อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน
วันที่ 1
21.30 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สาย
การบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่ 2

ลอนดอน - ไบบิวรี - เบอร์ ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ ด อัพพอน เอวอน ยอร์ ค
ออกเดินทางสูล่ อนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว รถปรับอากาศรอรับ
ท่าน เดินทางสูภ่ มู ิภาคคอตสโวลส์ มีหมูบ่ ้ านเล็ก ๆ สไตล์ชนบทและวิถีสโลว์ไลฟ์ เรี ยงราย
สลับกับทุง่ หญ้ าสีเขียวขจี ภูมิภาคนี ้เคยเป็ นศูนย์กลางการค้ าขนแกะมาตังแต่
้ ยคุ กลาง
หมูบ่ ้ านสวยที่แรกที่เราจะแวะเยีย่ มชมคือ หมู่บ้านไบบิวรี่ (Bibury) อยูใ่ นแคว้ น
Gloucestershire ในเขตหุบเขา Cotswolds เป็ น The most beautiful village in England
และยกย่องให้ เป็ นหมูบ่ ้ านที่ถา่ ยรูปสวยที่สดุ ถัดไปคือ เบอร์ ตัน ออน เดอะวอเตอร์
หมูบ่ ้ านที่โด่งดังที่สดุ ดูเงียบสงบมีลาธารสายเล็ก ๆ (แม่น ้าวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง ต้ น
วิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้ านใบอยูร่ ิ มน ้าบรรยากาศอันรื่ นรมย์ แล้ วเดินทางต่อสูเ่ มือง สแตรท
ฟอร์ ด เมืองที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิ มฝั่งแม่น ้าเอวอนอันเป็ นบ้ านเกิดของวิลเลีย่ มเช็คสเปี ยร์ กวีที่มี
ชื่อเสียงที่สดุ ของอังกฤษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินเล่นชมเมือง หรื อจะเรี ยกว่าหมู่บ้านเชคสเปี ยร์ ก็วา่ ได้ ด้ วยการที่เป็ นกวีเอกสร้ าง
ชื่อเสียงให้ เป็ นที่โด่งดังไปทัว่ โลก การมาเยือนเมืองนี ้เหมือนตามรอยนักกวีผ้ โู ด่งดัง แล้ ว
เดินทางสู่ เมืองยอร์ ค (York) อดีตโรมันใช้ เป็ นแนวกาแพงป้องกันการบุกรุกของชาวสก็อต
ผู้ป่าเถื่อน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก York Marriott Hotel **** หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
ยอร์ คมินสเตอร์ - เอดินเบิร์ก (สก๊ อตแลนด์ )
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ชมและถ่ายรูปกับ คลิฟฟอร์ ดทาวเวอร์ สิง่ ก่อสร้ างโบราณเชื่อกันว่ามีมาตังแต่
้ ยคุ โรมัน
เข้ าสูย่ า่ นเมืองเก่าอันเป็ นที่ตงั ้ มหาวิหารยอร์ คมินสเตอร์ จัดเป็ นมหาวิหารแห่งหนึง่ ที่
ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในอังกฤษ เป็ นโบสถ์แบบกอธิคทีใ่ หญ่ที่สดุ ภายในงดงามตกแต่งด้ วยกระจกสี
เดินเที่ยวเล่นชมเมือง บันทึกภาพสวย หรื อหาซื ้อของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางต่อโดยรถโค้ ชข้ ามพรมแดนของสก๊ อตแลนด์เข้ าสูเ่ มืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวงที่
ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ที่สวยงาม มีถนนปริ น้ เซสเป็ นย่านช้ อปปิ ง้ ใจกลางเมือง เรี ยงรายไปด้ วย
ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านขายสินค้ า และร้ านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่ สก็อตเครื่ องดนตรี
ประจาชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ที่สดุ ในโลก รวมทังผ้
้ า WOOL และผ้ าแคชเมียร์ และผ้ า
ตาร์ ตนั ผ้ าลายสก็อตพื ้นเมืองอันเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Hotel Novotel Edinburgh Centre **** หรือเทียบเท่ าในระดับ
เดียวกัน
แคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - โฮลีร๊ ูด - เลคดิสทริค - วินเดอร์ เมียร์
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ยามเช้ านาคณะเทีย่ วชมเมือง ขึ ้นสูย่ อดเขาแคลตัน ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองถูกแบ่งเป็ น
สองฝั่งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ บนเนินเขาแห่งนี ้ยังเป็ นที่ตงของอนุ
ั้
สรณ์สถานที่คล้ าย

00.15 น.
06.20 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
วันที่ 3
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
วันที่ 4
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
บ่าย
19.00 น.
วันที่ 5
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

