อังกฤษ - เวลส์ - สก็อตแลนด์ 10 วัน (กลับคํา่ )
รายการท่องเทีย่ วในเกาะอังกฤษทีพ่ าคุณชมแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียง และเป็ นจุดเด่นของ 3 ประเทศในเกรท บริเทน
ตัง้ แต่สโตนเฮ้นจ์ กองหินประหลาด, บาธ เมืองนํา้ แร่ยุคโรมัน, คาร์ดฟิ ๊ เมืองหลวงแห่งเวลส์, อ็อกซ์ฟอร์ด เมืองแห่งมหาวิทยาลัย,
แมนเชสเตอร์ เมืองดังจากทีมฟุตบอลพรีเมียร์ลกี , ชมวิวสวยในวินเดอร์เมียร์ เมืองในเขตเลคดิส ทริค ก่อนข้ามพรมแดนสู่
กลาสโกว์ เมืองแห่งการค้าขายและอุตสาหกรรม เทีย่ วเอดินเบรอะ นครหลวงแสนสวยของสก็อตแลนด์ ล่องใต้กลับโดยรถไฟด่วน
ชมยอร์คเมืองสวยแห่งวิหารยอร์ค ก่อนนําท่านช้อปปิ้ งและชมมหานครลอนดอนทีย่ ง่ิ ใหญ่ (จัดครบ จัดเต็ม)
หมายเหตุ - เราเป็ นต้นฉบับรายการนี้ 10 วัน รายการสบายขึ้นมาก และลอนดอนเทีย่ วครบทัง้ พระราชวังบัคกิ้งแฮม, BIG
BEN, TOWER OF LONDON, LONDON EYES, BRITISH MUSEUM ฯลฯ และมีเวลาช้อปปิ้ งแบบสบายๆ
จ่ายเพิม่ อีกนิดแต่คมุ ้ ค่ากว่า ไปครัง้ เดียวครบทุกอย่าง ได้ชอ้ ปทัง้ ย่านอ๊อกซ์ฟอร์ด และแฮรอดส์ ย่านไนท์บริดจ์ **
ทานอาหารภัตตาคาร FOUR SEASON เมนู พเิ ศษกุง้ มังกร เป็ ดหนังกรอบ หมูแดง หมูกรอบ อันโด่งดัง
- หลายท่านถามมาว่า บางบริษทั 10 วันเท่ากันมีท่เี ที่ยวเยอะกว่า มีเมืองนัน้ เมืองนี้ มีล่องแม่นาํ้ ขอเรียนท่านว่า
ถ้าเขียนโปรแกรมแบบคนไม่เคยไปหรือดูแผนทีแ่ ล ้วเขียน หรือดูจากเน็ตคงทําเช่นนัน้ ได้ แต่ในความเป็ นจริง...
1. ถนนทีเ่ ป็ นซุปเปอร์ไฮเวย์ในอังกฤษมีไม่ก่สี าย ถนนในชนบทส่วนใหญ่เป็ นถนนเล็ก แคบและคดเคี้ยว
2. ในตัวเมืองใหญ่ๆ รถติดมาก โดยเฉพาะในลอนดอนรถติดไม่แพ้กรุงเทพฯ (ต้องเผือ่ เวลา) นี่ยงั ไม่นบั เรื่อง
ไฟลท์ดเี ลย์ ซ่อมถนน มีอบุ ตั เิ หตุ ปิ ดการจราจรเหลือช่องเดียว
3. คนขับรถบัสในยุโรป มีกฎหมายควบคุมชัว่ โมงการขับว่าวันหนึ่งขับได้ก่ชี วั ่ โมง
** โปรแกรมนี้ ถือว่ าเยอะพอสมควร แต่อยู่ในความเป็ นจริงที่ทําได้ หากท่านเชื่ อการเขียนโปรแกรมแบบบรรยายเลิศหรู
ใส่ท่เี ที่ยวเยอะๆ (คิดแต่จะขายให้ได้) ความเสีย่ งย่อมมีเยอะแน่ นอน
สายการบิน
โรงแรม
อาหาร
รถโค้ช
รถไฟ
ทิป

