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 ชมปราสาทเอดินเบอระอั นสง่างามด้วยทาเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง
 ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารยอร์ค มหาวิหารแห่งหนึ่งที่ย่ิงใหญ่ท่ีสดุ ในอั งกฤษ
 ถ่ายรูปด้ านหน้าสนามฟุ ตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด แห่งทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ ด
เจ้าของสมญานาม ปิ ศาจแดง
 สโตนเฮนจ์ วงหินปริศนาแห่งเกาะอั งกฤษนับเป็ น 1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกยุ ค
เก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี
 ชมกรุ ง ลอนดอนอั น ยิ่ ง ใหญ่ ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยประวั ติ ศ าสตร์ อั น ยาวนาน เช่ น
พระราชวังบัคกิ้งแฮม , โบสถ์เซนต์ปอล , จัตุรัสพิคคาเดลลี่
 ชมบริติชมิวเซียม พิพธิ ภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ที่สาคัญและใหญ่ที่สดุ ในโลก
 ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้าเทมส์ ซึ่งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน
กำหนดกำรเดิ นทำง
ตุลำคม 2561
วันแรก กรุงเทพฯ
(ไทย)
21.00น. พร้อมกัน ณ สนำมบิ นสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิ เรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
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วันที่สอง ดูไบ – กลำสโกว์ – มหำวิ หำรแห่งเมืองกลำสโกว์
(ยูเออี-สก็อตแลนด์)
01.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK
385 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
04.45 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
07.50 น. เดินทางสู่เมืองกลำสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 27
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
12.35 น. ถึงสนามบินเมืองกลำสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ผ่านพิธกี าร
ตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว....นาท่านผ่านชมสถานทีส่ าคัญๆ
ในเมืองกลาสโกว์อาทิมหำวิ หำรแห่ งเมืองกลำสโกว์ (Glasgow
Cathedral)สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค มหาวิหารแห่งนี้เป็ นสุสาน
ฝั ง ศพของนั ก บุ ญ Saint
Mungo,ศาลาว่ า การเมือ ง (City
Chamber),มหาวิทยาลัยกลาสโกว์( Glasgow University) เป็ น
มหาวิทยาลัยที่ถูกสร้างโดยพระประสงค์ของพระเจ้าเจมส์ท่ี 2 ในปี ค.ศ.1451ปั จจุบนั ถือเป็ นมหาลัยที่
เก่าแก่ทส่ี ุดเป็ นอันดับ 4 ในสหราชอาณาจักร,ศูนย์ประชุม Clyde Auditorium สถานทีจ่ ดั งานคอนเสิรต์
นิทรรศการและการประชุมต่างๆโดยโครงสร้างของตัวอาคารนัน้ มีลกั ษณะคล้ายโอเปร่าเฮ้าส์จาลอง
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Courtyard by Marriott Glasgow Airport Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สำม เอดิ นเบอระ – ปรำสำทเอดิ นเบอระ – วิ นเดอร์เมียร์ – เพรสตัน (สก็อตแลนด์-อังกฤษ)
เช้า
รับ ประทานอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม(2)....น าท่ า นเดิน ทางสู่ เ มื อ งเอดิ น เบอระ
(Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ (Scothland) ดินแดนที่ตงั ้ อยู่ในพื้นทีท่ ่สี วยงาม...นาท่าน
เดินทางสู่ย่านเมืองเก่าสู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายสาคัญที่เชื่อมสู่พระตาหนักโฮลี่รู๊ด
(Palace of Holyroodhouse) ซึง่ เป็ นทีป่ ระทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็ นที่
ประทับ ของพระนางแมรีแ ห่ ง สก็อ ต ฝั ง่ ตรงข้า มเป็ น รัฐ สภาแห่ ง ชาติส ก็อ ตอัน น่ า ภาคภูม ิใ จ ด้ว ย
สถาปั ตยกรรมร่วมสมัย...นาท่านเข้าชมปรำสำทเอดิ นเบอระ (Edinburgh Castle)อันสง่างามด้วย
ทาเลที่ต งั ้ บนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมือ ง เคยเป็ นที่ประทับของกษัต ริย์ส ก๊ อ ต
