อังกฤษ แกรนดทัวร 8 วัน 5 คืน
(พิเศษ...เที่ยวโรงถายแฮรรี่พอตเตอร)
โปรโมชั่นสายการบิน เตอรกิช แอรไลน

(ไมรวมคาวีซาอังกฤษ)
เอดินบะระ - ปราสาทเอดินบะระ - ชอปปงรอยัลไมล - นิวคาสเซิล - ยอรค - ลีดส - แมนเชสเตอร
ลิเวอรพูล - เบอรมิงแฮม - กลอสเตอร - บาธ - สโตนเฮนจ - ลอนดอน - บิ๊กเบน - ลอนดอนอาย
โรงถายแฮรรี่ พอตเตอร - หอคอยลอนดอน - ชอปปงเอาทเลท
พิเศษ...เมนูเปด โฟวซีซั่น อันเลื่องชื่อ
สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2

แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล, ประเทศตุรกี - สนามบินเอดินบะระ, สกอตแลนด - ปราสาทเอดินบะระ คาสเซิล
- เดินเลนยาน โอลดทาวน และเสนทางรอยัลไมล

วันที่3 เมืองนิวคาสเซิล อัพพอนไทน - เมืองยอรค - ถายรูปกับโบสถยอรคมินิสเตอร - เมืองลีดส
วันที่4

เมืองแมนเชสเตอร - ถายรูปกับสนามฟุตบอล โอลด แทรฟฟอรด - เมืองลิเวอรพูล - ถายรูปกับสนามแอนฟลด เมืองเบอรมิงแฮม

วันที่5

เมืองกลอสเตอร - ถายรูปปราสาทบารคลี - มหาวิหารกลอสเตอร - เมืองบาธ - เมืองซาลลบัวรี่ - เขาชมสโตน
เฮนจ

วันที่6

Warner Bros. Studios, Leavesden - แฮรรี่ พอตเตอร สตูดิโอ - กรุงลอนดอน - จตุรัสทราฟลการ - ถายรูปกับ
หอนาฬิกาพระราชวังเวสตมินสเตอร - ถายรูปกับ ลอนดอนอาย

วันที่7 เขาชมหอคอยลอนดอน - ถายรูปหนา พระราชวังบั้คกิ้งแฮม - บิซสเตอร เอาทเลท วิลเลจ - สนามบินฮีทโธรว
วันที่8 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล, ประเทศตุรกี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วันแรก
20.30 น.
23.30 น.

วันที่สอง
06.25 น.
09.30 น.
11.15 น.