การบินไทย บินตรงไป-กลับ *กลับไฟลท์คาํ ่ TG 917 (21-35-15.05+1)
มาตรฐานยุโรป พร้อมสิง่ อํานวยความสะดวก
(ลอนดอนใช้โรงแรมในเมืองเท่านั้น / นอกเมืองมันถูกแต่ไม่สะดวก)
เช้าแบบอังกฤษ, กลางวัน-คํา่ แบบเอเชีย และพื้นเมืองบ้างเพือ่ บรรยากาศ (เมนู ดี)
มาตรฐานยุโรป / มัคคุเทศก์ชาํ นาญเส้นทางแน่นอน 100%
เอดินเบอระ – ยอร์ค นัง่ รถไฟด่วน ประหยัดเวลากว่า เที่ยวได้เยอะกว่า แต่แพงกว่า
ค่าทัวร์รวมทิปคนขับรถ 2 ปอนด์/คน/วัน

แกรนด์ องั กฤษ B (อังกฤษ-เวลส์ -สก็อตแลนด์ 10 วัน TG) หน้ า 2

วันแรก
21.00 น.

กรุงเทพฯ – ลอนดอน (อังกฤษ)
นัดพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

วันที่สอง
00.15 น.
06.20 น.

ลอนดอน – บาธ – คาร์ดิ๊ฟ (เวลล์)
ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยเทีย่ วบิน TG 910
เดินทางถึงสนามบินฮีโธรว์ ลอนดอน (LONDON) หลังผ่านพิธกี าร
ตรวจคนเขา้ เมืองและศุลกากรแลว้ นําท่านเดินทางสู่สโตนเฮ้นจ์
(STONEHENGE) กลุม
่ วงหินปริศนา ซึง่ จนถึงวันนี้ยงั ไม่สามารถหา
คําตอบได้อย่างแน่ชดั ว่าสร้างขึ้นมาทําไม? ใครคือผูส้ ร้าง? มีการตัง้ ข้อ
สังเกตุมากมาย ไม่ว่ามนุษย์ต่างดาวมาสร้างไว้ หรือผูม้ อี าํ นาจมากมายที่สามารถขนบรรดาก้อนหินขนาดใหญ่
เหล่านี้มารวมกันไว้ได้ ออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (BATH) จุดพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันบน
แผ่นดินของเกาะอังกฤษเมือ่ กว่า 2,000 ปี มาแล ้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําชมมหาวิหารทีง่ ดงามและโรงอาบนํ้ าแบบโรมัน (ROMAN BATH)
ซึง่ เป็ นสถานทีอ่ าบนํา้ แร่ตงั้ แต่ยุคโรมัน โดยมีนาํ้ แร่รอ้ นกว่า 40 องศา
ธรรมชาติท่มี นี าํ้ ไหลออกมาตลอดเวลาไม่ตาํ ่ กว่า 1 ลา้ นลิตรต่อวัน
องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็ นเมืองมรดกโลก ปี ค.ศ. 1987 ชม
จากนัน้ เดินทางผ่านเมืองบริสตอลเข้าสู่
พิพิธภัณ ฑ์น้ํ าแร่โ รมัน
เมืองคาร์ด๊ิฟ (CARDIFF) เมืองหลวงของเวลส์ แวะถ่ายรูปกับศาลา
ว่าการเมือง (CITY HALL) ย่านทีท่ าํ การรัฐสภา ผ่านสนามมิลเลนเนียม สนามฟุตบอลเก่าแก่และมีช่อื เสียง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําเข้าโรงแรมทีพ่ กั RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คาร์ด๊ิฟ – ไบบิวรี่ - เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – อ็อกซ์ฟอร์ด – แมนเชสเตอร์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เขตคอตสโวลส์ (COSTWOLDS) นําท่านชมหมู่บา้ นไบบิวรี่ (BIBURY) หมูบ่ า้ นทีส่ วยทีส่ ุดของ
อังกฤษ มีแม่นาํ้ โคล์น (COLN) ไหลผ่าน เป็ นหมู่บา้ นน่ ารักๆ มี
ลักษณะบ้านทีเ่ ป็ นกระท่อมเก่าแก่ซ่งึ ถูกสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 1718 ที่ย งั คงรัก ษาสภาพในอดีต ไว้เ ป็ น อย่ า งดี แล ว้ ออกเดิน ทางสู่
หมูบ่ า้ น “เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์” (BOURTON ON THE
WATER / 1 ชม. 30 นาที) ที่สร้างด้วยหินคอทสวอลด์ท่ส
ี วยงาม
ชมเมืองที่สร้างอยู่ริมแม่นาํ้ WINDRUSH จากนัน้ เดินทางต่อสู่ออกเดินทางสู่ออ็ กซ์ฟอร์ด (OXFORD /
1 ชม.) เมืองแห่งมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้ช่อื ว่าโด่งดังเป็ นทีร่ ูจ้ กั ของบรรดานิสติ นักศึกษาจากทัว่ ทุกมุมโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําชมเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด ชมทอม ทาวเวอร์สร้างขึ้นมาตัง้ แต่ศตวรรษที่
17 ออกแบบโดยนักสถาปนิกชื่อดังของโลก เซอร์ คริสโตเฟอร์ เร็น
(Sir Christopher Wren) ทอมทาวเวอร์เป็ นประตูทางเข้าไปยังไค
รสท์เชิรท์ คอลเลจ และมีระฆังนาฬาิ กาใหญ่ทส่ี ุดในอ็อกซ์ฟอร์ด
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คํา่
วันที่สี่
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