แบ่งเป็ นส่วนต่างๆอย่างน่ าชม อาทิ ส่วนของป้ อมปราการและกาแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียง
ราย รวมทัง้ ประเพณีการยิงปื นใหญ่ในเวลา13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปี ทผ่ี ่านมา, โบสถ์เซนต์ มา
กาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อราลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเ์ ดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐาน
ชัน้ ในส่วนทีเ่ ป็ น The Palace จัดแสดงเกีย่ วกับเรือ่ งราวของราชวงศ์แห่งสก็อต
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย
เดินทางสู่เมืองวิ นเดอร์เมียร์ สู่เขต เลคดิ สทริ ค อุทยานแห่งชาติทไ่ี ด้รบั การขนานนามว่าดีและสวย
ทีส่ ุดของอังกฤษ ทีก่ ว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง...นาท่านสัมผัสกับบรรยากาศของ
ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ทีท่ ่านจะได้ช่นื ชมกับความเป็ นธรรมชาติของทะเลสาบ….นาท่านเดินทางต่อสู่
เมืองเพรสตัน เมืองประวัตศิ าสตร์เก่าแก่ถงึ 1,000 ปี มีอาคารเก่าแก่ทโ่ี ดดเด่นได้รบั การขึน้ ทะเบียน
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เป็ นอาคารสาหรับการอนุ รกั ษ์ถงึ 770 แห่ง เป็ นเมืองทีม่ พี น้ื ทีก่ ว้างขวางตัง้ แต่ทุ่งมัวร์ในหุบเขาเบคอน
และพืน้ ทีป่ ่ าทางธรรมชาติอนั หลากหลาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Samlesbury Hotel / Macdonald tickled trout Hotel หรือระดับเดียวกัน
ยอร์ค – มหำวิ หำรยอร์ค – แมนเชสเตอร์ – สนำมฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด
(อังกฤษ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)...เดินทางสู่เมืองยอร์ค เมืองโรมันโบราณที่ยงั มี
กาแพงเมืองโบราณล้อมรอบ ตัง้ อยู่บริเวณแม่น้ าอูสและแม่น้ าฟอสส์ เป็ นเมืองที่มคี วามสาคัญ ทาง
ประวัตศิ าสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี ….นาท่านถ่ายรูปด้านหน้ามหำวิ หำรยอร์ค หรือ
ยอร์ค มินสเตอร์(YORK MINSTER) มหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยงิ่ ใหญ่ท่สี ุดในอังกฤษ เมืองแห่งนี้ มบี ชิ ้อป
ประจาเมืองในราวปี 314ทาให้เป็ นสถานทีท่ ม่ี คี วามสาคัญต่อคริสต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทัง้
ยังเป็ นโบถส์แบบกอธิคทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในอังกฤษเหนือ งดงามด้วยกระจกสีตกแต่งอยู่ภายในวิหาร และยัง
เป็ นมหาวิหารแบบกอธิคทีใ่ หญ่เป็ นทีส่ องรองจากมหาวิหารโคโลญจน์ในประเทศเยอรมนี หน้าต่างใหญ่
ชื่อGREAT EAST WINDOW สร้างเสร็จเมือ่ ปี 1408 เป็ นหน้าต่างประดับกระจกสีทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
น าท่ า นเดิน ทางสู่ เ มื อ งแมนเชสเตอร์ เมือ งหลวงทาง
ภาคเหนือ ของอังกฤษ เป็ นเมือ งแนวหน้ าแห่งการปฏิว ัติ
อุ ต สาหกรรม....น าท่ า นถ่ า ยรูป ด้า นหน้ า สนำมฟุต บอล
โอลด์แทรฟฟอร์ด แห่งทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เจ้าของ
สมญานาม ปิ ศาจแดง สนามเริม่ ก่อสร้างในปี 1909 และเริม่
ใช้ตงั ้ แต่ปี1910 ปั จจุบนั มีความจุ 76,212 คน ซึง่ เป็ นเก้าอี้ทน่ี งั ่ ล้วน เข้าชมภายในพิพธิ ภัณฑ์ของโอลด์
แทรฟฟอร์ด สโมสรฟุ ตบอลชื่อก้องโลกที่มสี มาชิกแฟนคลับมากที่สุดในโลก มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อ
สินค้าทีร่ ะลึกนานาชนิด เช่น เสือ้ ผ้าพันคอ หมวก เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Clayton Manchester Airport Hotel หรือ ระดับเดียวกัน
สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้ำนเกิ ดของวิ ลเลี่ยม เชคสเปี ยร์ส – คำร์ดิฟฟ์ (อังกฤษ-เวลส์)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8)....นา
ท่ า นเดิน ทางสู่ เ มื อ งสแตรทฟอร์ด อัพ พอน เอวอน
เมือ งบ้า นเกิดของยอดกวีเ อกเชคสเปี ยร์ส ....น าท่า นชม