กรุงเทพมหานคร
คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่เคานเตอรเชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขาที่ 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอรเชคอินสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใชเวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกที่นั่ง สายการบินมีบริการ อาหารค่ําและอาหารเชา ระหวางเที่ยวบินสู
นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี
อิสตันบูล - เอดินบะระ - เขาชมปราสาทเอดินบะระ - ชอปปงรอยัลไมล
เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1343 อิสระใหทานไดชอปปงสินคาปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินคาใหเลือกซื้อมากมาย
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู สนามบินเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด (EDI) โดยสายการบินเตอร
กิช แอรไลนส สายการบินมีบริการอาหารเชาบนเครื่องบิน (ใชเวลาบินประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
เดินทางถึงสนามบินเอดินบะระ สกอตแลนด (สหราชอาณาจักร) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเที่ยวชมเมือง เอดินบะระ (Edinburgh) ซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด สหราชอาณาจักร ตั้งอยู
ทางฝงตะวันออกของสกอตแลนด เปนเมืองเกาแกที่มีประวัติความเปนมาตั้งแตยุคกลาง ลักษณะภูมิประเทศเปน
ภูเขาสูงอยูกลางเมือง เมืองเอดินบะระ(Edinburgh) นี้เปนเมืองที่มีทัศนียภาพของเมืองที่สวยงาม ซึ่งแบงออกเปน
สองสวนสําคัญดังนี้คือ โอลดทาวน ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและเกาแก มีถนนหรือทางเดินที่เกาแกในยุค
กลาง และ จอรเจียนนิวทาวน ที่มีความงามในแบบนีโอ-คลาสสิค เมืองเกาและเมืองใหมที่สวยงามของเอดินบะระ
ไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกถึงสองครั้ง ในตัวเมืองมีอาคารถึง 4,500 หลังซึ่งมีความ
หนาแนนมากที่สุดในโลก และยังเปนเมืองสมัยใหมที่มีชีวิตชีวาเต็มไปดวยศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี พิพิธภัณฑ หอง
แสดงภาพ มหาวิทยาลัย
นําทานเขาชมปราสาทเอดินบะระ คาสเซิล (Edinburg Castle) อันสงางามดวยทําเลที่ตั้งบนเนินเขาสูงและเคยเปน
ที่ประทับของกษัตริยแหงสกอตแลนด ถึงแมวาจะเคยถูกทําลายแตก็ไดรับการบูรณะใหมีสภาพที่สมบูรณ ปจจุบัน
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวมหาศาลใหแวะเขามาสูใจกลางประวัติศาสตรของประเทศ ทานจะไดพบกับสกอตทิช
คราวน จูเวลส ซึ่งจัดแสดงพรอมดวย สโตน ออฟ เดสทินี ที่มีชื่อเสียง นําทานเขาชมความงามของหองตางๆภายใน
ปราสาท สวนสวยที่ตกแตงไดอยางสวยงาม อิสระใหทานถายรูปและเดินเลนตามอัธยาศัย
นําทานเดินชมความสวยงามของเมืองเกายานโอลดทาวน และเดินเลนไปตามเสนทางรอยัลไมล ซึ่งเปนถนนเกาแก
และเดินตามรอยเทาของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตรของสกอตแลนด อาทิเชน พระราชินีแมรี่แหง
สกอตแลนด และโรเบิรต หลุยส สตีเวนสัน ทานจะไดชมสถาปตยกรรมและความสวยงามของเมืองนี้ จากนั้นอิสระ
ใหทานไดชอปปงตามอัธยาศัยบนถนนรอยัลไมล ซึ่งมีสินคาทั้งแบรนดเนมตางๆ
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ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก NOVOTEL EDINBURG PARK HOTEL**** หรือเทียบเทา

วันที่สาม
เชา

เอดินบะระ - นิวคาสเซิล - ยอรค - ลีดส
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองนิวคาสเซิล อัพพอนไทน (New Castle Upon type) (ระยะทาง 193 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นําทานเที่ยวชมเมือง นิวคาสเซิลอัพพอนไทน หรือ มักจะนิยมเรียกวา นิวคาสเซิล
เปนนครและเมืองในโบโรฮของไทนแอนดแวร ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ ตั้งอยูบนริมฝงแมน้ําไทน
ซึ่งเปนที่มาของชื่อ ถึงแมวาในชวงกอตั้งนั้นไดชื่อวา ปอนสแอรีอุส (Pons Aelius) ตามชื่อโรมัน และไดเปลี่ยนชื่อ
เปนนิวคาสเซิลในปค.ศ. 1080 หลังจากที่ไดมีการสรางปราสาท โดยพระเจาโรเบิรตที่ 2 ตัวเมืองไดเปนศูนยกลาง
ของการคาขนแกะและตอมาเปนเหมืองถานหินอันดับตนของประเทศ ในคริสตศตวรรษที่ 16 นิวคาสเซิลไดรูจักใน
ชื่อของเมืองตอเรือ โดยเปนศูนยกลางการตอเรือที่สําคัญของโลกแหงหนึ่ง สัญลักษณที่สําคัญของเมืองไดแก นิวคาส
เซิลบราวนเอล เบียรชื่อดังของเมือง สโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิลยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลในพรีเมียรลีกและสะพานไทน
นําทานถายรูปกับ สะพาน เกทเฮด มิลเลนเนียม บริดจ ซึ่งเปนสะพานไดรับรางวัลและศูนยศิลปะรวมสมัยบอลติค
และในฤดูหนาวของป 2004
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเดินทางสู เมืองยอรค (York) (ระยะทาง 144 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เขตแดนที่ครั้ง
หนึ่งกองทัพโรมันไดสรางแนวกําแพงปองกันการรุกรานของชาวสกอต ระหวางเสนทางผานเขตยอรคเชอรเดลส ที่
อุดมสมบูรณไปดวยทุงหญาอันกวางใหญ
จากนั้นนําทานแวะถายรูปกับ ยอรคมินิสเตอร (York Minster) โบสถใหญ และเกาแกที่สุด นับเปนวิหารที่ใหญที่สุด
ในสหราชอาณาจักรและมีอายุมากกวา 250ป มีชื่อเสียงในความสวยงามของงานฝมือกระจกสี โดยหนาตางดาน
ตะวันตก สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1338 ตอมาเปนที่รูจักในชื่อ "หัวใจแหงยอรคเชียร"
ไดเวลานําทานเดินทางสู เมืองลีดส (Leeds) (ระยะทาง 43 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 45 นาที)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Park Plaza Leeds Hotel**** หรือเทียบเทา

