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NT105
ทวัรอ์ังกฤษ อันซนี คนัทรไีซด ์10 วัน 7 คนื (TG) [ปีใหม]่
ทัวรอั์งกฤษ ยุโรป , 10 วัน 7 คนื ,

Holiday Inn Peterborough West  , Hilton Garden Inn Bristol  , Connaught Lodge Hotel  , Jurys Inn
Brighton Hotel  , Double Tree by Hilton Docklands  , Holiday Inn Colchester Hotel  , Doubletree by Hilton
Coventry

เมอืงเซาทเ์อน ออนซ ี- ป้อมทวิบูร ี- เมอืงโคลเชสเตอร ์- เซนตโ์บทอลฟ์สไพรออร ี- ปราสาทโคลเชสเตอร ์- เมอืงนอรชิ -
ปราสาทนอรชิ

เมอืงคงิสล์นิน ์- โบสถแ์หง่คงิสล์นิน ์- เมอืงปีเตอรโ์บโร - มหาวหิารแหง่ปีเตอรโ์บโร - เมอืงโอค๊แฮม - ปราสาทโอค๊แฮม -
Oakham Buttercross

เมอืงคอเวนทร ี- อนุสาวรยี ์เลดโีกดวิา - ถนนประวตัศิาสตรส์ปอนสตรที - หมูบ่า้นไบบวิร ี- เมอืงกลอสเตอร ์-
มหาวหิารกลอสเตอร์

หมูบ่า้นคาสเซลิคอมบ ์- เมอืงบรสิตอล - สะพานแขวนคลฟิตนั - เมอืงเอ็กซเิตอร ์- มหาวหิารเอ็กซเิตอร ์-
วหิารเซ็นตน์โิคลสั

Underground Passages - เมอืงดอรเ์ชสเตอร ์- Town pump - Corn Exchange - เมอืงบอรน์มทั - เมอืงพอรต์สมทั -
ทา่เรอืประวตัศิาสตร ์

หอคอย - Spinnaker Tower - เมอืงไบรตนั - พระราชวงัพาวลิเลยีน - The Lanes British Airways I 360 -
มหานครลอนดอน

หอนาฬกิาพระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์- ลอ่งเรอืในแมน่้าํเทมส ์- ถนนออ๊กฟอรด์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง



วนัท ี1
กรุงเทพฯ

21.00 น.
คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้ ีเคานเ์ตอรเ์ชคอนิ D (แถว D) ประตทูางเขา้ท ี3-4 อาคารผูโ้ดยสาร สายการบนิไทย ณ
สนามบนิสวุรรณภมูิ

วนัท ี2
ลอนดอน - เซาทเ์อน ออนซ ี- โคลเชสเตอร ์- นอรชิ

00.15 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) สู ่สนามบนิฮทีโธรว ์(LHR) ประเทศอังกฤษโดยการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG910
ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.30 ชม. (สายการบนิบรกิารอาหารค่าํและอาหารเชา้บนเครืองบนิ)

06.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิฮทีโธรว ์ประเทศอังกฤษ นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซาทเ์อน ออนซ ี(Southend on sea) (ระยะทาง 122 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง)
เป็นเมอืงเล็กๆทางตะวันออกของอังกฤษ และเป็นเมอืงทไีดช้อืวา่มทีา่เรือทยีาวทสีดุในโลกคอื ทา่เรอืเซาทเ์อน เพยีร ์(Southend Pier)
เดมิบรเิวณนีในสมัยกอ่นเป็นทตัีงของหมู่บา้นชาวประมง และไดส้รา้งขนึมาเป็นเมอืงในปี 1892 และยังเป็นเมอืงตดิรมิฝังมหาสมุทร
ทไีดช้อืวา่มป้ีอมปราการใหญ่อกีแหง่หนงึบนเกาะอังกฤษ