หมายเหตุ
วันที่หา้
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

**ชมวิทยาลัยไคร้สเชิรช์ (CHRISTCHURCH COLLEGE) ซึง่ พระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 ทรงสําเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยแห่งนี้ ชมสะพานบริดจ์ออฟซายห์ (BRIDGE OF SIGHS) สัญลักษณ์อกี แห่งหนึ่งทีส่ วยงามและ
สําคัญของเมืองนี้ แลว้ เดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER / 3 ชม.) เมืองอุตสาหกรรมหลักที่มี
ความสําคัญอย่างยิ่งยวดของอังกฤษ และยังมีสโมสรฟุตบอลชื่อดัง “แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด” (ปี ศาจแดง) ที่มี
แฟนฟุตบอลอยู่ทวั ่ ทุกมุมโลก และทีมแมนเชสเตอร์ ซิต้ ี (เรือใบสีฟ้า)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําเข้าโรงแรมทีพ่ กั CROWNE PLAZA หรือระดับเดียวกัน
แมนเชสเตอร์ – วินเดอร์เมียร์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชมสนามโอล์ดแทรฟฟอร์ดของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
และเลือกซื้อของทีร่ ะลึกของทีมปี ศาจแดงภายในร้าน MEGA STORE
แล ว้ ออกเดิน ทางสู่ เ มื อ งวิ น เดอร์เ มี ย ร์ (WINDERMERE / 3 ชม. )
ดินแดนแห่งทะเลสาบเลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) เขตอุทยาน
แห่งชาติท่มี ที ะเลสาบใหญ่นอ้ ยอยู่ถงึ 16 แห่ง เป็ นสถานตากอากาศ
ยอดนิยมของคนอังกฤษ และนักท่องเทีย่ วจากทัว่ ยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
หลังอาหารนํ าท่านลงเรือใหญ่ล่องชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์
ทีง่ ดงามกับบรรยากาศของภูเขา-ทุ่งหญ้าและบ้านเรือนทีส่ ร้างลดหลันกั
่ นอยู่
ตลอด 2 ฝัง่ ทะเลสาบ แล ้วนําท่านขึ้นฝัง่ เดินเล่นชมเมือง
รับ ประทานอาหารคํ ่า ณ ภัต ตาคาร / นํ า ท่ า นเข า้ ที่ พ ัก โรงแรม
่ วอังกฤษและได้พกั ริมทะเลสาบ
MACDONALD OLD ENGLAND SPA หรือระดับเดียวกัน (*การเทีย
วินเดอร์เมียร์ทสี ่ วยทีส่ ดุ ถือว่าคุม้ ค่ากับการเดินทาง)
หากมีการแข่งขันฟุตบอลหรืองานพิธี จะได้เข้าชมเฉพาะร้าน MEGA STORE (คืนค่าเข้าสนาม 10 ปอนด์)
วินเดอร์เมียร์ – กลาสโกว์ (สก็อตแลนด์) – เอดินเบอระ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกสู่เมืองกลาสโกว์ (GLASGOW / 3 ชม.) ชมทิวทัศน์ความงดงาม และความเป็ นอยู่ของชาวสก็อตแลนด์
ซึง่ เป็ นเมืองแห่งการค้าขายและอุตสาหกรรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชมย่านจัตรุ สั จอร์จ (GEORGE SQUARE) ซึง่ ตัง้ อยู่ใจกลางตัวเมืองกลาสโกว์ ซึง่ ตัง้ ชื่อตามพระเจ้าจอร์จที่
3 สร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1781 ซึง่ เดิมทีเคยมีความคิดทีจ่ ะสร้างอนุสาวรียข์ องพระ
เจ้าจอร์จที่ 3
ที่บริเวณใจกลางจัตุรสั แห่งนี้
แต่ได้เกิดปัญหาความยุ่งยาก
ภายในประเทศขึ้นในช่วงสงครามเรียกร้องเอกราชของอเมริกาขึ้นเสียก่อน และอังกฤษ
เป็ นฝ่ ายแพ้สงครามครัง้ นัน้ ดังนัน้ ภายหลังจึงมีการเปลีย่ นแผนและสร้างอนุสาวรียข์ อง
เซอร์ วอลเตอร์สก็อตขึ้นมาแทนที่ ทางด้านตะวันออกของจัตรุ สั เป็ นที่ตงั้ ของสภาเมือง
กลาสโกว์ (GLASGOW CITY CHAMBERS) ซึง่ เปิ ดขึ้นในปี ค.ศ. 1888 ทางด้านใต้ของจัตรุ สั เป็ นทีต่ งั้ ของ
ทีท่ าํ การไปรษณียเ์ ก่าแก่ของเมืองกลาสโกว์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1878
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คํา่
วันที่หก
เช้า