เมืองสเตรทฟอร์ดทีค่ งรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของ
อังกฤษแท้ ๆ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ...นาท่านถ่ายรูปด้านหน้า
บ้ำนเกิ ดของวิ ลเลี่ยม เชคสเปี ยร์ส (SHAKESPEAR’S
BIRTH PLACE) กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษทีไ่ ด้รบั การยกย่องทัวไปว่
่ าเป็ นนักเขียนผูย้ งิ่ ใหญ่
ของอังกฤษและของโลกมักเรียกขานเขาว่าเป็ นกวีแห่งชาติของอังกฤษและ กวีแห่งเอวอน (BARD OF
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AVON) ชมบ้านทีเ่ คยเป็ นทีอ่ าศัยของเชคสเปี ยร์ เป็ นบ้านหลังคามุงด้วยฟาง ซึง่ เป็ นรูปแบบเฉพาะของ
เมืองสแตรทฟอร์ด ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 16 ปั จจุบนั ได้ปรับเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ไปแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
เดินทางสู่เมืองคำร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็ นเมืองท่าสาคัญริมทะเลไอริช เมืองที่
ยิง่ ใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างขึน้ โดยฝีมอื ชาวโรมันสมัยเรืองอานาจ นาท่านชมเมืองคาร์ดฟิ อดีตเมืองที่
ส่งออกถ่านหินมากทีส่ ุดเมืองหนึ่ง ผ่านชมศาลาว่าการเมือง พิพธิ ภัณฑ์ สนามกีฬามิเลนเนียมสเตเดีย้ ม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Clayton Cardiff Hotel หรือระดับเดียวกัน
บำธ – โรงอำบน้ำแร่โรมัน – สโตนเฮนจ์ - ลอนดอน
(อังกฤษ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (11)...นาท่านเดินทางสู่ เมืองบำธ ดินแดนแห่ง
อาณาจักรโรมันอันยิง่ ใหญ่บนเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปี มาแล้ว ....นาท่านเข้าชมโรงอำบน้ ำแร่
โรมัน ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็ นสถานที่อาบน้ าแร่โดยอาศัยน้ าจากบ่อน้ าแร่ธรรมชาติท่จี ะมีน้ าไหล
ออกมาอย่างต่อเนื่องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส ทีเ่ มือง
บาธมีบ่อน้ าพุรอ้ นตามธรรมชาติ 3 แห่ง บ่อที่ใหญ่ทส่ี ุดคือที่ ROMAN SACRED SPRING น้ าผุดจาก
ใต้ดนิ ลึก 3,000 เมตร มีแร่ธาตุถงึ กว่า 43 ชนิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
นาท่านเดินทางสู่ ส โตนเฮนจ์ วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษ
นับเป็ น หนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศ จรรย์ของโลกยุคเก่ า สร้างขึ้นราว
2,000 ปี ไม่เป็ นทีท่ ราบแน่ชดั ว่า ทาไมสิง่ นี้จงึ ถูกสร้างขึน้ มาแต่
จากลักษณะของการก่อสร้าง ทาให้ทราบว่าผูก้ ่อสร้างต้องมีฐาน
อานาจอยู่ไม่น้อย เพราะมีการขนหินสีฟ้ามาจากเวลส์ใช้ในการนี้ .....นาท่านเดินสู่กรุงลอนดอน เมือง
ใหญ่ท่ใี ห้ความสาคัญพื้นที่สเี ขียว มีสวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมืองหลายแห่ง สวนสาธารณะเหล่านี้ม ี
ต้นไม้นานาพันธุต์ กแต่งด้วนน้าพุ และรูปปั น้ อย่างสวยงาม มีสระน้าซึง่ มีนกเป็ ดน้ า และหงส์ว่ายวน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (13)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Hilton Gatwick Hotel หรือระดับเดียวกัน

(เฉพำะเดือน ก.ค. – ส.ค. ลอนดอน – พระรำชวังบัคกิ้ งแฮม – โบสถ์เซนต์ปอล – จัตุรสั พิ คคำ
เดลลี่ – บริ ติชมิ วเซียม – ห้ำงแฮร์รอดส์)
(เฉพำะเดื อน ก.ย. – ต.ค. ลอนดอน – หอนำฬิ กำบิ๊ กเบน – บริ ติชมิ วเซี ยม – ห้ ำงแฮร์รอดส์ –
ล่องเรือแม่น้ำเทมส์)
(อังกฤษ)
(เฉพำะเดือน กรกฎำคม – สิ งหำคม)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14)...นาท่านชมกรุงลอนดอนอันยิง่ ใหญ่ท่เี ต็มไป
ด้วยประวัตศิ าสตร์ อันยาวนานเป็ นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอานาจการปกครองของส
หราชอาณาจัก รในปั จจุบนั และเป็ น ศูน ย์ร วม สถาปั ต ยกรรมที่ส วยงามแห่ งหนึ่ง ของโลก เริม่ จาก
วันที่เจ็ด
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พระรำชวังบัคกิ้ งแฮมที่ประทับแห่งพระราชินีองั กฤษ ชมการเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองค์ใน