นําทา่นเขา้ชม ป้อมทวิบูร ี(Tillbury fort) ซงึเป็นป้อมปืนใหญ่ทางตอนเหนือของแม่น ้าํเทมส ์และเป็นป้อมทสีรา้งขนึในสมัยพระเจา้เฮนรีท ี8
เพอืเป็นป้อมหนา้ดา่นป้องกันกรุงลอนดอน จากการรุกรานของฝรังเศส รวมถงึสงครามโลกครังท ี1 และ 2 อกีดว้ย
นําทา่นเขา้ชมความยงิใหญ่ของป้อมปราการแหง่นี อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของป้อมทวิบรูี ตามอัธยาศัย

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคลเชสเตอร ์(Colchester) (ระยะทาง 66 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) เป็นเมอืงทมีคีวามหลากหลาย
ดว้ยประวัตศิาสตรอั์นยาวนานถงึ 2000 ปีเรือยมาจนถงึศตวรรษท ี21 ทําใหโ้คลเชสเตอรส์งัสมวัฒนธรรมอันยาวนาน
และเมอืงนีกําเนดิขนึมาตังแตยุ่คเหล็ก และเป็นเมอืงหลวงแหง่แรกของประเทศอังกฤษ นอกจากนันยังเป็นสถานทฝึีกทหารถงึ 40,000
นายในชว่งทอัีงกฤษเขา้ร่วมในสงครามโลก ครังท ี1 

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ เซนตโ์บทอลฟ์สไพรออร ี(St. Botolph’s Priory) หรือสํานักสงฆอ์อกัสตนิในศาสนาครสิตน์กิาย
โรมันคาทอลกิแหง่แรกของอังกฤษ ซงึสรา้งขนึ ตังแตยุ่คกลาง แตถู่กระเบดิอย่างรุนแรงระหวา่งสงครามกลางเมอืงในปี ค.ศ. 1648 

จากนันนําทา่นเขา้ชม ปราสาทโคลเชสเตอร ์(Colchester Castle) ปราสาทหลังนีมขีนาดใหญ่ทสีดุของชาวนอรมั์นในยุโรป
ซงึสรา้งบนฐานรากของวัดคลอดอิุส (Temple of Claudius) สมัยทโีคลเชสเตอรเ์ป็นเมอืงหลวงโรมันแหง่สหราชอาณาจักร
ภายในปราสาทเป็นพพิธิภัณฑท์จัีดแสดงโบราณวัตถุทมีอีายุกวา่ 2,500 ปี ตัวอาคารสรา้งจากอฐิโรมันและไดรั้บการรักษาใหค้งอยู่ในสภาพเดมิ 

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Holiday Inn Colchester Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
นอรชิ - คงิส ์ลนิน ์- ปีเตอรโ์บโร

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



นําทา่นเทยีวชม เมอืงนอรชิ (Norwich) เมอืงทตีดิอันดับ 1 ใน 10 เมอืงสวยของอังกฤษทตีอ้งมาเยือน
เป็นเมอืงทตัีงอยู่ในนอรท์โฟลค์ในอสีตแ์องเกลยี ทางภาคตะวันออกของอังกฤษ เป็นเมอืงบรหิารสว่นภมูภิาคและเมอืงหลวงของนอรโ์ฟลค์
ระหวา่งครสิตศ์ตวรรษท ี11 นอรชิเป็นเมอืงทใีหญ่เป็นทสีองของอังกฤษรองจากลอนดอน และมคีวามสําคัญในประวัตศิาสตรข์องอังกฤษ
และเป็นทตัีงของมหาวหิารนอรชิ ซงึเป็นมหาวหิารทไีดช้อืวา่ใหญ่ทสีดุในอังกฤษอกีดว้ย 

นําทา่นเขา้ชม ปราสาทนอรชิ (Norwich Castle) เป็นปราสาททสีรา้งขนึในสมัยศตวรรษท ี11 สรา้งโดยกษัตรยิว์ลิเลยีม (William the
Conqueror) นําทา่นเขา้ชมขา้วของเครืองใชแ้ละนทิรรศการตา่งๆทมีกีารจัดเก็บและจัดแสดงภายในปราสาทแหง่นี