กลางวัน
บาย

ค่ํา

วันที่สี่
เชา

แมนเชสเตอร - ลิเวอรพูล - เบอรมิงแฮม
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS240617

www.etravelway.com/+

Page 3 of 11

กลางวัน
บาย

ค่ํา

วันที่หา
เชา

นําทานเดินทางสู เมืองแมนเชสเตอร (Manchester) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
เมืองอุตสาหกรรมทอผาตั้งแตศตวรรษที่ 16 ปจจุบันก็ยังเปนเมืองใหญทางธุรกิจการคาอีกแหงหนึ่งของอังกฤษ
นําทานแวะถายรูปกับสนามฟุตบอล โอลด แทรฟฟอรด อันเปนที่ตั้งของสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร ยูไนเต็ดที่มี
ชื่อเสียง อิสระใหทานเลือกซื้อของที่ระลึกของสโมสรฟุตบอล ณ แมนเชสเตอร ยูไนเต็ดแมกกะสโตร
นําทานเดินทางสู เมืองลิเวอรพูล (Liverpool) (ระยะทาง 54 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เปน
เมืองที่มีฐ านะเปน นครและเปนเมืองเมโทรโพลิตันของเมอรซียไซดในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงเหนือของ
อังกฤษ ลิเวอรพูลตั้งอยูทางตะวันออกของปากน้ําเมอรซีย (Mersey Estuary) ลิเวอรพูลกอตั้งมาตั้งแต ค.ศ. 1207
และไดรับฐานะเปน “นคร” ในป ค.ศ. 1880
นําทานแวะถายรูปกับสนามแอนฟลด (Anfield Stadium) อันเปนที่ตั้งของสโมสรฟุตบอล ทีมหงสแดง ลิเวอรพูล
และ อิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเดินทางสู เมืองเบอรมิงแฮม (Birmingham) (ระยะทาง 191 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่
ไดชื่อวาอุดมไปดวยวัฒนธรรมระดับโลก และ นับเปนอีกเมืองที่มีสถานที่ทองเที่ยวและหมูอาคารโบราณที่คงความ
สวยงามจนถึงปจจุบัน
นําทานเดินชมเมืองเบอรมิงแฮม และถายรูปกับสถานที่สําคัญอันเลื่องชื่อ เชน ศาลาวาการเมือง, โรงละครขนาดใหญ
อยาง City of Birmingham Symphony Orchestra และ Birmingham Royal Ballet อิสระใหทานเดินเลนและ
เก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Novotel Hotel ****หรือเทียบเทา
เบอรมิงแฮม - กลอสเตอร - บาธ - สโตนเฮนจ - ลอนดอน
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองกลอสเตอร (Gloucester) (ระยะทาง 64 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เปน
มณฑลหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงใตของอังกฤษเปนสวนหนึ่งของเขตค็อตสวอลล, ลุมแมน้ําเซเวิรนและฟอเรสต
ออฟดีน นําทานเที่ยวชมเมืองกลอสเตอร ซึ่งเปนเมืองที่สะทอนใหเห็นถึงสถาปตยกรรมงดงามยุคทิวดอร (ค.ศ.1485
- 1603) ซึ่งอาคารบานเรือนในปจจุบันคือผับที่เปดขายอาหารและเครื่องดื่มแกนักทองเที่ยว
นําทานแวะถายรูปกับปราสาทเกาแกเกือบพันปที่ชื่อบารคลี (Berkeley Castle) ปราสาทที่พระเจาเอ็ดเวิรดที่ 2 ถูก
ปลงพระชนม
จากนั้นนําทานเขาชมมหาวิหารกลอสเตอร (Gloucester Cathedral) มหาวิหารตั้งอยูตอนเหนือของเมืองกลอส
เตอร แตเดิมเปนแอบเบยที่อุทิศใหนักบุญเปโตร เมื่อราวป ค.ศ. 678 หรือ 679 มาจนกระทั่งเปลี่ยนเปนมหาวิหาร
ปค.ศ. 1541 สิ่งที่สะดุดตาและสวยงามที่สุดในมหาวิหารแหงนี้คือซุมที่ฝงพระศพของพระเจาเอ็ดเวิรดที่ 2 และยัง
เปนสถานที่ถายทําภาพยนตดังแฮรรี่ พอตเตอร ตอนที่หนึ่ง สอง และหก เมื่อป ค.ศ. 2000
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นําทานเดินทางสู เมืองบาธ (Bath) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเกาแกที่มี
ความสําคัญ และรุงเรืองตั้งแตยุคโรมัน ไดรับการแตงตั้งใหเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในป ค.ศ.1987
เปนสถานที่อาบน้ําของชาวโรมัน เนื่องจากเปนเมืองแหงน้ําพุรอน นําทานเที่ยวชมเมือง อาคารบานเรือนที่ถูกสราง
ขึ้นในยุคจอรเจียน ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซน กลุมอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปตยกรรม
แปลกตา ทําใหเมืองบาธมีเสนหไมนอย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
บาย
นําทานเดินทางสู เมืองซาลลบัวรี่ (Salisbury) (ระยะทาง 68 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)
นําทานเขาชมสโตนเฮนจ (Stonehenge) กองหินปริศนา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกอนประวัติศาสตร ที่ตั้ง
อยูในทุงโลงกวาง วงหินปริศนาแหงเกาะอังกฤษกองนี้สรางขึ้นราว 2,000 ปกอนคริสตกาล ประกอบดวยกอนหินขนาด
ใหญจํานวน 112 กอนหินทรงสูงตางๆ ตั้งเปนรูปวงกลมซอนกันอยู 3 รอบมีบางกอนนอนขวางอยูบนยอด
อิสระใหทานไดถายรูป สโตนเฮนจ (Stonehenge) ไดเวลานําทานเดินทางสูกรุงลอนดอน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Hilton Wembley Hotel **** หรือเทียบเทา (พักคางคืนที่ 1)

