Hotel (Former Puma Hotel Collection) หรื อ เทียบเท่า
วันที่หก

Christ Church – Oxford University – Bicester Village Outlet – London

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเข้าของโรงแรม
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นาท่านเข้าชม Christ Church โบสถ์ตน้ แบบของสถาปัตยกรรม
ของมหาวิทยาลัยและมหาวิหารในเมืองนี้ สถานที่แห่งนี้เป็ นที่ที่มี
ชื่อเสี ยงมากที่สุดในเมือง บวกกับความโด่ดเด่นสง่างามของ Tom
Tower ที่ต้ งั อยูท่ างเข้าหลัก นอกจากนี้ดว้ ยสถาปัตยกรรมทีม่ ี
ความเป็ นเอกลักษณ์ และโด่ ดเด่ นทีส่ ุ ด ทาให้ โบสถ์ แห่ งนี้ถูกนาไป
เป็ นต้ นแบบของฉากทีส่ าคัญหลายฉากในหนังดังระดับโลก อาทิ
เรื่อง แฮร์ รี่พอตเตอร์
และต่อด้วย Oxford University มหาวิทยาลัยที่มีความโด่งดังมากตั้งแต่ประวัติศาสตร์ จนถึงปั จจุบนั ถือได้วา่
เป็ นมหาวิทยาลัยทีต่ ิดอันดับหนึ่งในห้ าของมหาวิทยาลัยที่ดีทสี่ ุ ดใน
โลก นอกจากนี้สถาปั ตยกรรมของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยงั มีความโดด
เด่นและหรู หราไม่แพ้มหาวิทยาลัยดังๆในลอนดอนเลย และรวมถึง
สภาพแวดล้อมที่ดีต่อทั้งสุ ขภาพทั้งภายนอกและใน จะทาให้ท่านมี
แรงบันดาลใจในการมีชีวิตที่ดี ถ้าได้เข้าเยีย่ มชมสักครั้ง ท่านอาจจะ
อยากให้ลูกหลายของท่านได้เข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ขับรถมุ่งสู่ Bicester Village Outlet แหล่ งช้ อปปิ้ งแบรนด์ เนมที่มี
ราคาถูก อิสระให้ท่านได้อปปิ้ งซื้ อของตามอัธยาศัย แต่ของแนะนาว่า
ถ้ า อยากได้ แ บรนด์ ร าคาถู ก ต้ อ งซื้ อแบรนด์ ข องอั ง กฤษ อาทิ
Mulberry, Paul Smith, Swarovski และ Alexander MQueen

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านขับรถกลับลอนดอน (ทาการคืนรถยนต์)

 นาท่านเข้าที่พกั Hilton London Dockland Riverside หรื อ เทียบเท่า
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วันทีเ่ จ็ด

Westminster Abbey – Buckingham Palace – Warner Bro. Studio Tour – Oxford street
shopping

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
นาท่านชม Westminster Abbey เวสต์มินสเตอร์แอบบีย ์ เป็ นโบสถ์ในนิกายแองกลิคนั ที่ต้ งั อยูท่ างตะวันตก
ของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ สถาปั ตยกรรมที่เห็นอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นแบบกอธิ ค
เป็ นส่ วนใหญ่ นอกจากหอคอยที่เป็ นสถาปั ตยกรรมฟื้ นฟูกอธิ ค แอบบีเวสต์ มินส
เตอร์ เป็ นสถานที่ทใี่ ช้ ในการทาพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและทีฝ่ ังพระบรมศพ
ของพระมหากษัตริ ย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จ
พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แอบบีก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นพระอารามหลวง (Royal Peculiar)
และชม Buckingham Palace พระราชวังบักกิงแฮม เป็ นพระราชวังที่เป็ นที่
ประทับเป็ นทางการของราชวงศ์องั กฤษ เป็ นสถานที่ที่ใช้สาหรับการเลี้ยงรับรอง
ของรัฐและยังเป็ นสิ่ งดึงดูดนักท่องเที่ยวสาคัญที่หนึ่งของกรุ งลอนดอน และยัง
เป็ นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ และเมื่อไม่
นานที่ผา่ นมาได้เป็ นสถานที่สมรสของเจ้ าชายวิลเลี่ยมและเจ้ าหญิงเคท ที่เป็ น
งานสมรสที่เปรี ยนเสมือนในนิยายที่ผหู้ ญิงทุกคนต้องอิจฉา