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคงิสล์นิน ์(King’s Lynn) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) เดมิรูจั้กในนามเมอืงบชิอบ ลนิน์
จนกระทังปี 1537 ไดม้กีารเปลยีนชอืเมอืงมาเป็นคงิสล์นิน ์จนถงึปัจจบัุน เป็นเมอืงทา่เรือในเขตนอรท์โฟลค์ ตังแตส่มัยศตวรรษท ี12
ซงึยังคงกลนิอายความเป็นเมอืงทา่ในอดตีผา่นหมู่อาคาร บา้นเรือน ทยัีงคงไดรั้บการอนุรักษ์มาจนถงึปัจจบัุน

นําทา่นเทยีวชม เมอืงเกา่แหง่คงิสล์นิน ์(King’s Lynn old town) ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความน่ารักและสวยงามของอาคารบา้นเรือนโบราณ 

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับ โบสถแ์หง่คงิสล์นิน ์(King’s Lynn Minster) หรือทชีาวอังกฤษรูจั้กในนาม โบสถเ์ซ็นตม์ากาเรต สรา้งขนึในปี 1095
เป็นโบสถแ์บบเบเนดกิส ์อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพสวยงามของโบสถใ์หญ่แหง่นี

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปีเตอรโ์บโร (Peterborough) (ระยะทาง 59 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรม

ทพีกั
Holiday Inn Peterborough West / Park Inn by Radisson หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ปีเตอรโ์บโร - โอค๊แฮม - คอเวนทร ี- สเตรทฟอรท์ อพั พอน เอวอน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเทยีวชม เมอืงปีเตอรโ์บโร (Peterborough) เป็นเมอืงทตัีงอยู่ในภมูภิาคแคมบรชิไชน ์เป็นเมอืงทถีูกคน้พบในสมัยศตวรรษท ี12
เป็นเมอืงทไีดช้อืวา่เมอืงแหง่มหาวหิาร 

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับ มหาวหิารแหง่ปีเตอรโ์บโร (Peterborough cathedral) ซงึสรา้งขนึในสมัยศตวรรษท ี12 ในศลิปะแบบโกธคิ 

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอค๊แฮม (Oakham) นําทา่นเขา้ชม ปราสาทโอค๊แฮม (Oakham Castle)
ซงึเป็นปราสาทเล็กๆโบราณทสีรา้งขนึในสมัยศตวรรษท ี11 สรา้งขนึใกลก้ับตลาด (market place) ในสมัยกอ่น ในศลิปะแบบนอรมั์ง
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความน่ารักของปราสาทหลังเล็กๆททีอดยาวจากตลาดในสมัยกอ่นผา่นเสน้ทางแคสเซลิเลน 

นําทา่นถ่ายรูปกับ Oakham Buttercross ซงึเป็นสถานททีใีชใ้นการผลติเนยในสมัยโบราณทยัีงคงไดรั้บการอนุรักษ์
เพอืใหช้นรุ่นหลังไดเ้ห็นถงึกรรมวธิกีารผลติเนยในอดตี

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอเวนทร ี(Coventry) (ระยะทาง 88 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชวัโมง) เมอืงแหง่การผสมผสานวัฒนธรรม
ชมุชน และวถิชีวีติอันหลากหลาย ซงึตังอยู่ใจกลางประเทศอังกฤษ เป็นเมอืงทเีต็มไปดว้ยเวทยม์นตรแ์ละตํานาน
โดยมชีอืเสยีงจากเรืองของเลดโีกดวิาและเซนทจ์อรจ์ผูป้ราบมังกร 

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยี ์เลดโีกดวิา (Lady Godiva statue)



จากนันนําทา่นเทยีวชม ถนนประวตัศิาสตรส์ปอนสตรที แหง่เมอืงคอเวนทร ี(Historic Spon Street)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
Doubletree by Hilton Coventry / Murcure Warwickshire Hotel **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
หมูบ่า้นไบบวิร ี- กลอสเตอร ์- หมูบ่า้นคาสเซลิคอมบ ์- บรสิตอล