ชุดเครือ่ งแบบเต็มยศ สวมหมวกพูสดี าแต่จะเปลีย่ นเป็ นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว ก่อนนาท่านเก็บภาพ
สวยของหอนาฬิกาบิก๊ เบน สัญลักษณ์ทส่ี าคัญของลอนดอนทีต่ งั ้ อยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาทีส่ วยงามริม
ฝั ง่ แม่น้ าเทมส์ ผ่านชมสถานที่สาคัญต่างๆ อาทิบ้านเลขที่ 10, ถนนดาวน์นิ่งทาเนียบนายกรัฐมนตรี,
จัตุรสั ทราฟั ลการ์, อนุ สรณ์แห่งสงครามทราฟั ลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์คสั , ย่าน
โซโห ฯลฯ นาท่านถ่ายรูปด้านหน้ า โบสถ์เซนต์ปอล ฝี มอื การออกแบบของเซอร์คริสโตเฟอร์ เรน
สถาปนิก ชื่อดังของอังกฤษ มีความสวยงามด้านสถาปั ตยกรรมและเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์
เป็ นมหาวิหารทีใ่ ช้ในพระราชพิธอี ภิเษกสมรสของเจ้าฟ้ าชายชาส์ลกับเจ้าหญิงไดอาน่ าแห่งเวลส์ ทัง้ ยัง
เป็ นทีฝ่ ั งศพของคนสาคัญชาวอังกฤษ ผ่านชมจัตรุ สั พิ คคำเดลลี่ ย่านโซโห ผ่านชมกองบัญชาการของ
ตารวจสก็อตแลนด์ยาร์ด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
บ่าย
นาท่านชมบริ ติชมิ วเซียม (British Museum)หรือทีน่ ิยมเรียกกันว่า พิพธิ ภัณฑ์องั กฤษในกรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร เป็ นหนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์ด้านประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของมนุ ษยทีส่ าคัญทีส่ ุดและ
ใหญ่ทส่ี ุดในโลกมีการก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ.2296(ค.ศ.1753) ในเบือ้ งต้นวัตถุทเ่ี ก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็ น
ของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึ่งเป็ นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เปิ ดให้บริการแก่
สาธารณะเป็ นครัง้ แรกในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2302(ค.ศ.1759)ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์ร ี กรุง
ลอนดอน อันเป็ นสถานทีต่ งั ้ ของอาคารพิพธิ ภัณฑ์ในปั จจุบนั บริตชิ มิวเซียมเป็ นแหล่งรวบรวมวัตถุต่างๆ
จากทุกทวีป จานวนกว่า 7 ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมีช่อื เสียง และมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุ ษน์
จากจุ ด เริ่ม ต้ น จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน อิ ส ระท่ า น..ช้ อ ปปิ้ งที่ ห้ ำ งแฮร์ร อดส์ ห้ า งหรู ห ราอั น โด่ ง ดัง ย่ า น
KNIGHTSBRIDGE เป็ นห้างสรรพสินค้าทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดในลอนดอน ถือเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ
กรุงลอนดอน เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วและเป็ นห้างหรูในเวลาเดียวกัน ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 300 ร้าน
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (16)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Hilton Gatwick Hotel หรือระดับเดียวกัน
***********************************************************************************************************************
(เฉพำะเดือน กันยำยน – ตุลำคม)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14)...นาท่านชมกรุงลอนดอนอันยิง่ ใหญ่ท่เี ต็มไป
ด้วยประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเป็ นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอานาจการปกครองของส
หราชอาณาจัก รในปั จ จุบ ัน และเป็ น ศูน ย์รวม สถาปั ต ยกรรมที่ส วยงามแห่ง หนึ่ง ของโลก ผ่ า นชม
พระรำชวังบัค กิ้ ง แฮม ที่ประทับแห่งพระราชินีอ ังกฤษ ก่ อ นนาท่านเก็บภาพสวยๆที่ หอนำฬิ กำ
บิ๊ กเบน สัญลักษณ์ท่สี าคัญของลอนดอนที่ตงั ้ อยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาที่สวยงามริมฝั ง่ แม่ น้ าเทมส์