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านสู่ Warner Bro. Studio Tour เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาหนังดังอย่างแฮร์ รี่
พอตเตอร์ มามากกกว่ าสิบปี ในทีส่ ุ ดหนังฟอร์ มยักษ์ กจ็ บลงอย่ างอลังการณ์ แต่
ไม่เพียงเท่านั้น สตูดิโอแห่งนี้ ได้เปิ ดขึ้นเมื่อปลายปี 2012 ที่ผา่ นมาเพื่อให้คน
ทัว่ ไปได้เข้าชม และรับประสบการณ์อนั น่าทึ่งของฉากต่างๆ ในหนังฟอร์ ม
ยักษ์เรื่ องนี้ ห้ามพลาดกับประสบการณ์ใหม่น้ ีในเมืองลอนดอนเป็ นอันขาด

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านไปต่อกันที่ Oxford street ถนนที่เต็มไปด้วยร้านค้าและห้างสรรพสิ นค้าดังชื่อดัง อิสระให้ท่าน
ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
 นาท่านเข้าที่พกั Hilton London Dockland Riverside หรื อ เทียบเท่า
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วันทีแ่ ปด

ท่ำอำกำศยำน London Heathrow Airport – กรุ งเทพฯ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม

09.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน London Heathrow Airport

12.30 น.

เหิ นฟ้ าสู่ ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิโดย กำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 911
ใช้เวลาบินประมาณ 12.10 ชัว่ โมง

วันทีแ่ ปด
06.05 น.

ท่ำอำกำศยำน London Heathrow Airport - กรุ งเทพ ฯ
เดินทางถึงท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

รำยกำรและรำคำอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ – ประสงค์ขบั รถยนต์
ผู้ใหญ่ – ร่วมเดินทาง
เด็ก (2 – 13 ปี ) พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยวชาระเพิ่ม

มีผ้ รู ่วมเดินทาง 10 ท่าน มีผ้ รู ่วมเดินทาง 15 ท่าน มีผ้ รู ่วมเดินทาง 20 ท่าน
162,000 บาท/ท่าน
154,000 บาท/ท่าน
147,000 บาท/ท่าน
146,000 บาท/ท่าน
139,000 บาท/ท่าน
135,000 บาท/ท่าน
139,000 บาท/ท่าน
136,000 บาท/ท่าน
131,000 บาท/ท่าน
8,500 บาท/ท่าน

8,500 บาท/ท่าน

8,500 บาท/ท่าน

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าบัตรโดยสารการบินไทย ชันประหยั
้
ดเส้ นทาง กรุงเทพฯ – ลอนดอน – กรุงเทพฯ (ราคาตัวกรุ๊ป)
 ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุในรายการ ( 2 ท่าน / ห้ อง )
 ค่าวีซา่ เข้ าประเทศอังกฤษ
 ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารครบทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินสูงสุดท่านละ 2,000,000 บาท
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, โรงแรม, คนขับรถ และค่าเช่ารถ 4 วัน
 ค่าที่จอดรถยนต์ตามสถานที่ตา่ งๆ ที่จะต้ องไปตามรายการ
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม







ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ ฯลฯ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกิน 23 กิโกกรัม ( เรี ยกเก็บโดยสายการบิน )
ค่าทาหนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ ต )
ค่ านา้ มันที่ใช้ ในการเดินทางทัง้ 4 วัน (ประมาณ £200 )
ค่ าความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ ระหว่ างการเดินทาง (กรณีประมาท)