เทีย่ ง
14.00 น.
16.30 น.

คํา่
วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง
บ่ายๆ
คํา่

แล ว้ นํ า ท่ า นชมความวิ จิ ต รงดงามของวิ ห ารแห่ ง กลาสโกว์
(GLASGOW CATHEDRAL) ซึง่ สร้างเสร็จตัง้ แต่คริสตศตวรรษที่
13 และยังเป็ นสถานที่อนั ศักดิ์สทิ ธิ์ในการทําพิธีทางศาสนาของชาว
คริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ (*การเข้าชมวิหารแห่ง กลาสโกว์นนั้
จะต้องได้รบั อนุญาติก่อน และจะต้องเป็ นวันทีไ่ ม่มกี ารทําพิธีทาง
ศาสนาภายในโบสถ์ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่นาํ ชมภายในโบสถ์ หาก
ไม่ ไ ด้ร ับ อนุ ญ าติ หรื อ หากทางโบสถ์มีง านหรื อ พิธี ก าร)
จากนั้น ออกเดิน ทางสู่ เ มื อ งเอดิ น เบอระ
(EDINBURGH) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม CARLTON หรือระดับเดียวกัน
เอดินเบอระ – นัง่ รถไฟด่วน ยอร์ค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําชมปราสาทแห่งเอดินเบอระ (EDINBURGH CASTLE) ที่
สร้างตัง้ แต่ช่วงศตวรรษที่ 11 เป็ นต้นมา ตัง้ เด่นเป็ นสง่าอยู่บน
เนินเขา ซึ่งนับว่าเป็ นโบราณสถานที่ชาวสก็อตหวงแหนและให้
ความนิยมในการมาเที่ยวชมมากที่สุด ปัจจุบนั เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่ี
เก็บและดูแลรักษาทรัพย์สมบัตขิ องราชวงศ์มากมาย อาทิ คฑา
ประจําเมือง พระแสงดาบ มงกุฎ ผ่านชมถนนรอแยลไมลส์
(ROYAL MILE), พระราชวังโฮลีร่ ู ด
๊ , อนุสาวรียข์ องท่านเซอร์ วอลเตอร์ สก๊อต, อาคารพิพธิ ภัณฑ์ท่สี ร้างใน
สถาปัตยกรรมยุคคลาสสิค จนทําให้เอดินเบอระได้รบั การยกย่องว่าเป็ นเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางโดยรถไฟด่วนสูเ่ มืองยอร์ค (ประมาณ 2 ชม. ครึ่ง) ประหยัดเวลากว่ารถโค้ชไป 2 ชม.ครึ่ง
ถึงเมืองยอร์ค (YORK) นําท่านเข้าชมวิหารแห่งยอร์ค เป็ นมหาวิหารที่มี
ขนาดใหญ่ทส่ี ุดในยุโรปตอนเหนือ ภายในมีการประดับประดาด้วยกระจกสี
รูปดอกไมข้ นาดใหญ่จนเป็ นที่มาของชื่อสงครามดอกกุหลาบ (WAR OF
ิ าสตร์ และการแย่งชิงราชสมบัตขิ อง
THE ROSES) ช่วงหนึ่งของประวัตศ
ราชวงศ์องั กฤษ จากนัน้ นําท่านเดินชมตัวเมืองเก่าที่มเี อกลักษณ์เฉพาะตัว
ของแควน้ ยอร์คเซอร์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม MARRIOTT หรือระดับเดียวกัน
ยอร์ค – บิสเตอร์ (ช้อปปิ้ ง OUTLET) - ลอนดอน (ห้างแฮรอดส์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่บิสเตอร์ เอ้าท์เล็ท (BICESTER OUTLETS / 3 ชม. 30 นาที) อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้า
แบรนด์เนมราคาถูกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใน OUTLETS / ช้อปปิ้ งต่อ
ออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน (LONDON / 2 ชม.) เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักรทีย่ ่งิ ใหญ่ เดินทางเข้า
สู่ตวั เมืองลอนดอน เพือ่ ชมและเลือกซื้อสินค้าทีห่ า้ งแฮรอดส์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดัง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารไทย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม CUMBERLAND หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
** CUMBERLAND เป็ นโรงแรมอยู่ตรงหัวถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้ ง
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วันที่แปด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
หมายเหตุ