คลึงมหาวิหารแพนธีออน ทาให้ เอดินเบอระได้ รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ”
กลับลงมาสูถ่ นนรอยัลไมล์ ถนนสายสาคัญทีเ่ ชื่อมสูพ่ ระตาหนักโฮลีร่ ๊ ูด ฝั่งตรงข้ ามเป็ น
รัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ แล้ วนาท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบิร์ก อันสง่า
งามด้ วยทาเลทีต่ งบนเนิ
ั้
นเขาสูง มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมือง แบ่งเป็ นส่วนต่างๆ
อย่างน่าชมอาทิ ส่วนของป้อมปราการ, กาแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรี ยงราย รวมทัง้
ประเพณีการยิงปื นใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปี ที่ผา่ นมา, โบสถ์เซนต์มา
กาเร็ตสร้ างในคริ สต์ศตวรรษที่ 12 เข้ าสูพ่ ระราชฐานชันในส่
้ วนที่เป็ น The Palace จัดแสดง
เกี่ยวกับเรื่ องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้ องประทับ และห้ องมหามงกุฎ และ Great Hall
เคยเป็ นทังห้
้ องจัดเลี ้ยง, การประชุมสภา, โรงเรื อนทหารและโรงพยาบาลมาแล้ วในแต่ละ
ยุคสมัยปัจจุบนั จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ ในการสงคราม ล้ วนควรค่าแก่การ
ได้ เข้ าชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเ่ มืองวินเดอร์ เมียร์ สูเ่ ขต เลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้ รับ
การขนานนามว่าดีและสวยที่สดุ ของอังกฤษ ที่กว้ างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16
แห่ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Low Wood Bay Resort & Spa**** หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ ด - คาร์ ดีฟ (เวลส์ )
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ชมบรรยากาศยามเช้ าอันแสนสดชื่นของ เลคดิสทริค อุทยานที่มชี ื่อเสียงที่สดุ ของประเทศ
แหล่งพักผ่อนตากอากาศ ท่ามกลางความเป็ นธรรมชาติของทะเลสาบ และหุบเขางดงาม
ประดุจหนึง่ ภาพวาด เดินทางต่ อสู่แมนเชสเตอร์ เมืองที่มีสโมสรทีมฟุตบอลชื่อดัง นาเข้ า
ชม สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ ด สโมสรแมนยู ฯ จัดว่ารวยทีส่ ดุ อันดับต้ นๆของโลก มี
สนามแข่งทีง่ ดงามและทันสมัย MEGA STORE ที่มากมายไปด้ วยของที่ระลึกหลากหลาย
ชนิดสาหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้าชมสนามฟุตบอลและมิ วเซี ยมจะงดให้บริ การใน
วันทาการแข่งขัน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อสูป่ ระเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกันโดยข้
้
ามสะพานแชเวิร์นสูเ่ มือง คาร์ ดฟิ๊
เมืองหลวงของประเทศ หนึง่ ในเครื อจักรภพ กลางใจเมืองเป็ นที่ตงของปราสาทคาร์
ั้
ดิ๊ฟ ถูก
ล้ อมรอบไว้ ด้วยกาแพงโบราณ ชมสถานที่สาคัญของเมือง ศาลาว่าการเมือง และ
พิพิธภัณฑ์ ซึง่ เป็ นกลุม่ อาคารโบราณเก่าแก่ ปั จจุบนั เป็ นศูนย์บริ หารราชการเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Radisson Blu Hotel, Cardiff **** หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
คาร์ ดีฟ - บาธ - พิพิธภัณฑ์ นา้ แร่ โรมัน - สโตนเฮนจ์ - มหานครลอนดอน
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองบาธ เพือ่ ไปชม พิพิธภัณฑ์ น้าแร่ ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum)
ปั จจุบนั เป็ นกลุม่ อาคารสาคัญของเมืองซึง่ ปั จจุบนั ได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ อย่างดี ยังคงรักษา
รูปแบบสถาปั ตยกรรมยุคสมัยโรมันไว้ อย่างกลมกลืน
ด้ านนอกเป็ นเหมือนอาคารสวย
ทัว่ ๆไป ภายในแบ่งเป็ น 4 โซน คือ Sacred Springs, Roman Temple, Roman Bath
House และพิพิธภัณฑ์จดั แสดงโบราณวัตถุตา่ ง ๆ ไฮไลต์ของที่นี่อยูท่ ี่ “Great Bath” อ่าง
อาบน ้าขนาดใหญ่ ซึง่ เป็ นทังจุ
้ ดสาคัญที่นกั ท่องเที่ยวจะต้ องมาถ่ายรูปสวย ๆ เป็ นที่พกั ผ่อน
หย่อนใจนัง่ เล่นทอดอารมณ์อยูร่ ิมน ้าสีเขียวมรกตอย่างผ่อนคลาย เที่ยวชมเมืองอาคาร
รูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบจอร์ เจียนมีให้ เห็นอย่างมากมาย
จุดเด่นทีจ่ ะเห็นเด่นชัดคือ
“The Circus” ออกแบบโดยจอห์น วูด (John Wood the Younger) สถาปนิกชื่อดังระดับ
โลกในยุคนัน้ อีกแลนด์มาร์ กที่นา่ สนใจ “Royal Crescent” เป็ นทาวน์เฮาส์รูปทรงพระจันทร์
เสี ้ยว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

19.00 น.

