อังกฤษ 8 วัน 5 คืน
โปรโมชั่นสายการบินกัลฟ์แอร์

(ไมํรวมวีซําอังกฤษ)
ลอนดอน - บาธ - สโตนเฮ๎นจ์ - คาร์ดิฟฟ์ - กอลสเตอร์ (สถานที่ถํายทาแฮร์รี่ พอตเตอร์)
เบอร์ตัน ออน เดอะ วอร์เตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพอน เอวอน - ช๎อปปิ้งเอาท์เลต
ลํองเรือแมํน้าเทมส์ - บิ๊กเบน - ลอนดอนอาย - บริติช มิวเซียม - หอคอยลอนดอน
กาหนดการเดินทาง วันที่ 5-12 พ.ค. // 9-16 มิ.ย. // 7-14 ก.ค. // 13-20 / 15-22 / 20-27 ต.ค. 60 ราคา 49,900.อัตรานี้ไมํรวมคําธรรมเนียมวีซําอังกฤษ+ผู๎เดินทางต๎องไปสแกนนิ้วมือ,ยืน่ เอกสารขอวีซําที่VSF ด๎วยตัวเอง
ไมํมีเจ๎าหน๎าที่ไปอานวยความสะดวก)
สรุปการเดินทางโดยยํอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2

แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองมานามา, ประเทศบาห์เรน - สนามบินฮีทโธรว์ - เมืองซาลล์บัวรี่ - เข๎าชมสโตนเฮ๎นส์ เมืองบาธ

วันที3่

เมืองคาร์ดิ๊ฟ - ถํายรูปกับปราสาทคาร์ดิ๊ฟ - เมืองกลอสเตอร์ - ถํายรูปกับปราสาทเกําแกํ บาร์คลี – มหาวิหารกลอส
เตอร์ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพอน เอวอน - ถํายรูปกับบ๎านเกิดเชคสเปียร์

วันที4่ ช๎อปปิ้งเอาท์เลต - ลอนดอน - บิ๊กเบน - ลอนดอนอาย - ลํองเรือแมํน้าเทมส์
วันที5่ จตุรัสทราฟัลก๎าร์ - เข๎าชมหอคอยลอนดอน - ห๎างสรรพสินค๎าแฮร์รอท - ถนนอ๏อกฟอร์ด
วันที6่ อิสระช๎อปปิ้ง เต็มวัน (ไมํมีรถบริการ)
วันที7่ สนามบินฮีทโธรว์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองมานามา, ประเทศบาห์เรน
วันที8่ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วันแรก
18.30 น.

21.30 น.

วันที่สอง
00.15 น.
01.15 น.
06.25 น.

กลางวัน
บําย

ค่ํา

กรุงเทพมหานคร
พบเจ๎าหน๎าที่และมัคคุเทศก์ได๎ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 1-8) ประตูทางเข๎าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู๎โดยสาร
เคาน์เตอร์สายการบินกัลฟ์แอร์ (GF) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ- เจ๎าหน๎าที่อํานวยความสะดวก ติดป้ายชื่อที่กระเป๋า
เดินทาง
ออกเดินทางไปยังเมืองมานามา ประเทศบาห์เรน โดยเที่ยวบิน GF151 พร๎อมสัมผัสกับสิ่งอํานวยความสะดวกบน
เครื่องและการต๎อนรับอยํางอบอุํนของพนักงานต๎อนรับ (ใช๎เวลาบิน 7.40 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารค่ํา
ระหวํางเที่ยวบิน
ลอนดอน - สโตนเฮนจ์ - บาธ
เดินทางถึง เมืองมานามา ประเทศบาห์เรน แวะเปลี่ยนเครื่องสูํกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ออกเดินทางสูํ มหานครลอนดอน โดยเที่ยวบิน GF007 (ใช๎เวลาบิน 7.40 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารเช๎า
ระหวํางเที่ยวบิน
เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ (Heathrow) กรุงลอนดอน (London) ประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom)
(เวลาท๎องถิ่นช๎ากวําประเทศไทย 7 ชั่วโมง) ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร
นําทํานขึ้นรถโค๎ชปรับอากาศออกเดินทางสูํ เมืองซาลล์บัวรี่ (Salisbury) (ระยะทาง 114 กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
นําทํานเข๎าชมสโตนเฮ๎นส์ (Stonehenge) กองหินปริศนา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกํอนประวัติศาสตร์ ที่ตั้ง
อยูํในทุํงโลํงกว๎าง วงหินปริ ศนาแหํงเกาะอังกฤษอยํางใกล๎ชิด กองหินนี้สร๎างขึ้นราว 2,000 ปีกํอนคริสต์กาล
ประกอบด๎วยก๎อนหินขนาดใหญํจํานวน 112 ก๎อน หินทรงสูงตํางๆเหลํานี้ ตั้งเป็นรูปวงกลมซ๎อนกันอยูํ 3 รอบ มีบาง
ก๎อนนอนขวางอยูํบนยอด โดยวงกลมรอบนอกมีเส๎นผําศูนย์กลาง 100 ฟุต หินแตํละก๎อนมีน้ําหนักเป็นตันๆ หินก๎อน
ใหญํที่สุดมีความสูงถึง 21 ฟุต (6 เมตร) และฝังลงไปในดินอีก 8 ฟุต (2.5 เมตร) รูปแบบของหิน มองดูแล๎วเหมือน
กลุํมคนแคระผิวสีน้ําตาลที่อยูํบนพื้นที่กว๎างใหญํ ยังไมํมีผู๎ใดทราบถึงจุดประสงค์ในการสร๎าง แตํหลายคนเชื่อวํา ที่นี่
เคยเป็นวิหารสําหรับบูชาพระอาทิตย์ในตอนกลางวัน
อิสระให๎ทํานได๎ถํายรูปกับกองหินมหัศจรรย์ สโตนเฮ๎นส์ (Stonehenge) ได๎เวลานําทํานเดินทางสูํเมืองบาธ (Bath)
(ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น
นําทํานชม เมืองบาธ (Bath) เมืองเกําแกํที่มีความสําคัญ และรุํงเรืองตั้งแตํยุคโรมัน ได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็นเมื อง
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 เป็นสถานที่อาบน้ําของชาวโรมัน เนื่องจากเป็นเมืองแหํงน้ําพุร๎อน นํา
ทํานเที่ยวชมเมือง อาคารบ๎านเรือนที่ถูกสร๎างขึ้นในยุคจอร์เจียน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงอาคารแบบรอยัล
เครสเซํน กลุํมอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทําให๎เมืองบาธมีเสนํห์ไมํน๎อย เส๎นทางที่เราจะผํานตา
น้ําผุด ซึ่งเป็นน้ําแรํที่หลั่งไหลออกมาจากรอยแยกของแผํนดิน แม๎จะแลดูเล็กน๎อย แตํนี่เป็นจุดกําเนิดของเมืองนี้
และยังเป็นต๎นกําเนิดของคําวํา “Bath” ในภาษาอังกฤษ ได๎เวลานําทํานเดินทางสูํเมืองบริสตอล (Bristol)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
นาทํานเข๎าสูํโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Hilton Bistol City Center Hotel **** หรือเทียบเทํา
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วันที่สาม
เช๎า