วันที่เก้า
เช้า

เทีย่ ง

ลอนดอน (ชมเมือง + ช้อปปิ้ งย่านอ๊อกซ์ฟอร์ด)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมตัวเมืองลอนดอนมหานครที่ย่งิ ใหญ่ แวะถ่ายรู ปหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม ผ่านชมสถานที่สาํ คัญๆ
อาทิ พิคาเดลลี่ เซอร์คสั , จตุรสั ทราฟัลการ์ อนุ สรณ์ของท่านนายพล
ลอร์ดเนลสัน ผ่านย่านธุรกิจ การเงิน การธนาคารในซิต้ อี อฟ ลอนดอน มหา
วิหารเซนต์ปอล ก่ อนนําชมราชสมบัติแห่งราชวงศ์องั กฤษในหอคอยแห่ง
ลอนดอน หรือ TOWER OF LONDON ซึ่งท่านจะได้สมั ผัสกับเพชร
สตาร์ ออฟ แอฟริกาขนาดกว่า 500 และ 300 กะรัต ซึง่ ประดับอยู่ดา้ นหน้า
ของมหามงกุฎและ คฑาประจําพระองค์ของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ท่านจะมีโอกาส
ถ่ายภาพกับสะพานทาวเวอร์ออฟลอนดอนที่สวยงามที่สุดที่ทอดข้ามแม่นาํ้ เทมส์
จากนัน้ นําท่านบันทึกภาพของวิหารเวสท์มนิ สเตอร์ แอมบี้ อาคารรัฐสภา และ
หอนาฬกิ าบิ๊กเบ็น (BIGBEN / ฉลอง 150 ปี เดือน กรกฎาคม 2009) สัญลักษณ์
ของมหานครลอนดอนที่โด่งดังไปทัว่ โลก นําท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้ าขนาดใหญ่ท่สี ุด
ในโลกทีต่ งั้ อยู่รมิ ฝัง่ แม่นาํ้ เทมส์ เดอะลอนดอนอาย (THE LONDON EYES) ทีบ่ ริษทั บริตชิ แอร์เวย์เป็ น
ผูส้ ร้างขึ้นเพือ่ ร่วมฉลองปี ค.ศ. 2000 ชมวิวสุดสวยของลอนดอนจากกระเช้าไฟฟ้ า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร FOUR SEASON (เมนู พเิ ศษกุง้ มังกร / เป็ ดย่างลือชื่อ)
นําท่านเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์องั กฤษ (BRITISH MUSEUM) พิพธิ ภัณฑ์ท่ใี หญ่ทส่ี ุดในอังกฤษ มีความเก่าแก่กว่า
257 ปี มีช่อื เสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถือเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ดา้ นประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
ของมนุ ษย์ เริ่มก่ อตัง้ เมื่อปี ค.ศ. 1753 ภายในพิพธิ ภัณฑ์มกี ารจัดงานศิลปะ ภาพวาด และ
โบราณวัตถุต่างๆ จากทวีปทัว่ ทุกมุมโลก อาทิ เปอร์เชีย, อียปิ ต์, กรีก, อินเดีย, จีน ด้วยวัตถุ
โบราณลํา้ ค่ าทางประวัติศาสตร์มมี ากกว่า 7 ลา้ นชิ้น จากนัน้ นําท่านสู่ย่านช้อปปิ้ งบนถนน
อ๊อกซ์ฟอร์ด เดินสํารวจราคาสินค้าคุณภาพดีจากห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ เซลฟริดจ์,
มาร์คแอนด์ สเปนเซอร์ (เซนต์ไมเคิล) ฯลฯ มีเวลาช้อปแบบเนียนๆ (อาหารคํา่ ไปทานใกลๆ้ โรงแรมทีพ่ กั เพือ่ มี
เวลาช้อปปิ้ งเต็มที)่ เราใช้โรงแรมในเขตชัน้ ในลอนดอนเท่านั้น
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
เพื่อ ความสะดวก โดยปกติเ ราจะคืน ค่ า อาหารคํา่ ท่ า นละ 20 ปอนด์ เพื่อ ที่ท่ า นจะสะดวกในการช้อ ปปิ้ ง
ร้านอาหารจีน, ไทย, ฝรัง่ มีให้ท่านเลือกมากมาย หรือหากท่านอยากลองทาน LOBSTER BERGER ของทีน่ ่ีก็
สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์พาไปได้อยู่ไม่ไกล
ลอนดอน – วินด์เซอร์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ ึงมาดามทุซโซ่
แหล่งท่องเที่ยวที่มี
นักท่องเทีย่ วเขา้ ชมมากที่สุดในลอนดอน ซึ่งท่านจะพบกับบรรดาหุ่น
ขี้ผ้ งึ ทีม่ ชี ่อื เสียง ไม่ว่า นักกีฬา ดาราภาพยนตร์ ผูน้ าํ ของหลากหลาย
ประเทศ หรือแม้แต่ราชวงศ์ของอังกฤษ ปัจจุบนั ยังมีเครื่องเล่นที่
สนุกสนานอยู่ในภายในด้วย ให้เวลาท่านอย่างเต็มทีพ่ ร้อมเดินเล่นเลือกซื้อของทีร่ ะลึกต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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21.35 น.

เดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์ (WINDSOR) เพือ่ นําท่านเข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ปราสาทในรูปแบบของอังกฤษ
โบราณ หนึ่งในที่ประทับในช่วงฤดูรอ้ นของราชวงศ์องั กฤษ นําชมภายในของพระราชวังวินด์เซอร์ท่ไี ด้รบั การ
ปรับปรุงซ่อมแซมอย่างสวยงามหลังการถูกไฟไหมค้ รัง้ ใหญ่เมือ่ หลายปี ก่อน ในพระราชวังท่านจะได้ชมเครื่องใช้
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั สวยงามมากๆ / เดินทางไปสนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 917

วันที่สิบ
15.05 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )

บ่าย

 แกรนด์องั กฤษ B (TG)...01/08/17

หมายเหตุ หากโรงแรมในเมือ งที่จ ะเข้า พัก เต็ม เนื่ อ งมาจากมีง านแสดงสิน ค้า หรือ มีก ารจัด ประชุม สัม มนาใหญ่ บริษ ทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการนําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
หมายเหตุ
**บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ควรจองแต่เนิ่ นๆ เพือ่ จองคิววีซ่า ใช้เวลายื่นไม่ตาํ ่ กว่า 1 เดือน
** การเที่ยวในอังกฤษ ต้องเผื่อเวลาบ้างเพราะรถติดไม่ใช่แค่ลอนดอนเท่านั้น
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ย / ตัวกรุ
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
๋ วเลื่อนไม่ได้
ทุกกรณี
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับแบบหมูค่ ณะ
- ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่านํ้ าหนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก .- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ(มากกว่าทัวร์อน่ื )
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานจากบริษทั
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ปอนด์/คน/วัน
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
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อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ , ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ ฯลฯ
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 40 วัน
การยกเลิ ก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่จาก
ความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ปัญหาจราจร, ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยอันเกิดจากการเมือง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 4,200 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยืน่ วีซ่าแล ้ว)
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- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีบางเมืองมีงานประชุมใหญ่ หรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่แลว้ โรงแรมเต็มมากๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายไป
พักเมืองใกล ้เคียง
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ(เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่/บริษทั ไม่ได้อยากเรื่องมาก)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุ กหรือไม่ ลองคิดดู)
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวัน โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้ กรณี CHECKTHROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ าเดินทาง ต้องออกตัวให้
๋ ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านัน้ แต่ขอเรียน
แนะนําว่าท่านควรเช็คกระเป๋ ามาสุวรรณภูมแิ ลว้ เช็คไปยุโรปอีกครัง้ จะดีกว่า เพราะจากสถิตลิ ูกค้าทีก่ ระเป๋ าหลงไม่ไปกับเจ้าของจะ