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นไบบวิร ี(Bibury Cottage) (ระยะทาง 62 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง)
หมู่บา้นทไีดช้อืวา่เป็นหมู่บา้นชนบททสีวยทสีดุในอังกฤษ ตังอยู่ในเขตเขตค็อตสวอลล ์ซงึเป็นสถานทซีงึเต็มไปดว้ยกระทอ่มโบราณ
โบสถอั์นเกา่แก ่อกีทังยังมถีนนสวย  ๆทรีายลอ้มดว้ยดอกไมส้สีดใสรมิสองขา้งทาง ซงึสรา้งความรูส้กึสดชนืใหผู้ม้าเยือนไดม้ากทเีดยีว
นอกจากนีหมู่บา้นแหง่นียังไดรั้บการจัดอันดับใหเ้ป็นหนงึในสถานทสีดุโรแมนตกิ และยังเป็นสถานทถี่ายทําภาพยนตรช์อืดัง อย่าง Bridget
Jones's Diary อกีดว้ย ซงึบา้นหรือกระทอ่มเหลา่นี เคยเป็นทพัีกของคนททํีาอาชพีทอขนแกะ ในศตวรรษท ี17
ปัจจบัุนไดรั้บการอนุรักษ์ใหอ้ยู่ในสภาพเดมิ นอกจากนีไฮไลทสํ์าคัญคอืทวิทศันข์องแมน่้าํ Coln ทผีา่นหมู่บา้น
ก็ชว่ยเพมิความงดงามของดนิแดนแหง่นีไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหมู่บา้นไบบวิรีไดต้ามอัธยาศัย 

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกลอสเตอร ์(Gloucester) (ระยะทาง 41 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี นําทา่นเทยีวชม เมอืงกลอสเตอร์
ซงึเป็นเมอืงทสีะทอ้นใหเ้ห็นถงึสถาปัตยกรรมงดงามยุคทวิดอร ์(ค.ศ.1485 – 1603)
ซงึอาคารบา้นเรือนในปัจจบัุนคอืผับทเีปิดขายอาหารและเครืองดมืแกนั่กทอ่งเทยีว 

นําทา่นเขา้ชม มหาวหิารกลอสเตอร ์(Gloucester Cathedral) มหาวหิารตังอยู่ตอนเหนือของเมอืงกลอสเตอร์
แตเ่ดมิเป็นแอบเบยท์อีุทศิใหนั้กบญุเปโตร เมอืราวปี ค.ศ. 678 หรือ 679 มาจนกระทังเปลยีนเป็นมหาวหิาร ปีค.ศ. 1541
สงิทสีะดดุตาและสวยงามทสีดุในมหาวหิารแหง่นีคอืซุม้ทฝัีงพระศพของพระเจา้เอ็ดเวริด์ท ี2 และยังเป็นสถานทถี่ายทําภาพยนตรดั์งแฮรร์ี
พอตเตอร ์ตอนทหีนงึ สอง และหก เมอืปี ค.ศ. 2000

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นชม หมูบ่า้นคาสเซลิคอมบ ์(Castle Combe) หมู่บา้นเล็กๆทวีา่กันวา่น่ารักทสีดุในคอตสโ์วลด ์สรา้งขนึตังแตส่มัยครสิตศ์ตวรรษท ี14
มทัีงปราสาท สวนอังกฤษสวย  ๆพพิธิภัณฑ ์บา้นโบราณ โบสถ ์รา้นชาและรา้นคา้
และเอกลักษณ์สําคัญททํีาใหห้มู่บา้นแหง่นีไดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็นอกีหมู่บา้นสวยทสีดุในอังกฤษ เพราะหมู่บา้นแหง่นีสรา้งดว้ยหนิ
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศและความสวยงามของหมู่บา้นน่ารักแหง่เกาะอังกฤษ

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรสิตอล (Bristol) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี
เป็นเมอืงทอียู่ในทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องอังกฤษ ในอดตีเป็นเมอืงศนูยก์ลางการคา้ทาส
ในชว่งสงครามโลกครังทสีองเมอืงนีไดรั้บความเสยีหายอย่างรุนแรง แตปั่จจปัุนไดม้โีรงงานมากมายมาตังอยู่ทเีมอืงนี
และเครืองบนิโดยสารความเร็วเหนือเสยีงคองคอรด์ก็ไดส้รา้งทเีมอืงนี 