ผ่านชมสถานทีส่ าคัญต่างๆ อาทิบา้ นเลขที่ 10, ถนนดาวน์นิ่งทาเนียบนายกรัฐมนตรี, จัตุรสั ทราฟั ลการ์
, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟั ลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์คสั , ย่านโซโห ฯลฯ นาท่าน
ล่ องเรือแม่ น้ ำเทมส์ ชมทิวทัศน์ งดงามของสองฝากฝั ง่ แม่น้ าเทมส์ ซึ่งไหลผ่ านกลางกรุงลอนดอน
ล่องเรือผ่านสถานที่สาคัญต่างๆ เช่น จัตุรสั รัฐสภา,พระราชวังเวสท์มนิ ส์เตอร์ท่ตี งั ้ ของรัฐสภาอังกฤษ
,หอนาฬิกาบิก๊ เบนชมความงดงามสองฝั ง่ ของแม่น้ าเทมส์ผ่านจัตุรสั รัฐสภา,พระราชวังเวสท์มนิ ส์เตอร์
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,มหาวิหารเซนต์ปอล,ลอนดอนบริดจ์ เป็ นการท่องเที่ยวลอนดอนที่ดที ่สี ุดอีกวิธหี นึ่ง จุดสวยงามที่สุด
เมือ่ มองจากจุดกลางแม่น้าคืออาคารรัฐสภา บิก๊ เบนและหอคอยลอนดอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
น าท่ า นชมบริ ติ ช มิ ว เซี ย ม (British Museum) หรือ ที่นิ ย มเรีย กกัน ว่ า พิพิธ ภัณ ฑ์อ ัง กฤษในกรุ ง
ลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็ นหนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์ดา้ นประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของมนุ ษยทีส่ าคัญ
ทีส่ ุดและใหญ่ท่สี ุดในโลก มีการก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบื้องต้นวัตถุท่เี ก็บรวบรวมไว้
ส่วนใหญ่เป็ นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึง่ เป็ นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เปิ ด
ให้บริการแก่สาธารณะเป็ นครัง้ แรกในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2302(ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส์ เมือ
งบลูมส์เบอร์ร ี กรุงลอนดอน อันเป็ นสถานทีต่ งั ้ ของอาคารพิพธิ ภัณฑ์ในปั จจุบนั บริตชิ มิวเซียมเป็ นแหล่ง
รวบรวมวัตถุต่างๆ จากทุกทวีปจานวนกว่า7ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมีช่อื เสียงและมีการบันทึกเรื่องราวของ
วัฒนธรรมมนุ ษน์จากจุดเริม่ ต้นจนถึงปั จจุบนั อิสระท่านช้อปปิ้ งที่ห้ำงแฮร์รอดส์ห้างหรูหราอันโด่งดัง
ย่าน KNIGHTSBRIDGE เป็ นห้างสรรพสินค้าทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดในลอนดอน ถือเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง
ของกรุงลอนดอน เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วและเป็ นห้างหรูในเวลาเดียวกันประกอบด้วยร้านค้ากว่า 300 ร้าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (16)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Hilton Gatwick Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่แปด บิ ซส์เตอร์เอ้ำท์เล็ต วิ ลเลจ – ล่องเรือแม่น้ำเทมส์(เฉพำะเดื อน ก.ค. – ส.ค.) – ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด
(อังกฤษ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(17)...นาท่านเดินทางสู่ บิ ซส์เตอร์เอ้ำท์เล็ต วิ ลเลจ
(Bicester Outlet Village)นาท่านชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทัง้ ของอังกฤษและในยุโรป เช่น Anne,
Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, CalvinKlein, 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
*** อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลือกซือ้ สินค้าสาหรับท่าน***.....สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางกลับสู่ลอนดอน
(เฉพำะเดือน ก.ค. – ส.ค.)นาท่านล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของสองฝากฝั ง่ แม่น้ าเทมส์ ซึ่งไหลผ่าน
กลางกรุงลอนดอน ล่องเรือผ่านสถานที่สาคัญต่างๆ เช่น จัตุรสั รัฐสภา,พระราชวังเวสท์มนิ ส์เตอร์ทต่ี งั ้
ของรัฐสภาอังกฤษ,หอนาฬิก าบิ๊กเบน...ชมความงดงามสองฝั ง่ ของแม่น้ าเทมส์ผ่ านจัตุ รสั รัฐสภา,