วันที่หก
เชา

ลอนดอน - โรงถายแฮรรี่ พอตเตอร - บิ๊กเบน - ลอนดอนอาย
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู Warner Bros. Studios, Leavesden (ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 55
นาที) ตั้งอยูที่เ มือง Watford ซึ่งอยู ทางดานตะวันออกเฉียงเหนือไมหางจากกรุงลอนดอนมากนัก สตูดิโอนี้ มี
ความสําคัญคือ เปนหนึ่งในสตูดิโอในประเทศอังกฤษที่สามารถผลิตภาพยนตรระดับใหญได ในพื้นที่ขนาดประมาณ
50,000 ตารางเมตร และภาพยนต Harry Potter ทั้ง 7 ภาคก็ถูกสรางขึ้นที่สตูดิโอแหงนี้
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นําทาน เปดโลกแหงเวทมนต ณ แฮรรี่ พอตเตอร สตูดิโอ (Warner Bros. Studios - The Making of Harry
Potter) นําทานชมภาพยนตรสั้นๆ เกี่ยวกับการสรางภาพยนตรเรื่องดัง แรงบันดาลใจจากนักเขียน เพลิดเพลินกับ
การถายภาพฉากตางๆ จากในเนื้อเรื่อง ทั้งหองใตบันไดของแฮรรี่ หองโถงของ โรงเรียนสอนเวทมนตฮอกวอตท
กระทอมแฮรกริด หรือจะเปนหองตางๆ อยางกริฟฟนดอร หองเรียนปรุงยา หองโถงใหญของฮอกวอรต ฉากหอง
ของ ดัมเบิ้ลดอร ตรอกไดแอกอน รวมถึงปราสาทฮอกวอรตทั้งหลังขนาดจําลองที่ใชถายทําจริง และอื่นๆอีกมากมาย
และเมื่อไมนานมานี้มีการเปดโซนใหม “ศาสตรมืด” Dark Art Zone โดยเพิ่มฉากใหม ๆ ในภาคหลังอยาง หอง
ภายใน คฤหาสนของมัลฟอย เปนตน
ไดเวลานําทานเดินทางสู ลอนดอน (London) (ระยะทาง 34 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 44 นาที)