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ สะพานแขวนคลฟิตนั (Clifton Suspension bridge) เป็นสะพานขา้มแม่น ้าํเอวอนทเีกา่เเก ่เเละสวยงาม
โดยเชอืมระหวา่งย่านคลฟิตัน ทเีป็นเเหลง่การคา้ทสํีาคัญของเมอืงกับลวีดูสใ์นมณฑลซมัเมอรเ์ซต
โดยเป็นเสน้ทางคมนาคมทมีคีวามสําคัญอย่างมากของเมอืงเเหง่นี
เเละจากความทสีวยงามเกา่เเกเ่เละโดดเดน่นันก็ทําใหใ้นกลายมาเป็นเเหลง่ทอ่งเทยีวทสํีาคัญอกีเเหง่ของเมอืงบรสิตอล 

จากนันนําทา่นเทยีวชม เมอืงบรสิตอล ภายในเมอืงและรอบๆบรสิตอล เต็มไปดว้ยปราสาทแหง่ยุคกลางและคฤหาสนห์ลังใหญ่
พรอ้มทังสวนเผยใหเ้ห็นถงึความรุ่งเรืองในอดตีของเมอืงนี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั



Hilton Garden Inn Bristol / The Bristol Hotel **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
บรสิตอล - เอ็กซเิตอร ์- ดอรเ์ชสเตอร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอ็กซเิตอร ์(Exeter) (ระยะทาง 145 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง)
เป็นนครและเมอืงเอกของมณฑลเดวอนทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องอังกฤษ ทังนีสมเด็จพระราชนีิอลซิาเบธท ี1
ไดพ้ระราชทานคําขวัญของเมอืงนีวา่ Semper fidalis 

นําทา่นเทยีวชม มหาวหิารเอ็กซเิตอร ์ซงึเป็นมหาวหิารโกธคิทงีดงาม เป็นวหิารสไตลอั์งกฤษเเท ้ๆ
รวมทังบรเิวณใกลเ้คยีงกันนันก็มบีา้นไมตั้งเรียงรายอยู่สองขา้งถนน และม ีGuildhall ทมีคีวามเกา่แกม่ากกวา่ 800 ปีเลยทเีดยีว
โดยมวัีตถุโบราณจัดเเสดงไวอ้ย่างมากมาย 

จากนันนําทา่นแวะถ่ายรูปกับ วหิารเซ็นตน์โิคลสั (St. Nicholas Priory) ซงึมกีลนิอายของสถาปัตยกรรมในยุคทวิดอร ์

ไดเ้วลานําทา่นชม เสน้ทางเดนิใตด้นิในยุคกลางท ีUnderground Passages
อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพเมอืงเกา่ยุคกลางอกีแหง่ทมีคีวามสวยงามของอังกฤษ

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดอรเ์ชสเตอร ์(Dorchester) (ระยะทาง 38 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี
เมอืงนีกอ่ตังขนึโดยชาวโรมันในดนิแดนทชีาวนายุคหนิเคยอยู่อาศัยมากอ่น ปัจจบัุนยังคงแสดงร่องรอยของคนสองกลุม่นันอย่างชดัเจน
นําทา่นเทยีวชมเมอืงดอรเ์ชสเตอร์

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ Town pump หรือแทง่หนิโบราณ (Obelisk) แหง่เมอืงดอรเ์ชสเตอร ์

นําทา่นถ่ายรูปกับอาคาร Corn Exchange ซงึเป็นสถานทใีนการซอืขายขา้วโพดในสมัยกอ่น สรา้งขนึกลางศตวรรษท ี19
ปัจจบัุนเป็นอาคารทใีชใ้นการจัดงานตา่ง  ๆอสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพบรรยากาศเมอืงเกา่อกีแหง่ของอังกฤษ
ซงึยังคงกลนิอายของสถาปัตยกรรมยุคกลาง