เป็ นลูกค้าทีเ่ ช็คมาจากต่างจังหวัดมากทีส่ ุด
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษ ** การทําวีซ่า จะต้องมีขอ้ มูลโดยละเอียดของลูกค้าเพื่อจองในระบบคอมพิวเตอร์เท่านัน้
วัน-เวลาที่จะต้องมายื่นจะกําหนดมาอีกครัง้ และจะต้องมีเวลาสําหรับสถานทูตพิจารณาวีซ่าประมาณ 1 เดือน
(เข้มมาก) หากลูกค้าต้องการยื่นวีซ่าด่วนต้องจ่ายเพิ่มประมาณ 6,600 บาท**
** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทีเ่ หลืออายุใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างทีย่ งั ไม่ประทับตรา 3 หน้าขึ้นไป
โดยมี 1 แผ่นทีด่ า้ นหน้าและด้านหลังว่าง) โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่ายสีขนาด 1.5x2 นิ้ ว หรือ 3.5x4.5 เซนติเ มตร หรือ มีขนาดเท่ารู ปหน้าในหนังสือเดิ นทาง (PASSPORT)
จํานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตา หน้าตรง และฉากหลังสีขาวเท่านั้น) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน อัดจากฟิ ลม์ หรือโพลารอยด์
เท่านัน้
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3. หลักฐานการงาน
 พนักงานบริษทั ใช้หนังสือรับรองจากสถานทีท
่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง อัตราเงินเดือนและวันเข้าทํางาน
และวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน
 ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตําแหน่ งจากต้นสังกัด เป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่จาํ เป็ นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณี
เกษียณอายุ ใช้สาํ เนาบัตรข้าราชการบํานาญ
 เจ้าของกิจการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุน้ ส่วน
 นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุชนั้ เรียน
กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์, แฟ็ กซ์ท่ที าํ งาน, เบอร์โทรศัพท์ท่บี า้ น และเบอร์มือถือ
4. หลักฐานการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนเท่านัน้ (ไม่รบั กระแสรายวัน) และปรับยอดเป็ น
ปัจจุบนั
5. สําเนาทะเบียนบ้าน / ในกรณีทอ่ี ายุตาํ ่ กว่า 18 ปี ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร
6. สําเนาใบสําคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีทส่ี มรสแล ้ว หรือหย่าแล ้ว), สําเนาใบสําคัญเปลีย่ นชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
7. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่เี ด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ
เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทําทีเ่ ขต หรืออําเภอเท่านัน้ พร้อมสําเนาบัตรประชาชน
8. ท่านเคยเดินทางเข้าอังกฤษหรือไม่ .... เคย ..... ไม่เคย
9. หากท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าจากประเทศเหล่านี้ อังกฤษ, แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อเมริกา, กลุ่มประเทศใน
ยุโรป โปรดแจ้ง .............. ไม่เคย / ............... เคย โปรดระบุ.....................................................
10. ท่านเคยมีพาสปอร์ตเล่มเก่าหรือไม่ ...... มี (จํานวน .... เล่ม) / .... ไม่มี

*** ผูเ้ ดินทางทุกคน ต้องมาทําการสแกนนิ้ วมือ ที่ศูนย์รบั เรื่อง VFS อังกฤษ โดยบริษทั ฯ จะจัดเตรียมเอกสารและ
นัดวัน เวลาที่แน่ นอนอีกครัง้ ***
* การพิจารณาว่าจะให้วซี ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้การ
พิจารณาง่ายขึ้น (เอกสารทีย่ ุ่งยากมากมายไม่ได้เป็ นความต้องการของบริษทั ฯ แต่ประการใด)