เงื่อนไขการขับรถยนต์ เที่ยวในต่ างประเทศ
1. ต้ องมีใบขับขี่สากล ผู้ขับรถต้ องมีอายุ 25 ปี ขึน้ ไป
2. สมุดบันทึกการขับขี่ ต้ องไม่ มีประวัตทิ าผิดกฎการจราจร
3. ห้ ามสูบบุหรี่ บนรถ
เงื่อนไขการจองทัวร์ ทริปคาราวานอังกฤษ
1. ชาระค่ามัดจา 50 เปอร์ เซ็นต์ของค่าบริการทังหมด
้
ภายใน 7 วันจากหลังวันที่จอง
2. ชาระค่าบริการส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
1. ยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจา 20 เปอร์ เซ็นต์
2. ยกเลิก 20 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจา 50 เปอร์ เซ็นต์
3. ยกเลิก 11 - 19 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจา 70 เปอร์ เซ็นต์
4. ยกเลิก 1 - 20 วันก่อนการเดินทาง หัก 100 เปอร์ เซ็นต์ของค่าบริ การทังหมด
้
เอกสารที่ต้องใช้ ในการยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษ
1. พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมี
วีซา่ ในกลุม่ ประเทศเชงเก้ นหรื อไม่ก็ตามควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซา่
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ หน้ าตรงพื ้นหลังเป็ นสีขาวหรื อสีออ่ นเท่านันควรมี
้
อายุไม่เกิน 6 เดือน และ
เหมือนกันทัง้ 2 รูป
3. สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล /สาเนา
ทะเบียนสมรส / สาเนาใบหย่า / สาเนาสูติบตั ร( ในกรณีที่อายุตงแต่
ั ้ 15 ปี ขึ ้นไปและยังศึกษาอยู่ ถึงแม้ มีบตั ร
ประชาชนแล้ วทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้ วย)
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4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท ที่ทา่ นทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจาก
นันจะกลั
้
บมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรื อ หนังสือรับรองบริ ษัทฯ ที่คดั
สาเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวหรื อสมุดบัญชีเงินฝากประจา ย้ อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการ
เงินเดือนปั จจุบนั ด้ วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลักเพื่อแสดง
ให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่
เดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายให้ บคุ คลใน
ครอบครัวด้ วย
สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี
กรณีที่บริ ษัทของท่านเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ
1-8 แล้ วทางบริษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จา่ ยและการกลับมา
ทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
กรณีที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาจะต้ องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเท่านันพร้
้ อมสาเนาบัตรนักเรี ยน/
นักศึกษา
กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริบรู ณ์ ไม่ได้ เดินทางพร้ อมบิดา/มารดา หรื อเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใด
ท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอมจากทางอาเภอ โดยที่บดิ า, มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงค์ใน
การอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้ อง และสถานทูตไม่รับพิจารณาการขอ
วีซา่ ในกรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี มิได้ มีบิดาหรื อมารดา ฝ่ ายหนึง่ หรื อฝ่ ายใดร่วมเดินทางด้ วย
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร
และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ วและหากต้ องการขอยื่นคาร้ อง
ใหม่ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตาม
นัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซา่
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ
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14. เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ ระบุไว้ โดยทังหมด
้
ทางสถานทูตจะ
รับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา่ ปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซา่
ท่องเที่ยวทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจริงและจะคืนให้ ทา่ นหลังจากทัวร์
ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้จะคานึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นหลัก
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ ในกรณีที่มีจานวนผู้ร่วมเดินทาง
น้ อยกว่า 10 ท่าน (ผู้ใหญ่)
2. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการนาเที่ยว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิด
เหตุจาเป็ น สุดวิสยั อันเนื่องมาจากการล่าช้ าของสายการบิน เหตุการณ์ประท้ วงหยุดงาน เหตุจลาจล อุบตั เิ หตุ
ภัยธรรมชาติ โดยทังนี
้ ้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ มากที่สดุ
3. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การประท้ วง และ
อื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรื อค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงเนื่องจากการนาเที่ยวนี ้
เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายให้ แก่ตวั แทนในต่างประเทศ บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่ทา่ นชาระมาแล้ ว
กรณีที่ทา่ นปฏิเสธ หรื อสละสิทธิ์ ในบริ การที่ทางทัวร์ จดั ไว้ ให้ เว้ นแต่ได้ ตกลงล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและได้ รับ
การยินยอมอย่างถูกต้ องจากทางบริษัทฯเสียก่อน
4. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ย กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าออกประเทศอัน
เนื่องจากการกระทาผิดกฎหมาย หรื อเอกสารไม่ถกู ต้ อง
5. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาผู้ร่วมเดินทางเป็ นกรณีพิเศษดังนี ้
- ท่านที่สงสัยว่าอาจจะลักลอบเข้ าเมือง
- ท่านที่กาลังตังครรภ์
้
อันเนื่องจากความปลอดภัยความตัวท่าน (โปรดแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ก่อนสมัครทัวร์ )
- เด็กทารกที่อายุต่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นๆ (โปรดแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ก่อน
สมัครทัวร์ )
6. ท่านที่ต้องใช้ รถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ก่อนสมัครทัวร์ )
ค่าวีซา่ ที่ได้ ชาระให้ แก่สถานฑูตไปแล้ ว ไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนได้ ไม่วา่ กรณีใด (ไม่วา่ จะได้ รับวีซา่ หรื อไม่)

12

7.
8.
9.
10.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานฑูตเท่านัน้ เอกสารที่ถกู ต้ องเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ โปรดให้ ความร่วมมือ
ในการเตรี ยมเอกสาร (สาหรับประเทศรัสเซีย ไม่ต้องขอวีซา่ )
กรณีที่ทา่ นจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ บัตรเอเปค เพื่อยกเว้ นการทาวีซ่านัน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ า หรื อ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ ้น
ท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่ องบินภายในประเทศ เพื่อต่อไป หรื อกลับ จากทัวร์ ขอให้ ตรวจสอบ และยืนยันการ
เดินทางของกรุ๊ปทัวร์ นนกั
ั ้ บเจ้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนทุกครัง้
อัตราค่าบริการทัวร์ อาจปรับเปลี่ยนขึ ้นได้ จากการปรับราคาน ้ามันของสายการบิน
รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ ใช้ เพื่อการโฆษณาเท่านัน้
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