ค่าํ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Connaught Lodge Hotel / Holiday Inn Salisbury Stoneh **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
บอรน์มทั - พอรต์สมทั - ไบรตนั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบอรน์มทั (Bournemouth) (ระยะทาง 46 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี
เป็นเมอืงตากอากาศขนาดใหญ่บนชายฝังทางใตข้องอังกฤษ มชีายหาดททีอดยาวจากเมอืงไครสตเ์ชริช์ทางตะวันออก
ไปจนถงึอาณาเขตตดิตอ่กับเมอืงพลูทางตะวันตก โดยชายหาดมคีวามยาวกวา่22กโิลเมตร และไดช้อืวา่เป็นชายหาดทสีวยทสีดุแหง่หนงึในอังกฤษ

นําทา่นเทยีวชม เมอืงบอรน์มทั (Bournemouth) เมอืงทมีกีารผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมสมัยวกิตอเรียนและศลิปะแนวอารต์เดโกร้มิทะเล
อันงดงามในบอรน์มัธ และเป็นทฝัีงศพของแมรี เชลลยี ์ซงึเป็นผูแ้ตง่เรืองแฟรงเก็นสไตนใ์นโบสถเ์ซนตปี์เตอรส์ 

จากนันนําทา่นเทยีวชม ยา่นเมอืงเกา่และบา้นหลากสรีมิทะเล อันขนึชอืของบอรน์มัท 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพอรต์สมทั (Portsmouth) (ระยะทาง 84 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชวัโมง) เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2



ของแฮมป์เชอรเ์คานต์ ีทางชายฝังตอนใตข้องอังกฤษ เป็นเมอืงเกาะแหง่เดยีวในอังกฤษ ตังอยู่บนเกาะพอรต์ซ ีในชอ่งแคบอังกฤษ
มฐีานทัพเรือทสํีาคัญทสีรา้งมานานหลายศตวรรษ ในระหวา่งสงครามโลกครังทสีอง ไดรั้บความเสยีหายจากการทงิระเบดิของเยอรมนี 

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเขา้ชมชม ทา่เรอืประวตัศิาสตร ์(Historical Dockyard) นําทา่นเขา้ชม เรอืธงของลอรด์ เนลสนั, HMS Victory
และทัวรเ์รือรบของสมเด็จพระราชนีิวกิตอเรีย, HMS Warrior 1860 

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับ หอคอย Spinnaker Tower และเดนิเทยีวชมเมอืงพอรต์สมัท 

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไบรตนั (Brighton) (ระยะทาง 80 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชวัโมง)
เป็นแหลง่สถานทพัีกตากอากาศทางรมิชายฝังทะเลตอนใต ้ทมีชีอืเสยีงของประเทศอังกฤษ ตังอยู่ทนีครไบรตันและโฮฟ
ในเทศมณฑลอสีตซ์สัเซกซ์
สําหรับเมอืงไบรตันไดก้ลายเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวตากอากาศชายทะเลทมีชีอืเสยีงมากทสีดุแหง่หนงึของอังกฤษเมอืพระเจา้จอรจ์ท ี4
แหง่สหราชอาณาจักร ขณะทยัีงดํารงพระอสิรยิยศเป็นเจา้ชายจอรจ์แหง่เวลส ์ไดท้รงเสด็จมาประทับทไีบรตันอยู่บอ่ยครัง
และทรงมรัีบสงัใหส้รา้งพระราชวังพาวลิเลยีน (Royal Pavilion) ขนึทไีบรตัน ในปี ค.ศ. 1787