กลางวัน
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
นําทานเที่ยวชม มหานครลอนดอน โดยเริ่มจาก จตุรัสทราฟลการ (Trafalgar Square) ที่รายลอมไปดวยอาคารที่
นาสนใจ ผานชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอนศูนยกลางการปกครองสวนทองถิ่นมากกวา 800 ป เสาอนุสรณไฟ
ไหมครั้งใหญ แลวเขาสู ถนนไวทฮอลล อาคารที่ทําการของรัฐในปจจุบัน, บานเลขที่ 10 ถนนดาวนนิ่งบานพักของ
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ
นําทานถายรูปกับหอนาฬิกาพระราชวังเวสตมินสเตอร (Clock Tower, Palace of Westminster) หรือรูจักดีในชื่อ
บิ๊ ก เบน เป น หอนาฬิ ก าประจํ า พระราชวั ง เวสต มิ น สเตอร ซึ่ ง ในป จ จุ บั น เป น รั ฐ สภาอั ง กฤษ ตั้ ง อยู ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสรางหลังจากไฟไหมพระราชวังเวสตมินสเตอรเดิม เมื่อวันที่ 16
ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส แบรรี เปนผูออกแบบ หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตรโดยที่ตัวนาฬิกาอยูสูงจากพื้น
55 เมตร ตัวอาคารสรางดวยสถาปตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย (Victorian Gothic) บิ๊กเบนเปนชื่อ
เลนของระฆังใบใหญที่สุด หนักถึง 13,760 กิโลกรัมซึ่งแขวนไวบริเวณชองลมเหนือหนาปดนาฬิกา ทั้งนี้มีระฆังรวม
ทั้งสิ้น 5 ใบ โดย 4 ใบจะถูกตีเปนทํานองสวนบิ๊กเบนจะถูกตีบอกชั่วโมงตามตัวเลขที่เข็มสั้นชี้บนหนาปดนาฬิกา
อิสระใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย
นําทานแวะชมและถายรูปกับ ลอนดอนอาย (London Eye) หรือที่รูจักในชื่อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel)
เปนชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร(443 ฟุต)และกลายมาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับ
ความนิยมและเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวไดอยางมากในสหราชอาณาจักรลอนดอนอาย ตั้งอยูดานตะวันตกของสวนจู
บิล่ีบนริมฝงทางใตของแมน้ําเธมส ตั้งอยูระหวางสะพานเวสตมินสเตอรกับสะพานฮันเกอรฟอรดโดยสถานที่แหงนี้
เคยเปนที่ตั้งของโดมแหงการคนพบที่เคยสรางขึ้นเพื่อใชในงานนิทรรศการเฟสติวัล ออฟ บริเตนในป ค.ศ. 1951
ออกแบบและสรางสรรคโดย David Marks and Julia Barfield ดวยการสนับสนุนโดย British Airways
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารโฟรซีซั่น (Four Seasons Restaurant) กับเมนูเลื่องชื่อ เปดโฟรซีซั่น
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Hilton Wembley Hotel **** หรือเทียบเทา (พักคางคืนที่ 2)
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วันที่เจ็ด
เชา