กลางวัน
บําย

คาร์ดิฟฟ์ - บาธ - กลอสเตอร์ (สถานที่ถํายทาแฮร์รี่พอตเตอร์) - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอร์เตอร์ - สแตรทฟอร์ด
รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ เมืองคาร์ดิ๊ฟ (Cardiff) (ระยะทาง 71 กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เมืองหลวง
ของประเทศเวลส์ (Wales)หนึ่งในเครือจักรภพ
นําทํานแวะถํายรูปกับปราสาทคาร์ดิ๊ฟ (Cardiff Castle) ซึ่งตั้งอยูํใจกลางเมืองในอดีตเดิมเป็นที่พํานักของขุนนาง
ผู๎ปกครองเมือง แตํปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ จากนั้นแวะถํายรูปและแวะชมศาลาวําการเมืองพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุํม
อาคารโบราณเกําแกํ ผํานชมเมือง และสวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลเนียม อาคารที่ทําการของรัฐ นําทําน
ชม อําวคาร์ดิ๊ฟ โครงการฟื้นฟูเมือง โครงการที่ใหญํที่สุดในยุโรป เพื่อเชื่อมเมืองกับเขตทําเรือและชายฝั่งทะเล ด๎วย
เงินทุนนับล๎านปอนด์ ได๎เปลี่ยนสภาพจากเมืองทําธรรมดาที่แสนจะทรุดโทรมในสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมให๎กลายเป็น
เขตชุมทางการขนสํงทางเรือที่ยิ่งใหญํ และเป็นแหลํงพักผํอนหยํอนใจของคนเมืองสมัยใหมํ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมการ
ประชุมระดับนานาชาติอีกด๎วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําทํานเดินทางสูํ เมืองกลอสเตอร์ (Gloucester) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
เป็นมณฑลหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงใต๎ของอังกฤษเป็นสํวนหนึ่งของเขตค็อตสวอลล์ , ลุํมแมํน้ําเซเวิร์นและฟอ
เรสต์ออฟดีน นําทํานเที่ยวชมเมืองกลอสเตอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่สะท๎อนให๎เห็นถึงสถาปัตยกรรมงดงามยุคทิวดอร์ (ค.ศ.
1485 - 1603) ซึ่งอาคารบ๎านเรือนในปัจจุบันคือผับที่เปิดขายอาหารและเครื่องดื่มแกํนักทํองเที่ยว
นําทํานแวะถํายรูปกับปราสาทเกําแกํเกือบพันปีที่ชื่อบาร์คลี (Berkeley Castle) ปราสาทที่พระเจ๎าเอ็ดเวิร์ดที่ 2 ถูก
ปลงพระชนม์
จากนั้นนําทํานเข๎าชมมหาวิหารกลอสเตอร์ (Gloucester Cathedral) มหาวิหารตั้งอยูํตอนเหนือของเมืองกลอส
เตอร์ แตํเดิมเป็นแอบเบย์ที่อุทิศให๎นักบุญเปโตร เมื่อราวปี ค.ศ. 678 หรือ 679 มาจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นมหาวิหาร
ปีค.ศ. 1541 สิ่งที่สะดุดตาและสวยงามที่สุดในมหาวิหารแหํงนี้คือซุ๎มที่ฝังพระศพของพระเจ๎าเอ็ดเวิร์ดที่ 2 และยัง
เป็นสถานทีถ่ ํายทําภาพยนต์ดังแฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอนที่หนึ่ง สอง และหก เมื่อปี ค.ศ. 2000
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ค่ํา