วันที่ 7
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
บ่าย
19.00 น.
วันที่ 8
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
21.25 น.

เดินทางสูท่ งุ่ ราบซอลส์บรี นาชม สโตนเฮ้ นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
เป็ นอนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ กลางทุง่ ราบกว้ างใหญ่
เสาหินอนุสรณ์สถาน
ประกอบด้ วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้ อน ตังเรี
้ ยงกันเป็ นวงกลมซ้ อนกัน 3 วงแนว แท่งหิน
นี ้ยังคงเป็ นปริ ศนาความลับดามืดว่าสร้ างในยุคใด ประมาณการว่ามีอายุกว่า 4-5000 ปี
เดินทางต่อสูเ่ มืองบาธ ในหุบเขาเอวอน เมืองเก่าแก่ที่มีอายุตงแต่
ั ้ เมื่อครัง้ โรมันเรื องอานาจ
จากหลักฐานทีต่ งั ้ บ่อน ้าพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยูท่ าให้ เมืองบาธได้ รับ
การแต่งตังเป็
้ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 เดินทางสู่ มหานคร
ลอนดอน เป็ นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารโฟร์ ซีซ่ นั - ต้ นตารับเป็ ดย่ างอันโด่ งดัง เมนูหอย
เชลล์ + กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่ อย
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Copthorne Tara Hotel London Kensington **** หรือเทียบเท่ าใน
ระดับเดียวกัน
มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน – ถนนอ็อกฟอร์ ด หรือ ห้ างแฮร์ ร็อด
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เที่ยวมหานครลอนดอน โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ด้ วยความเป็ นเครื อจักรภพ ทาให้ ตวั เมืองถูก
ประดับไปด้ วยงานศิลปะและสถาปั ตยกรรมที่ล ้าค่า จัตรุ ัสพิคคาดิลลี,่ จัตรุ ัสทราฟั ลก้ าร์ .
จตุรัสรัฐสภา, หอนาฬิกาบิ๊กเบน, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ , มหาวิหารเซนต์ปอล, ลอนดอน
บริ ดจ์ สะพานข้ ามแม่น ้าเทมส์แห่งแรก, ทาวเวอร์ บริ ดจ์, เข้ าชมทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน ที่มี
ประวัติศาสตร์ อนั ยิ่งใหญ่เกรี ยงไกร ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ ซึง่ เป็ นกลุม่ อาคารและหอคอย
หลายหลังใช้ เป็ นที่เก็บสิง่ ของล ้าค่า อาทิ มหามงกุฎอิมพีเรี ยล ซึง่ ประดับด้ วยเพชรทีใ่ หญ่
เป็ นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริ กา 2” หรื อ “คัลลินนั 2” และ “มงกุฎของพระ
ราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้ วยเพชร “โคอินรู ์ ” ที่เคยเป็ นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุ ในโลก และชิ ้น
สุดท้ ายคือ “คฑา” ประดับด้ วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุ ในโลก “ดาราแห่งอาฟริ กา 1” หรื อ “คัล
ลินนั 1”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสัมผัสวิวทิวทัศน์แบบเบิร์ดอายวิวบน ลอนดอนอาย กระเช้ าไฟฟ้าที่สงู ที่สดุ ในทวีป
ยุโรป สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ได้ รับความนิยม อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าตามอัธยาศัยย่าน
ถนนอ๊ อกฟอร์ ด หรื อ ห้ างแฮร์ รอด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Copthorne Tara Hotel London Kensington **** หรือเทียบเท่ าใน
ระดับเดียวกัน
พระราชวังวินด์ เซอร์ - ช้ อปปิ ้ ง Bicester Outlet - เดินทางกลับประเทศไทย
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูห่ มูบ่ ้ านวินด์เซอร์ ที่ตงของ
ั้
พระราชวังวินด์ เซอร์ กษัตริ ย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็ นผู้
เลือกทาเลก่อสร้ างอยูบ่ นเนินสูงมองเห็นแม่น ้าเทมส์อยูเ่ บื ้องล่าง พระราชวังวิ นด์เซอร์ เป็ น
ที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ วา่ พระราชวังแห่งนี ้เป็ น
พระราชวังที่มีผ้ พู านักอาศัยต่อเนือ่ งยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก เข้ าชมภายใน
เขตพระราชฐานชันใน
้ State Apartment ถือเป็ นหัวใจของพระราชวัง ห้ องทุกห้ องจึงถูก
ประดับประดาด้ วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อนั ประมาณค่ามิได้ ไม่วา่ จะเป็ นภาพเขียน,
ม่านปั กประดับผนัง, เครื่ องลายคราม, รูปปั น้ , อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์ นิเจอร์ ในยุค
ต่างๆ และห้ องที่โดดเด่นที่สดุ St.George's Hall ท้ องพระโรงแห่งนี ้มีความยาวกว่า 50
เมตร จึงมักใช้ ในงานพระราชพิธีเลี ้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะ ในพระนางเจ้ าอลิซาเบซ
ภายในตกแต่ง ประดับประดาด้ วยอาวุธชุดเกราะและตราประจาราชวงศ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ Bicester Village เพลิดเพลินไปกับการช้ อปปิ ง้ สินค้ าภายในเอ๊ าท์เล็ทกว่า 180
ร้ านค้ าแบรนด์เนม ให้ ทา่ นเลือกซื ้ออย่างจุใจ
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917 (เครื่องแวะพักที่ภเู ก็ต)