พระราชวังเวสท์มนิ ส์เตอร์,มหาวิหารเซนต์ปอล,ลอนดอนบริดจ์ เป็ นการท่องเทีย่ วลอนดอนทีด่ ที ส่ี ุดอีก
วิธหี นึ่ง จุดสวยงามที่สุด เมื่อมองจากจุดกลางแม่น้ าคือ อาคารรัฐสภา บิก๊ เบนและหอคอยลอนดอน
อิสระท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้ งใหญ่ของลอนดอนที่ท่านจะได้เลือกซื้อ
สินค้าคุณภาพเยีย่ มจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้างอื่นๆอีกมากมาย สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.45 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 10
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
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ดูไบ – กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
เดินทางถึงสนำมบิ นดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 372 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************************************************************
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน) ตุลำคม 2561
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ2-11ปี พัก เด็กอำยุ 2-11 ปี
ร่วมกับผูใ้ หญ่2
พักร่วมกับผู้ใหญ่
ท่ำนมีเตียง
2 ท่ำนไม่มีเตียง
26 กันยำยน – 4 ตุลำคม
62,900
62,900
60,900
9-17 , 16-24 ตุลำคม
62,900
62,900
60,900

พัก
เดี่ยว
12,000
12,000

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
2. ค่าทีพ่ กั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน)ตามทีร่ ะบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีทไ่ี ม่
สามารถเข้าพักทีเ่ มืองนัน้ ๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ
3. ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่าUNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
8. หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ ว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
2. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
4. ค่าทิปคนขับรถท้องถิน่ (2 ปอนด์ x 7 วัน = 14 ปอนด์)
5. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ (2 ปอนด์ x 7 วัน = 14 ปอนด์)
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท
เงื่อนไขกำรจอง
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ20,000บาทพร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง(หลังจองภายใน 3 วัน)
2. ชาระยอดส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
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หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยูต่ ่างจังหวัด) เพื่อมายืน่ วีซ่าหรือวันเดินทาง
ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้

กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
7. กรณีวซี ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทั จะทาการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่าวี
ซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า ค่ามัดจาตั ๋วเครือ่ งบินหรือค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เป็ นต้น
หมำยเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่าน ขึน้ ไป
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญ หาย สูญ เสีย หรือ ได้ร บั บาดเจ็บ ที่น อกเหนือ ความรับผิดชอบของหัว หน้ าทัว ร์ เช่ นภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
5. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
6. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
7. สาหรับทีน่ ัง่ LONG LEG หรือทีน่ ัง่ บริเวณทางออกฉุ กเฉิน จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มคี ุณสมบัตติ ามทีส่ ายการ
บินกาหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้อย่าง
รวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอานาจในการให้ทน่ี งั ่ LONG LEG ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าทีส่ ายการบินตอน
เวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
8. โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็ นภูมปิ ระเทศที่ มอี ากาศเย็น และห้องพัก 3
ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่
ละโรงแรม
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เอกสำรเบือ้ งต้นในกำรขอยื่นวีซ่ำประเทศเชงเก้นระยะเวลำในกำรยื่น 15 วันทำกำร ผู้เดิ นทำงต้ องมำ
สแกนลำยนิ้ วมือ ณ สถำนทูต ตำมวันและเวลำที่ นัดหมำย (เอกสำรและขัน้ ตอนกำรยื่ นวี ซ่ำแต่ ละ
สถำนทูตมีค วำมต่ ำงกันและอำจจะมีกำรเปลี่ย นแปลงได้ โปรดสอบถำมกับเจ้ำหน้ ำที่ อีกครัง้ เพื่ อ
ควำมถูกต้องในกำรเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่ำ)
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุและมีอายุไม่ต่ากว่า6เดือนก่อนวันหมดอายุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ ว่าจะเคยมีว ี
ซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ ามควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด2นิ้วจานวน2ใบ(**ต้องมีฉากหลังเป็ นสีขำวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน6เดือนและเหมือนกันทัง้ 2
รูป)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรือสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปล
เป็ นภำษำอังกฤษ (ถ้ามี)
4. ใบรับรองกำรทำงำนจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ต้องเป็ นภำษำอังกฤษเท่ ำนัน้ โดยระบุตาแหน่งและอัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั ,วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้และช่วงเวลาทีข่ อลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจาก
นัน้ จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง6เดือน (พร้อมแปลเป็ นภำษำอังกฤษ)
6. STATEMENTย้ อนหลัง 6เดื อน(นับจากวันปั จจุบนั )ควรเลือกเล่ม ที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ าเสมอและมี
จานวนไม่ต่ ากว่า6หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เ ดือ ดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมลิ าเนาสถำนฑู ตไม่รบั พิ จำรณำบัญ ชี กระแส
รำยวัน
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสาร
ข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการ
กลับ มาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีเป็ นนักเรียน,นักศึกษจะต้องมีหนังสือรับรองจำกทำงสถำบันกำรศึกษำภำษำอังกฤษ(ตัวจริง) เท่านัน้
9. กรณีทเ่ี ด็กอำยุตำ่ กว่ำ 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมำยยิ นยอมเป็ น
ภำษำอังกฤษ โดยที่บดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทาง
ไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณทีว่ ่าการอาเภอหรือสานักงานเขตโดยมีนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อ
และประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคา
ร้องใหม่ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯขอ
ความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและปรดแต่งกายสุภาพทัง้ นี้บริษทั ฯจะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ป
อานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ น
นามของบริษทั ฯ
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12. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ระบุโดยทัง้ หมด
13. การยื่นวีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินการ
ขัน้ ตอนการยื่นวีซ่าได้
** เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ และทำงบริ ษทั ไม่มีนโยบำยรับแปลเอกสำร
หำกท่ ำนต้ องกำรให้ทำงเรำดำเนิ นกำรแปลเอกสำรให้ มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ มเติ มฉบับละ 500 บำท **