ลอนดอน - หอคอยลอนดอน - ชอปปงเอาทเลท - อิสตันบูล
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเขาชมหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่เกิดเหตุแหงประวัติศาสตรอันเกรียงไกรยิ่งใหญในอดีต
เคยเปนปอมปราการ, ปราสาทพระราชวัง, คุก, และแดนประหาร ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนกลุมอาคารและ
หอคอยหลายหลัง ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับดวยเพชรที่ใหญเปนอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแหงแอฟริกา
2” หรือ “คัลลินัน 2” และ มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ ประดับดวยเพชร “โคอินูร” ที่เคยเปนเพชรเม็ดใหญที่สุดใน
โลก และชิ้นสุดทายคือ “คฑา”
จากนั้นนําทานแวะถายรูปหนา พระราชวังบั้คกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ที่ประทับของพระเจาอลิซาเบธที่ 2
และพระสวามี ณ ใจกลางกรุงลอนดอน
ไดเวลานําทานเดินทางสู บิ ซสเตอร เอาทเลท วิลเลจ (Bicester Outlet) เชิญทานชอปปงสิน คาแบรนดเนม
หลากหลาย อาทิ Burberry, Calvin Klein, Cath Kidston, Cerruti, Anne, Armani, Bally, Bodum Bose,
Bodum, Fontainฯลฯ อิสระใหทานชอปปงและเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย
***เพื่ออิสระใหทานไดชอปปงอยางเต็มที่ คณะทัวรจึงไมรวมอาหารในมื้อดังกลาวนี้***
14.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินฮีทโธรว (Heathrow) กรุงลอนดอน (London) เพื่อเชคอินและทํา TAX Refund
การทําภาษีตองใชเวลานาน ดังนั้นจึงตองรีบไปสนามบิน
17.45 น. ออกเดินทางสูกรุงอิสตันบูลโดย เที่ยวบินที่ TK 1972 (ใชเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง)
สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ําระหวางเที่ยวบิน
วันที่แปด กรุงเทพฯ
00.05 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
01.55 น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใชเวลาบินประมาณ 8.30 ชั่วโมง)
สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ําและอาหารเชาระหวางเที่ยวบิน
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตราคาบริการ (บาท ตอทาน)
10-17 ส.ค. // 15-22 ก.ย. 60
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซา งดแถมกระเปา
12-19 / 20-27 ต.ค. 60
ราคาผูใหญพักหองคูหรือ เด็ก 1 ทานพักกับผูใหญ 1 ทาน
68,900
พักเดี่ยวเพิ่มทานละ
9,000
เด็กอายุ 2-12 ป (เสริมเตียง - พักกับผูใหญ 2 ทาน)
66,900
เด็กอายุต่ํากวา 2 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
16,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
90,000
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)
ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน (ผูใหญ) - Land Only
48,900
(ไมรวมตั๋ว BKK-EDI//LHR-BKK)
วีซา (ไมรวมในราคาทัวร) หากทําวีซา เพิ่มเงินทานละ
5,000
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**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 6 เมษายน 2560) **
อัตรานี้ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาอังกฤษ+ผูเดินทางตองไปสแกนนิ้วมือ,ยื่นเอกสารขอวีซาที่VSF ดวยตัวเอง
ไมมีเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก)
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพัก
เปน 2 หอง (ทานที่ 3 กรุณาชําระคาพักเดี่ยวเพิ่ม)
 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได
 กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมทองเที่ยวอังกฤษ (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทองเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเปาเดินทาง น.น. ไมเกิน 23 ก.ก./ทาน)
 คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ
 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป)
 คาภาษีในประเทศอังกฤษ
 คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู)
 คาอาหารทุกมื้อตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่
 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไมรวมถึง
 คาทิปพนักงานขับรถ ทานละ 2 ปอนด / ทาน / วัน (คิดเปน 6 วัน เทากับ 12 ปอนด)
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 2 ปอนด / ทาน / วัน (คิดเปน 8 วัน เทากับ 16 ปอนด)
 คาวีซาเขาประเทศอังกฤษ (ทานตองทําการยื่นวีซาดวยตัวเอง เนื่องจากตองสแกนลายนิ้วมือ)
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เครื่องดื่มมินิบาร และคาใชจายอื่นๆที่ไมไดระบุในรายการ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบัตติ ามเงื่อนไขดังกลาว
การชําระเงิน
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 35,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ไดรับการยืนยันที่นั่งแนนอน พรอมสงสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2748 6246-7
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2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 31 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วัน
ทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร (การไมชําระเงินคามัด
จํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
กรณียกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันทําการ ไมเก็บคาใชจาย (หากไมไดมีการยื่นวีซาลวงหนา) (สงกรานต-ปใหม 60 วันทําการ)
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-45 วันทําการ หักคามัดจํา 20,000 บาท + คาวีซา (ถามี) (สงกรานต-ปใหม 44-59 วันทําการ)
ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-30 วันทําการ หักคามัดจํา 20,000 บาท + คาใชจายอื่น (ถามี) (สงกรานต-ปใหม 20-43 วันทําการ)
ยกเลิกกอนการเดินทาง 0-9 วันทําการ หักคาใชจาย 75-100% ของคาทัวร (สงกรานต-ปใหม 0-19 วันทําการ)
***ผูเดินทางที่ไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักคาใชจาย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการยื่นวีซาเรียบรอยแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนําเลมพาสปอรตไปยกเลิกวีซาใน
ทุกกรณี ไมวาคาใชจายในการยื่นวีซาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณีลูกคาดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวรดวย
ตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเกิดความลาชา
หรือยกเลิกเที่ยวบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา
อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน การ
นัด หยุด งาน การประท ว ง ภัยธรรมชาติ การก อจราจล อุบัติเหตุ ปญ หาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด
 เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ใน
กรณีที่ทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ
มาแลว หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง
 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทาน
ถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับหากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจาย
สวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนดซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณีที่ยกเลิก
การเดินทางถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลวผูเดินทางตองรอRefundตามระบบของสายการบินเทานั้น(ในกรณีที่ตั๋ว
เครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น)
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 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเชนเชียงใหมภูเก็ตหาดใหญฯลฯโปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ
ยืนยันการเดินทางแนนอนหากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิกบริษัทฯไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได
 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน
โรงแรมและหอง
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (TWN/DBL) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (TRIPLE
ROOM) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกตางกันซึ่งอาจจะทําให
ทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการหรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวง
ฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเชนมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเปนตน
กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ําหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะถูกทําการตรวจอยางละเอียดอีกครั้ง
โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะ
สําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO )
 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่องไดและหามมี
รองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบินคือ 20-30กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ์ของสายการ
บินที่ทานไมอาจปฎิเสธไดหาก น้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องไดตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง
( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
 ในบางรายการทัวรที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศน้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตราฐานไดทั้งนี้
ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไปไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยคากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย
 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนักกระเปาจริง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม
แนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ
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 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) ซึ่งอยูในความความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวร โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญ
หาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทานั้น นั่นหมายถึงจะ
ชดเชยตามน้ําหนักกระเปา คูณ ดวยคาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทานั้น ดังนั้นจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทใน
กระเปาใบใหญเพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตน
 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังนั้นทานตอง
ระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน
ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพิจารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง
จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคืนมาแลวเทานั้น)
เอกสารสําหรับยื่นวีซาประเทศอังกฤษ
(ใชเวลา 15 วันทําการ)
1.หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหนาวาง 2 หนาติดกัน ถามีหนังสือเดินเลมเกาใหนํามาดวย
2.รูปถายสีหนาตรงปจจุบัน พื้นหลังฉากรูปตองมีสีขาวเทานั้น(ถายไมเกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
3.หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางานภาษาอังกฤษ) หรือ หนังสือจดทะเบียน บริษัท หรือ จดทะเบียนรานคา
4. หลักฐานการเงิน
- หนังสือรับรองบัญชีที่ออกโดยธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากปรับสมุดถึงเดือนปจจุบันที่จะยื่นวีซาตัวจริง
พรอมสําเนา 1 ชุด (ใหนํามาแสดง ณ วัน นัดสัมภาษณ)
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ
6. สําเนาบัตรประชาชน
7. สําเนาทะเบียนบาน (สําหรับผูเดินทางที่อายุต่ํากวา 20 ป จําเปนตองแปลสูติบัตรดวย)
การยื่นวีซาอังกฤษตองทําอยางไร
ผูสมัครตองยื่นคํารองดวยตนเองเทานั้น
ปจจุบันสถานทูตอังกฤษไดมีการเปลี่ยนระบบใหมีการสแกนลายนิ้วมือพรอมสแกนมานตาของผูสมัครขอวีซา
“ศูนยรับคํารองขอวีซาเขาสหราชอาณาจักร”
อาคารเทรนดี้ ชั้น 28 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
อาคารเทรนดี้จะอยูในซอยสุมขุมวิท 13 ติดกับสถานีรถไฟฟานานา

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com
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