นําทา่นถ่ายรูปกับ พระราชวงัพาวลิเลยีน (Royal Pavilion) สรา้งขนึเพอืเป็นทพํีานักของเจา้ชายแหง่เวลส์
รูปแบบของพระราชวังจะเป็นสถาปัตยกรรม Mogul แบบอนิเดยีผสมผสานกับอังกฤษ 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่The Lanes เป็นย่านประวัตศิาสตรช์อืดังของเมอืง เดมิเป็นแหลง่ทพัีกของชาวประมง ในปัจจบัุนถอืวา่เป็นย่านนักชอ้ป
โดยเฉพาะคนทชีอบของวนิเทจยอ้นยุค ของ Handmade และของ Hi Street ทมีใีหเ้ลอืกมากมายระหวา่งสองขา้งทางรา้นคา้
ภายในโซนจะเป็นตรอกเล็ก  ๆปกูระเบอืงแดง หา้มรถภายนอกเขา้ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของและชอ้ปปิงตามอัธยาศัย 

ไดเ้วลานําทา่นขนึ British Airways I 360 หอคอยสงูทสีรา้งอยู่บนชายหาดแหง่เมอืงไบรตัน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
Jurys Inn Brighton Hotel / Mercure Brighton Hotel **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
ไบรตนั - ลอนดอน - ลอ่งเรอืแมน่้าํเทมส ์- ชอ้ปปิง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่มหานครลอนดอน (London) (ระยะทาง 86 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชวัโมง) 

นําทา่นถ่ายรูปกับ หอนาฬกิาพระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์(Clock Tower, Palace of Westminster) หรือรูจั้กดใีนชอื บกิเบน
เป็นหอนาฬกิาประจําพระราชวังเวสตม์นิสเตอรซ์งึในปัจจบัุนเป็นรัฐสภาอังกฤษ 

นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ ลอ่งเรอืในแมน่้าํเทมส ์(Thames River) แม่น ้าํใหญ่ทไีหลผา่นใจกลางกรุงลอนดอน และยังเป็นจดุทอ่งเทยีว
Landmark ทสีวยงามมากทสีดุแหง่หนงึในอังกฤษ เรือจะลอ่งผา่นสถานททีอ่งเทยีวอันเป็นไฮไลทข์องเมอืงทัง หอนาฬกิาบกิเบน (Big Ben),
ทาวเวอรบ์รดิจ ์(Tower Bridge) สะพานขา้มแม่น ้าํเทมสท์มีชีอืเสยีงระดับโลก, ด ิโอท ูอารีนา (The O2 Arena) เดมิชอื นอรท์ กรีนวชิ อารีน่า
(North Greenwich Arena) ถูกใชเ้ป็นสนามแขง่ขันในโอลมิปิกฤดรูอ้น 2012 และพาราลมิปิก 2012, สะพานวอกซฮ์อลล ์(Vauxhall Bridge)
อกีหนงึสะพานขา้มแม่น ้าํเทมสท์เีปิดทําการครังแรกในวันท ี26 พฤษภาคม ปีพ.ศ.2449 ถอืเป็นอกี
หนงึสะพานโคง้ทสีวยงามในใจกลางกรุงลอนดอน, สะพานแลมเบริธ์ (Lambeth Bridge) สะพานขา้มแม่น ้าํเทมสท์เีชอืมตอ่ระหวา่งย่าน
Westminster และ Lambeth โดยทางดา้นตะวันออกของ สะพานจะเป็นพระราชวังแลมเบริธ์ (Lambeth Palace)
จดุเดน่ของพระราชวังอยู่ทสีขีองสะพาน เป็นสแีดงสเีดยีวกับมา้นังหนังใน House of Lords

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ (Burger & Lobster) – Signature (ซกิเนเจอร)์



บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่บรเิวณ ถนนออ๊กฟอรด์ (Oxford Street) ซงึเรียกไดว้า่เป็นศนูยก์ลางการชอ๊ปปิงในกรุงลอนดอน มรีา้นคา้เสอืผา้แฟชนั
เครืองประดับ นาฬกิา ชอืดังมากมายตลอดแนวถนนกวา่ 2 กโิลเมตร อาท ิเชน่ Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike
Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ หา้ง John Lewis, House of Fraser และ ยังมหีา้งสดุหรูอย่าง Selfridges
ทมีสีนิคา้ซปุเปอรแ์บรนดตั์งอยู่อกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารไทย

ทพีกั
Double Tree by Hilton Docklands / Heston Hyde Hotel **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี9
ลอนดอน - กรุงเทพมหานคร