วันที่สี่
เช๎า

บําย

นําทํานเดินทางสูํ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ (Bourton on water) (ระยะทาง 37 กิโลเมตร ใช๎ระยะทาง
เดินทางประมาณ 35 นาที) เมืองที่โดํงดังที่สุดในคอตสโวลส์ ดูเงียบสงบมีลําธารสายเล็กๆ (แมํน้ําวินด์รัช ) ไหลผําน
กลลางเมือง และมีสะพานหินทอดข๎ามน้ําเป็นชํวงๆกับต๎นวิลโลว์ที่แกวํงกิ่งก๎านใบอยูํริมน้ํา เมืองนี้มีร๎านอาหารและ
โรงแรม รวมทั้งร๎านค๎าให๎เดินเลํนเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์
ได๎เวลานําทํานเดินทางสูํ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพอน เอวอน (Stratford up on Avon) (ระยะทาง 38 กิโลเมตร ใช๎
ระยะทางเดินทางประมาณ 35 นาที) เมืองที่ตั้งอยูํริมแมํน้ําเอวอนอันเป็นบ๎านเกิดของวิลเลียมเช็คสเปียร์ นักกวีที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดของอังกฤษ และของโลก
นําทํานถํายรูปกับบ๎านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ ซึ่งถือได๎วําเป็นต๎นแบบของสถาปัตยกรรมแบบทิวดอร์ รอบบ๎าน
ตกแตํงด๎ว ยสวนในสไตล์อังกฤษ เป็น ที่รวบรวมชีวประวัติ และผลงานทั้งหมดของเชคสเปียร์ และตัว บ๎านยังคง
เอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ด ภายในเมืองอบอวลไปด๎วยบรรยากาศแหํงละครและวรรณกรรม ที่
ควรคําแกํการมาเยี่ยมชม อิสระเดินเลํนชมเมือง และซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับวิลเลียมเช็คสเปียร์
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น
นาทํานเข๎าสูํโรงแรมที่พัก Mercure Daventry Court Hotel **** หรือเทียบเทํา
ช๎อปปิ้งเอาท์เลต - ลอนดอน - บิ๊กเบน - ลอนดอนอาย - ลํองเรือแมํน้าเทมส์
รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ บิซส์เตอร์ เอ๎าท์เลท วิลเลจ (Bicester Outlet) (ระยะทางประมาณ 60 ก.ม. ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 50 นาที) เชิญทํานช๎อปปิ้งสินค๎าแบรนด์เนมหลากหลาย อาทิ Burberry, Calvin Klein, Cath Kidston,
Cerruti, Anne, Armani, Bally, Bodum Bose, Bodum, Fontainฯลฯ อิสระให๎ทํานช๎อปปิ้งและเลือกซื้อสินค๎าตาม
อัธยาศัย
***เพื่ออิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งอยํางเต็มที่ คณะทัวร์จึงไมํรวมอาหารกลางวันในมื้อดังกลําวนี้***
นําทํานเดินทางสูํมหานครลอนดอน (London) ระยะทาง 102 กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
นําทํานถํายรูปกับหอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (Clock Tower, Palace of Westminster) หรือรู๎จักดีในชื่อ
บิ๊ ก เบน เป็ น หอนาฬิ ก าประจํ า พระราชวั ง เวสต์ มิ น สเตอร์ ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น เป็ น รั ฐ สภาอั ง กฤษ ตั้ ง อยูํ ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวังหอนาฬิกานี้ถูกสร๎างหลังจากไฟไหม๎พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16
ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี เป็นผู๎ออกแบบ หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตรโดยที่ตัวนาฬิกาอยูํสูงจากพื้น
55 เมตร ตัวอาคารสร๎างด๎วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย (Victorian Gothic) บิ๊กเบนเป็นชื่อ
เลํนของระฆังใบใหญํที่สุด หนักถึง 13,760 กิโลกรัมซึ่งแขวนไว๎บริเวณชํองลมเหนือหน๎าปัดนาฬิกา ทั้งนี้มีระฆังรวม
ทั้งสิ้น 5 ใบ โดย 4 ใบจะถูกตีเป็นทํานองสํวนบิ๊กเบนจะถูกตีบอกชั่วโมงตามตัวเลขที่เข็มสั้นชี้บนหน๎าปัดนาฬิกา
อิสระให๎ทํานได๎ถํายรูปตามอัธยาศัย
นําทํานถํายรูปกับลอนดอนอาย (London Eye) หรือที่รู๎จักในชื่อมิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช๎า
สวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร(443 ฟุต)และกลายมาเป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่ได๎รับความนิยม
และเป็นจุดดึงดูดนักทํองเที่ยวได๎อยํางมากในสหราชอาณาจักรลอนดอนอาย ตั้งอยูํ ด๎านตะวันตกของสวนจูบิลี่บนริม
ฝั่งทางใต๎ของแมํน้ําเธมส์ ตั้งอยูํระหวํางสะพานเวสต์มินสเตอร์กับสะพานฮันเกอร์ฟอร์ดโดยสถานที่แหํงนี้เคยเป็น
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ที่ตั้งของโดมแหํงการค๎นพบที่เคยสร๎างขึ้นเพื่อใช๎ในงานนิทรรศการเฟสติวัล ออฟ บริเตนในปี ค.ศ. 1951 ออกแบบ
และสร๎างสรรค์โดย David Marks and Julia Barfield ด๎วยการสนับสนุนโดย British Airways
ได๎เวลานําทํานสัมผั ส ประสบการณ์ ลํองเรือในแมํน้ําเทมส์ (Thames River) แมํน้ําใหญํที่ไหลผํานใจกลางกรุง
ลอนดอน และยังเป็นจุดทํองเที่ยว Landmark ที่สวยงามมากที่สุดแหํงหนึ่งในอังกฤษ เรือจะลํองผํานสถานที่
ทํองเที่ยวอันเป็นไฮไลท์ของเมืองทั้ง หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben), ทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) สะพานข๎าม
แมํน้ําเทมส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก, ดิ โอทู อารีนา (The O2 Arena) เดิมชื่อ นอร์ท กรีนวิช อารีนํา (North
Greenwich Arena) ถูกใช๎เป็นสนามแขํงขันในโอลิมปิ กฤดูร๎อน 2012 และพาราลิมปิก 2012, สะพานวอกซ์ฮอลล์
(Vauxhall Bridge) อีกหนึ่งสะพานข๎ามแมํน้ําเทมส์ที่เปิดทําการครั้งแรกในวันที่ 26 พฤษภาคม ปีพ.ศ.2449 ถือเป็น
อีก หนึ่งสะพานโค๎งที่สวยงามในใจกลางกรุงลอนดอน, สะพานแลมเบิร์ธ (Lambeth Bridge) สะพานข๎ามแมํน้ํา
เทมส์ที่เชื่อมตํอระหวํางยําน Westminster และ Lambeth โดยทางด๎านตะวันออกของ สะพานจะเป็นพระราชวัง
แลมเบิร์ธ (Lambeth Palace) จุดเดํนของพระราชวังอยูํที่สีของสะพาน เป็นสีแดงสีเดียวกับม๎านั่งหนังใน House
of Lords
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย
นาทํานเข๎าสูํโรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว Ibis London Wembley Hotel *** หรือเทียบเทํา (คืนที่ 1)
หอคอยลอนดอน - ช๎อปปิ้งแฮร์รอด และ ถนนอ๏อกฟอร์ด
รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม
นําทํานเที่ยวชม มหานครลอนดอน โดยเริ่มจาก จตุรัสทราฟัลก๎าร์ (Trafalgar Square) ที่รายล๎อมไปด๎วยอาคารที่
นําสนใจ ผํานชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอนศูนย์กลางการปกครองสํวนท๎องถิ่นมากกวํา 800 ปี เสาอนุสรณ์ไฟ
ไหม๎ครั้งใหญํ แล๎วเข๎าสูํ ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทําการของรัฐในปัจจุบัน, บ๎านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่งบ๎านพักของ
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ
นําทํานเข๎าชมหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่เกิดเหตุแหํงประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญํในอดีต
เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทพระราชวัง , คุก, และแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุํมอาคารและ
หอคอยหลายหลัง ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด๎วยเพชรที่ใหญํเป็นอันดับสองของโลกชื่ อ “ดาราแหํงแอฟริกา
2” หรือ “คัลลินัน 2” และ มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ ประดับด๎วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญํที่สุดใน
โลก และชิ้นสุดท๎ายคือ “คฑา”
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําทํานสูํ ห๎างสรรพสินค๎าแฮร์รอท (Harrods) ห๎างชื่อดังประจํากรุงลอนดอนตั้งแตํปี ค.ศ.1834 เป็นต๎นมา อิสระให๎
ทํานช๎อปปิ้งสินค๎าแบรนด์เนม หรือจะเลือกซื้อของฝากในห๎างดังแหํงนี้ตามอัธยาศัย
ได๎เวลานําทํานเดินทางสูํ บริเวณถนนอ๏อกฟอร์ด (Oxford Street) ซึ่งเรียกได๎วําเป็นศูนย์กลางการช๏อปปิ้งในกรุง
ลอนดอน มีร๎านค๎าเสื้อผ๎าแฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกวํา 2 กิโลเมตร อาทิ เชํน Next,
Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge
ฯลฯ ห๎าง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีห๎างสุดหรูอยําง Selfridges ที่มีสินค๎าซุปเปอร์แบรนด์ตั้งอยูํอีก
ด๎วย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น
นาทํานเข๎าสูํโรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว Ibis London Wembley Hotel *** หรือเทียบเทํา (คืนที่ 2)
อิสระลอนดอนเต็มวัน
รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม
อิสระเต็มวัน โดยทํานสามารถเดินทางได๎อยํางสะดวกโดยระบบขนสํงสาธารณะ ที่มีครอบคลุมอยูํทั่วกรุงลอนดอน
ทั้งรถไฟใต๎ดิน รถเมล์ หรือ รถ TAXI รายการแนะนํามีดังนี้
บริติชมิวเซียม (British Museum) หรือที่นิยมเรียกกันวํา พิพิธภัณฑ์อังกฤษ ในกรุงลอนดอน เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด๎าน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์ที่สําคัญที่สุดและใหญํที่สุดในโลก มีการกํอตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1753 ในเบื้องต๎น
วัตถุที่เก็บรวบรวมไว๎สํวนใหญํเป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์
พิพิธภัณฑ์แหํงนี้เปิดให๎บริการแกํสาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1759 ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์
เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน บริติชมิวเซียมเป็นแหลํงรวบรวมวัตถุตํางๆ จาก
ทุกทวีป จํานวนกวํา 7 ล๎านชิ้น ซึ่งล๎วนมีชื่อเสียงและมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษย์จากจุดเริ่มต๎นจนถึง
ปัจจุบัน วัตถุจํานวนมากถูกเก็บไว๎ในชั้นใต๎ดินของพิพิธภัณฑ์
Warner Bros. Studios, Leavesden (ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที) ตั้งอยูํที่เมือง
Watford ซึ่งอยูํทางด๎านตะวันออกเฉียงเหนือไมํหํางจากกรุงลอนดอนมากนัก สตูดิโอนี้มีความสําคัญคือ เป็นหนึ่งใน
สตูดิโอในประเทศอังกฤษที่สามารถผลิตภาพยนตร์ระดับใหญํได๎ ในพื้นที่ขนาดประมาณ 50,000 ตารางเมตร และ
ภาพยนต์ Harry Potter ทั้ง 7 ภาคก็ถูกสร๎างขึ้นที่สตูดิโอแหํงนี้ ให๎ทํานได๎เปิดโลกแหํงเวทมนต์ ณ แฮร์รี่ พอตเตอร์
สตูดิโอ (Warner Bros. Studios - The Making of Harry Potter) ซึ่งมีการจัดชมภาพยนตร์สั้นๆ เกี่ยวกับการสร๎าง
ภาพยนตร์เรื่องดัง แรงบันดาลใจจากนักเขียน เพลิดเพลินกับการถํายภาพฉากตํางๆ จากในเนื้อเรื่อง ทั้งห๎องใต๎บันได
ของแฮร์รี่ ห๎องโถงของ โรงเรียนสอนเวทมนต์ฮอกวอตท์ กระทํอมแฮร์กริด หรือจะเป็นห๎องตํางๆ อยํางกริฟฟินดอร์
ห๎องเรียนปรุงยา ห๎องโถงใหญํของฮอกวอร์ต ฉากห๎องของ ดัมเบิ้ลดอร์ ตรอกไดแอกอน รวมถึงปราสาทฮอกวอร์ตทั้ง
หลังขนาดจําลองที่ใช๎ถํายทําจริง และอื่นๆอีกมากมาย และเมื่อไมํนานมานี้มีการเปิดโซนใหมํ “ศาสตร์มืด” Dark Art
Zone โดยเพิ่มฉากใหมํ ๆ ในภาคหลังอยําง ห๎องภายใน คฤหาสน์ของมัลฟอย เป็นต๎น
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พระราชวังวินเซอร์ (Winsor Castle) เป็นพระราชวังที่ประทับสําหรับการพักผํอนสุดสัปดาห์ของพระราชินีอังกฤษ
พระราชวังนี้เป็นพระราชวังที่ใหญํที่สุดในโลกและสร๎างมากวํา 900 ปีแล๎ว พระราชวังนี้เปิดให๎ประชาชนเข๎าชมด๎านใน
สํวนที่อยูํรอบๆกําแพง แตํนําเสียดายที่ห๎ามถํายรูป สํวนที่เปิดให๎ชมเป็นห๎องตํางๆสําหรับการใช๎งานในวาระตํางๆ แตํที่
แตกตํางจากพระราชวังอื่นก็ตรงที่มีข๎าวของเครื่องใช๎ อาวุธ ตลอดจนของกํานัลจากประเทศตํางๆให๎ชม และมีของ
กํานัลจากรัชกาลที่ 6 ของไทยด๎วย ข๎าวของเหลํานี้แทบจะไมํมีให๎ชมที่อื่น
ห๎างสรรพสินค๎าแฮร์รอท (Harrods) ห๎างชื่อดังประจํากรุงลอนดอนตั้งแตํปี ค.ศ.1834 เป็นต๎นมา แหลํงช๎อปปิ้งสินค๎า
แบรนด์เนม หรือจะเลือกซื้อของฝากในห๎างดังแหํงนี้ บริเวณถนนอ๏อกฟอร์ด (Oxford Street) ซึ่งเรียกได๎วําเป็น
ศูนย์กลางการช๎อปปิ้งในกรุงลอนดอน มีร๎านค๎าเสื้อผ๎าแฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกวํา
2 กิโลเมตร อาทิ เชํน Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo,
Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห๎าง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีห๎างสุดหรู
อยําง Selfridges ที่มีสินค๎าซุปเปอร์แบรนด์ตั้งอยูํอีกด๎วย
นาทํานเข๎าสูํโรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว Ibis London Wembley Hotel *** หรือเทียบเทํา (คืนที่ 3)
วันที่เจ็ด
เช๎า
07.00 น.

ลอนดอน - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ สนามบินฮีทโธรว์ (Heathrow) มีเวลาให๎ทํานได๎ทําคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค๎า
ตํางๆ ณ ร๎านค๎าปลอดภาษีภายในสนามบิน
10.00 น. ออกเดินทางสูํ กรุงมานามา โดยเที่ยวบิน GF002 (ใช๎เวลาบินถึงเมืองมานามา 6.35 ชั่วโมง)
18.35 น. ถึงสนามบินกรุงมานามา ราชอาณาจักรบาร์เรน (Kingdom of Bahrain) (เวลาท๎องถิ่น ช๎ากวําประเทศไทย 4
ชั่วโมง) แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อกลับสูํกรุงเทพฯ
22.20 น. ออกเดินทางสูํกรุงเทพ เที่ยวบินที่ GF 152 (ใช๎เวลาในการเดินทาง 6.40 ชั่วโมง)
วันที่แปด กรุงเทพฯ
09.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตราคําบริการ (บาท/ทําน) งดแถมกระเป๋า / ไมํรวมคําธรรมเนียมวีซํา
5-12 พ.ค. // 9-16 มิ.ย. // 7-14 ก.ค. 60
คณะออกเดินทาง 25 ทํานขึ้นไป
13-20 / 15-22 / 20-27 ต.ค. 60
ราคาผู๎ใหญํพักห๎องคูํหรือ เด็ก 1 ทํานพักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน
49,900
เด็กอายุ 2 - 12 ปี ( พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน)
49,900
14,900
พักเดี่ยวเพิ่มทํานละ
7,000
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต๎นที่ทํานละ
50,000
(ราคาสามารถยืนยันได๎ก็ตํอเมื่อที่นั่ง confirm เทํานั้น)
เอา เครื่องบิน หักคําตั๋วออก (BKK-BAH-LHR-BAH-BKK)
20,000
วีซํา (ไมํรวมในราคาทัวร์) หากทําวีซํา คิดทํานละ
5,000
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**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตํจะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทํานั้น (คิด ณ วันที่ 6 เมษายน 2560) **
อัตรานี้ไมํรวมคําธรรมเนียมวีซําอังกฤษ+ผู๎เดินทางต๎องไปสแกนนิ้วมือ,ยื่นเอกสารขอวีซําที่VSF ด๎วยตัวเอง
ไมํมีเจ๎าหน๎าที่ไปอานวยความสะดวก)
ข๎อแนะนาและแจ๎งเพื่อทราบ
 สําหรับห๎องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทํานั้น กรณีเดินทางเป็นผู๎ใหญํ 3 ทําน แนะนําให๎ทําน เปิดห๎องพัก
เป็น 2 ห๎อง (ทํานที่ 3 กรุณาชําระคําพักเดี่ยวเพิ่ม)
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๏ป หากออกตั๋วแล๎ว ไมํสามารถขอคืนเงินได๎ และไมํสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได๎
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน23 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมํเกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมทํองเที่ยวอังกฤษ (ตามที่ระบุไว๎ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทํองเที่ยวโดยสายการบินกัลฟ์แอร์ (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไมํเกิน 23 ก.ก./ทําน)
 คําภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คําประกันภัยทางอากาศ
 คําประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คํารักษาพยาบาลในตํางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
คํารักษาพยาบาลหลังกลับจากตํางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมํครอบคลุมผู๎ที่อายุเกิน 85 ปี)
 คําภาษีในประเทศอังกฤษ-สกอตแลนด์-เวลส์
 คําที่พักตลอดการเดินทาง (พักห๎องคูํ)
 คําอาหารทุกมื้อตามระบุ, คําพาหนะ หรือรถรับ-สํง ระหวํางนําเที่ยว, คําเข๎าชมสถานที่
 เจ๎าหน๎าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไมํรวมถึง
 คําวีซําเข๎าประเทศอังกฤษ (ทํานต๎องทาการยื่นวีซําด๎วยตัวเอง เนื่องจากต๎องสแกนลายนิ้วมือ) ทํานละ 5,000 บาท
 คําทิปพนักงานขับรถ รวมทํานละ 10 ปอนด์
 คําทิปไกด์ รวมทํานละ 12 ปอนด์
 คําพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ซึ่งทํานต๎องดูแลกระเป๋าด๎วยตัวเอง
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และคําใช๎จํายอื่นๆที่ไมํได๎ระบุในรายการ
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3%

เพื่อประโยชน์ของผู๎เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากทํานทาการจองทัวร์แล๎ว ทางบริษัทฯจะถือวําทํานเข๎าใจ และพร๎อมปฏิบัตติ ามเงื่อนไขดังกลําว
การชาระเงิน
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ได๎รับการยืนยันที่นั่งแนํนอน พร๎อมสํงสําเนาหน๎า
หนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2116 6423
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2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 31 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 35 วัน
ทําการ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร (การไมํชําระเงินคํามัด
จํา หรือชําระไมํครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
กรณียกเลิก
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45 วันทําการ ไมํเก็บคําใช๎จําย (หากไมํได๎มีการยื่นวีซําลํวงหน๎า) (สงกรานต์-ปีใหมํ 60 วันทําการ)
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30-45 วันทําการ หักคํามัดจํา 20,000 บาท + คําวีซํา (ถ๎ามี) (สงกรานต์-ปีใหมํ 44-59 วันทําการ)
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 10-30 วันทําการ หักคํามัดจํา 20,000 บาท + คําใช๎จํายอื่น (ถ๎ามี) (สงกรานต์-ปีใหมํ 20-43 วันทําการ)
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 0-9 วันทําการ หักคําใช๎จําย 75-100% ของคําทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหมํ 0-19 วันทําการ)
***ผู๎เดินทางที่ไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักคําใช๎จําย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได๎ทําการยื่นวีซําเรียบร๎อยแล๎ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนําเลํมพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซําใน
ทุกกรณี ไมํวําคําใช๎จํายในการยื่นวีซําจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู๎เดินทางต่ากวํา 25 ทําน โดยจะแจ๎งให๎ผู๎เดินทางทราบลํวงหน๎า
อยํางน๎อย 20 วัน กํอนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทํองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การลําช๎าของสายการบิน การ
นัดหยุดงาน การประท๎ว ง ภัยธรรมชาติ การกํอจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู๎เดินทางไว๎ให๎ได๎มากที่สุด
 เนื่องจากการทํองเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจํายกับบริษัทตัวแทนในตํางประเทศ ทํานไมํสามารถที่จะเรียกร๎องเงินคืน ใน
กรณีที่ทํานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช๎บริการที่ทางทัวร์จัดให๎ ยกเว๎นทํานได๎ตกลง หรือ แจ๎งให๎ทราบ กํอนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฎิเสธการตรวจคนเข๎าเมือง และจะไมํคืนเงินคําทั วร์ที่ทํานชําระ
มาแล๎ว หากทํานถูกปฎิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข๎าเมือง
 ในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบ หากทําน
ถูกปฎิเสธการเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทํองเที่ยวใช๎หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกค๎าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณีลูกค๎าดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรํวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค๎าต๎องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ด๎วย
ตัวเอง และต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายในการมาพบคณะใหญํด๎วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญํเกิดความลําช๎า
หรือยกเลิกเที่ยวบินอันด๎วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็นหมูํคณะผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับหากทํานต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทํานจะต๎องชําระคํา ใช๎จําย
สํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู๎กําหนดซึ่งทางบริษัทฯไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎และในกรณีที่ยกเลิก
การเดินทางถ๎าทางบริษัทได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎วผู๎เดินทางต๎องรอRefundตามระบบของสายการบินเทํานั้น(ในกรณีที่ตั๋ว
เครื่องบินสามารถทําการ Refund ได๎เทํานั้น)
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 ทํานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเชํนเชียงใหมํภูเก็ตหาดใหญํฯลฯโปรดแจ๎งฝ่ายขายกํอนเพื่อขอคํายืนยันวําทัวร์นั้นๆ
ยืนยันการเดินทางแนํนอนหากทํานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมํได๎รับการยืนยันจากพนักงานแล๎วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไมํ
สามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆที่เกี่ยวข๎องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได๎
 เมื่อทํานจองทัวร์และชําระมัดจําแล๎วหมายถึงทํานยอมรับในข๎อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ๎งแล๎วข๎างต๎น
โรงแรมและห๎อง
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของห๎องพักและรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกตํางกันซึ่งอาจจะทําให๎
ทํานไมํได๎ห๎องพักติดกันตามที่ต๎องการหรือ อาจไมํสามารถจัดห๎องที่พักแบบ 3 เตียงได๎
 โรงแรมหลายแหํงในยุโรปจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะให๎บริการในชํวง
ฤดูร๎อนเทํานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสํในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเชํนมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต๎น
กรุณาใสํในกระเป๋าเดินทางใบใหญํห๎ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ําหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล๎าเป็นต๎นจะถูกทําการตรวจอยํางละเอียดอีกครั้ง
โดยจะอนุญาตให๎ถือขึ้นเครื่องได๎ไมํเกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไมํเกิน 100 ml. แล๎วใสํรวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร๎อมที่จะ
สําแดงตํอเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหวํางประเทศ ( ICAO )
 หากทํานซื้อสินค๎าปลอดภาษีจากสนามบินจะต๎องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่องได๎และห๎ามมี
รํองรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและคําพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินคือ 20-30กิโลกรัม (สําหรับผู๎โดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตํละสายการบิน) การเรียกเก็บคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ทํานไมํอาจปฎิเสธได๎หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวําที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึ้นเครื่องได๎ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว๎าง
( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
 ในบางรายการทัวร์ที่ต๎องบินด๎วยสายการบินภายในประเทศน้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํากวํามาตราฐานได๎ทั้งนี้
ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระคําใช๎จํายในน้ําหนักสํวนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกินไปไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยคํากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
 ของมีคําทุกชนิด ขอแนะนาไมํควรใสํเข๎าไปในกระเป๋าใบใหญํที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช๎ตามกฎไออาต๎าเทํานั้น ซึ่งจะชดใช๎ให๎ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด๎วยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไมํเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไมํ
แนะนําให๎โหลดของมีคําทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญํ
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 กรณีกระเป๋าใบใหญํเกิดการสูญหายระหวํางการทํองเที่ยว (ระหวํางทัวร์ ไมํใชํระหวํางบิน) ซึ่งอยูํในความความรับผิดชอบของ
หัวหน๎าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได๎จัดทําให๎ลูกค๎าจะไมํครอบคลุมคําชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญํสูญ
หาย อยํางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยคําเสียหายให๎ทําน โดยชดใช๎ตามกฎของสายการบินเทํานั้น นั่นหมายถึงจะ
ชดเชยตามน้ําหนักกระเป๋า คูณ ด๎วยคําชดเชย USD 20 ตํอกิโลกรัมเทํานั้น ดังนั้นจึงไมํควรโหลดของมีคําทุกประเภทใน
กระเป๋าใบใหญํเพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ชดเชยคําเสียหายตามรายระเอียดข๎างต๎น
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมํสามารถรับผิดชอบชดเชยคําเสียหายให๎ทํานได๎ ดังนั้นทํานต๎อง
ระวังทรัพย์สินสํวนตัวของทําน
ผู๎เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผํานการพิจารณาวีซําแล๎ว กํอนวันเดินทาง
จะต๎องชาระคําเดินทางสํวนที่เหลือเสียกํอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลํอยเลํมคืนมาแล๎วเทํานั้น)
เอกสารสาหรับยื่นวีซําประเทศอังกฤษ
(ใช๎เวลา 15 วันทาการ)
1.หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช๎งานได๎เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน๎าวําง 2 หน๎าติดกัน ถ๎ามีหนังสือเดินเลํมเกําให๎นํามาด๎วย
2.รูปถํายสีหน๎าตรงปัจจุบัน พื้นหลังฉากรูปต๎องมีสีขาวเทํานั้น(ถํายไมํเกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
3.หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางานภาษาอังกฤษ) หรือ หนังสือจดทะเบียน บริษัท หรือ จดทะเบียนร๎านค๎า
4. หลักฐานการเงิน
- หนังสือรับรองบัญชีที่ออกโดยธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซําตัวจริง
พร๎อมสําเนา 1 ชุด (ให๎นํามาแสดง ณ วัน นัดสัมภาษณ์)
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยํา / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ
6. สําเนาบัตรประชาชน
7. สําเนาทะเบียนบ๎าน (สําหรับผู๎เดินทางที่อายุต่ํากวํา 20 ปี จําเป็นต๎องแปลสูติบัตรด๎วย)
การยื่นวีซําอังกฤษต๎องทําอยํางไร
ผู๎สมัครต๎องยื่นคําร๎องด๎วยตนเองเทํานั้น
ปัจจุบันสถานทูตอังกฤษได๎มีการเปลี่ยนระบบให๎มีการสแกนลายนิ้วมือพร๎อมสแกนมํานตาของผู๎สมัครขอวีซํา
“ศูนย์รับคาร๎องขอวีซําเข๎าสหราชอาณาจักร”
อาคาร
ชั้น 28 ถนน
แขวง
เขต
กรุงเทพฯ 10110
อาคาร
อยูํ
ติดกับสถานีรถไฟฟ้า

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire

tour.bkk@etravelway.com

VS060417/CR090917

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 11 of 11

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423