วันที่ 9
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
18.05 น.
สายการบินไทย นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เริ่มตัง้ แต่ วนั ที่ 7 มกราคม 2565 ประเทศอังกฤษยกเลิกการตรวจผลโควิดก่ อนเข้ าประเทศ โดยสามารถเดินทางไปท่ องเที่ยวได้
แบบไม่ ต้องกักตัว โดยหากคุณได้ รับวัคซีนที่ได้ รับการอนุมตั ิอย่ างครบถ้ วนอย่ างน้ อย 14 วันก่ อนเดินทาง วัคซีนที่อังกฤษยอมรับ
Oxford/AstraZeneca / Pfizer BioNTech / Moderna / Janssen / Sinovac / Sinopharm Beijing
หมายเหตุ
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้
ล่วงหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทีย่ วบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัด
หยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมาย
ตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ ชาระ
ค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จา่ ยอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทาง
บริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
PERIOD

Tour Fare
ADL

CHD 4-11
With Bed

CHD 4-6
No Bed

DBL
SGL USED

SGL
Supp

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.-

ค่ าทัวร์ รวม :

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.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ 1 มกราคม 2565
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าสโตนเฮ้ นจ์ / พิพิธภัณฑ์น ้าแร่ที่เมืองบาธ / ค่าเข้ าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ ด (ในกรณีไม่ ได้ เข้ าชมทางบริษัท
ฯ คืนเงินท่ านละ 15 ปอนด์ ) / ค่าเข้ าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าขึ ้นลอนดอนอาย / ค่าเข้ าพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าเข้ า
ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่ น
จองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มี
เครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผล
ให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการคัดสรรเมนู และให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทีท่านมี
ข้ อจากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุ ณาสอบถามรายละเอียดล่ วงหน้ าเพื่อความเหมาะสม
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซา่ สหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีท่ยี น่ื วีซ่าเร่ งด่ วน 3-5 วันทาการ ชาระเพิ่ม
ท่ านละประมาณ 9,315 บาท **ราคาขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลีย่ น**
 ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิงจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน

ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :

7 กิโลกรัม







ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่ าตรวจ PCR / ATK / Lateral flow Test
ค่ าใช้ จ่ายต่ างๆเกี่ยวกับ Test & Go ตามที่รัฐกาหนด
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ ท้องถิ่น
ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดืม่ ในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่วงหน้ า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าว
จะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่
เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
**คืนเงินมัดจา**
(หักค่าใช้ จา่ ยที่ได้ จา่ ยไปแล้ ว)

ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน
**คืนเงินมัดจา 50%**

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
**ไม่คืนเงินค่าทัวร์ **

การจ่ายค่าบริ การคืนให้ แก่นกั ท่องเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจนาเทีย่ วมีคา่ ใช้ จา่ ยที่ได้ จ่ายจริ งเพื่อการเตรี ยมการจัดนาเที่ยว ให้ นามา
หักจากเงินค่าบริ การที่ต้องจ่าย ทังนี
้ ้ให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวแสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเทีย่ วทราบ ดังต่อไปนี ้
1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2. ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
3. ค่าใช้ จา่ ยทีจ่ าเป็ นอื่น
ในกรณีคา่ ใช้ จา่ ยของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวตามวรรคหนึง่ สูงกว่าเงินค่าบริ การที่ได้ ชาระไว้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจากนักท่ องเทีย่ ว
ไม่ได้

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตาม
กาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME
& NON-REFUND

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ วซี า่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวัน
เวลาทีย่ กเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวซี า่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่
แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการยืน่ ขอวีซา่ แบบกรุ๊ป

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน 15
วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเทีย่ ว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธ
การเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชาระมาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)

ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถ
เข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณีทตี่ วั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ น
ค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋