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.30 น.
นําทา่นเชคอนิ และ ทํา TAX Refund (การทํา TAX Refund ในประเทศอังกฤษใชเ้วลานานมาก จงึจําเป็นตอ้งรีบเดนิทางไปสนามบนิ)

11.50 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิฮทีโธรว ์(LHR) สู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) โดยเทยีวบนิ TG 911 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.35 ชม.)
สายการบนิมบีรกิารอาหารค่าํ และ อาหารเชา้ ระหวา่งเทยีวบนิ

วนัท ี10
กรุงเทพมหานคร

06.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์งักฤษ ยโุรป
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี18 กันยายน 2562 เวลา 14:27 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์งักฤษ ยโุรป

หมายเหตุ

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กก.

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิ TG (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 20 กก./ท่าน)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานทตีามระบุ

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่วซีา่องักฤษ ทา่นละ 5,500 บาท

• คา่พนักงานยกกระเป๋าทโีรงแรม ซงึท่านตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท -์แฟกซ ์และคา่ใชจ้่ายอนืๆทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขการสํารองทนัีง และการชําระเงนิ
• งวดท  ี1: สาํรองทนัีงจ่าย 50,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลงัมกีารยนืยันกรุป๊ออกเดนิทางแนน่อน

• งวดท  ี2: ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้กีารยนืวซีา่ลว่งหนา้) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่60 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่44-59 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่20-43 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร ์(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่4-19วัน)

• ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการนาํเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี
ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม***



• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน
กอ่นการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
• ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

•  กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั
โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด



เอกสารสําหรบัยนืวซีา่ประเทศองักฤษ (ใชเ้วลา 15-20 วนัทาํการ ยนืดว้ยตวัเองเทา่นนั)

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม
บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน นันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าํหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20
ตอ่กโิลกรมัเท่านัน ดงันันท่านจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน

• หนังสอืเดนิทาง ทเีหลอือายใุชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขนึไป และมหีนา้วา่ง 2 หนา้ตดิกนั ถา้มหีนังสอืเดนิเลม่เกา่ใหนํ้ามาดว้ย

• รปูถา่ยสหีนา้ตรงปัจจุบัน พนืหลงัฉากรปูตอ้งมสีขีาวเท่านัน(ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) ขนาด 2 นวิ 2 รปู

• หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทํางานภาษาองักฤษ) หรอื หนังสอืจดทะเบยีน บรษัิท หรอื จดทะเบยีนรา้นคา้

• หลกัฐานการเงนิ

• หนังสอืรบัรองบัญชทีอีอกโดยธนาคาร และสมดุบัญชเีงนิฝากปรบัสมดุถงึเดอืนปัจจุบันทจีะยนืวซีา่ตวัจรงิ พรอ้มสาํเนา 1 ชุด (ใหนํ้ามาแสดง ณ วัน
นัดสมัภาษณ)์

•  สาํเนาทะเบยีนสมรส / สาํเนาทะเบยีนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพมิเตมิกรณอีนื ๆ

•  สาํเนาบัตรประชาชน

• สาํเนาทะเบยีนบา้น (สาํหรบัผูเ้ดนิทางทอีายตุ่าํกวา่ 20 ปี จําเป็นตอ้งแปลสตูบิัตรดว้ย)

การยนืวซีา่องักฤษตอ้งทาํอยา่งไร

• ผูส้มคัรตอ้งยนืคาํรอ้งดว้ยตนเองเทา่นนั ปัจจุบันสถานทูตองักฤษไดม้กีารเปลยีนระบบใหม้กีารสแกนลายนวิมอืพรอ้มสแกนมา่นตาของผูส้มคัรขอวซีา่

• “ศนูยร์บัคาํรอ้งขอวซีา่เขา้สหราชอาณาจักร” อาคารเทรนด ีชัน 28 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110
อาคารเทรนดจีะอยูใ่นซอยสมุขมุวทิ 13 ตดิกบัสถานรีถไฟฟ้านานา
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