บริษัท ธนานันท์ แทรเวล จํากัด
13 ซอยพระรามที� 2 ซอย 54 แยก 4-15 แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
www.thananuntravel.com
084-361-4414, 02-899-5995
ใบอนุญาตเลขที� 11/06927

อังกฤษ - เวลส์ - สก็อตแลนด์ 9 วัน
กําหนดการเดินทาง

วันที� 1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน
10.00 น. พร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน EVA AIR พบเจ้าหน้าที�ให้การต้อนรับ และอํานวยความ
สะดวกก่อนขึ�นเครื�อง
12.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษด้วยสายการบิน EVA AIR เที�ยวบินที� BR67
19.15 น. ถึงสนามบินฮีทโทรล์ กรุงลอนดอน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เชิญท่าน
รับประทานอาหารเย็น และเช็คอินเข้าที�พักโรงแรม Holiday Inn Heathrow Ariel หรือเทียบเท่า
วันที� 2
เช้า

ลอนดอน – สโตนเฮนจ์ – บาธ – คาร์ดิฟฟ์
เดินทางสู่ สโตนเฮนจ์ (STONEHENGE) วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษ นับเป็น หนึ�งในเจ็ดสิ�งมหัศจรรย์ของโลก
ยุคเก่า สร้างขึ�นราว 2,000 ปี ก่อนคริสตกาล ไม่เป็นที�ทราบแน่ชัดว่า ทําไมสิ�งนี�จึงถูกสร้างขึ�นมาแต่จากลักษณะ
ของการก่อสร้าง ทําให้ทราบว่าผู้ก่อสร้างต้องมีฐานอํานาจอยู่ไม่น้อย เพราะมีการขนหินสีฟ้ามาจากเวลส์เพื�อมาใช้
ในการก่อสร้างครั�งนี�
รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เมืองบาธส์ (BATH) ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ�งใหญ่บนเกาะอังกฤษเมื�อกว่า
2,000 ปีมาแล้ว เข้าชมโรมันบาธส์ (ROMAN BATH) ที�ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที�อาบนํ�าแร่ โดยอาศัยจาก
บ่อนํ�าแร่ธรรมชาติที�จะมีนํ�าไหลออกมาอย่างต่อเนื�อง ถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง
46 องศาเซลเซียส นําท่านแวะถ่ายภาพหน้าอาคารรอยัลเครสเซ่น (ROYAL CRESCENT) กลุ่มอาคาร 30 หลัง
ที�สร้างเชื�อมต่อกันเป็นรูปครึ�งวงกลมคล้ายรูปพระจันทร์เสี�ยว เป็นสถาปัตยากรรมแบบพาลาเดี�ยน
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ดิฟฟ์ (CARDIFF) เมืองหลวงของเวลส์ แวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง ย่านที�
ทําการรัฐสภา ผ่านสนามมิลเลนเนียม สนามฟุตบอลเก่าแก่ และมีชื�อเสียง

คํ�า

รับประทานอาหารคํ�า จากนั�นนําท่านเข้าสู่ที�พักโรงแรม Holiday Inn Cardiff City Centre หรือเทียบเท่า

บริษัท ธนานันท์ แทรเวล จํากัด
13 ซอยพระรามที� 2 ซอย 54 แยก 4-15 แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
www.thananuntravel.com
084-361-4414, 02-899-5995
ใบอนุญาตเลขที� 11/06927

วันที� 3
เช้า

คาร์ดิฟฟ์ – สตราฟฟอร์ด – แมนเชสเตอร์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําชมตัวเมืองคาร์ดิ�ฟที�เก่าแก่สวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนแบบโบราณ อาทิ ศาลาว่าการ ปราสาท พิพิธภัณฑ์
สนามกีฬามิเลนเนียมสเตเดี�ยม แล้วออกเดินทางสู่หมู่บ้าน “เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์”
(BOURTON ON THE WATER) ที�สร้างด้วยหินคอทสวอลด์ที�สวยงาม ชมเมืองที�สร้างอยู่ริมแม่นํ�า WINDRUSH

เที�ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

เดินทางต่อสู่เมืองสตราทฟอร์ด อัพออน เอวอน (STRATFORD UPON AVON) เข้าชมบ้านเกิดของยอดกวีเอก
เชคสเปียร์ ชมพิพิธภัณฑ์ที�รวบรวมทั�งชีวประวัติและผลงานของเชคสเปียร์เอาไว้และตัวบ้านยังคงเอกลักษณ์
ของรูปแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ดเอาไว้ได้เป็นอย่างดีแล้วเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์
(MANCHESTER) เมืองอุตสาหกรรมหลักที�มีความสําคัญอย่างยิ�งยวดของอังกฤษ และยังมีสโมสรฟุตบอลชื�อดัง
“แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด” (ปีศาจแดง) ที�มีแฟนฟุตบอลอยู่ทั�วทุกมุมโลก และทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี� (เรือใบสีฟ้า)

คํ�า

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร จากนั�นนําท่านเข้าสู่ที�พัก โรงแรม MIDLANDS หรือเทียบเท่า

วันที� 4
เช้า

แมนเชสเตอร์ – วินเดอร์เมียร์ – เอดินเบอระ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่สนามโอล์ดแทรฟฟอร์ดของสโมสรแมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ด และเลือกซื�อของที�ระลึกของทีมปีศาจแดงภายในร้าน
MEGA STORE แล้วออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์
ดินแดนแห่งทะเลสาบเลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) เขต
อุทยานแห่งชาติที�มีทะเลสาบใหญ่น้อยอยู่ถึง 16 แห่ง เป็นสถาน
ตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และนักท่องเที�ยวจากยุโรป

เที�ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

หลังอาหารนําท่านลงเรือใหญ่ล่องชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) ที�งดงามกับ
บรรยากาศของภูเขา ทุ่งหญ้าและบ้านเรือนที�สร้างลดหลั�นกันอยู่ตลอด 2 ฝั�งทะเลสาบ จากนั�นออกเดินทางสู่เมือง
เอดินเบอระ (EDINBURGH) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์

คํ�า

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร จากนั�นนําท่านเข้าสู่ที�พัก โรงแรม Holiday Inn Edinburgh หรือเทียบเท่า

บริษัท ธนานันท์ แทรเวล จํากัด
13 ซอยพระรามที� 2 ซอย 54 แยก 4-15 แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
www.thananuntravel.com
084-361-4414, 02-899-5995
ใบอนุญาตเลขที� 11/06927

วันที� 5
เช้า

เอดินเบอระ - ยอร์ค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําชมปราสาทแห่งเอดินเบอระที�สร้างตั�งแต่ช่วงศตวรรษที� 11 เป็นต้นมา ตั�งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา ซึ�งนับว่า
เป็นโบราณสถานที�ชาวสก็อตหวงแหนและให้ความนิยมในการมาเที�ยว
ชมมากที�สุด ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที�เก็บและดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ
ของราชวงศ์มากมาย อาทิ คฑาประจําเมือง พระแสงดาบ มงกุฎ
ผ่านชมถนนรอแยลไมลส์ (ROYAL MILE), พระราชวังโฮลี�รู๊ด,
อนุสาวรีย์ของท่านเซอร์ วอลเตอร์ สก๊อต, อาคารพิพิธภัณฑ์ที�สร้างใน
สถาปัตยกรรมยุคคลาสสิค จนทําให้เอดินเบอระได้รับการยกย่องว่าเป็นเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ

เที�ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

นําท่านออกเดินทางโดยรถไฟด่วนสู่เมืองยอร์ค (ประมาณ 2 ชม. ครึ�ง) ประหยัดเวลากว่ารถโค้ชไป 2 ชม.ครึ�ง
ถึงเมืองยอร์ค (YORK) นําท่านเข้าชมวิหารแห่งยอร์ค เป็นมหาวิหารที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในยุโรปตอนเหนือ
ภายในมีการประดับประดาด้วยกระจกสีรูปดอกไม้ขนาดใหญ่จนเป็นที�มาของชื�อสงครามดอกกุหลาบ
(WAR OF THE ROSES) ช่วงหนึ�งของประวัติศาสตร์ และการแย่งชิงราชสมบัติของราชวงศ์อังกฤษ จากนั�นนําท่าน
เดินชมตัวเมืองเก่าที�มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแคว้นยอร์คเซอร์

คํ�า

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร จากนั�นนําท่านเข้าสู่ที�พัก โรงแรม Hampton by Hilton York หรือเทียบเท่า

วันที� 6
เช้า

ยอร์ค - ลอนดอน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านช้อปปิ�ง BICESTER OUTLET ที�เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกมากมาย

เที�ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

ออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน (LONDON) เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักรที�ยิ�งใหญ่ เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
ลอนดอน เพื�อชมและเลือกซื�อสินค้าที�ห้างแฮรอดส์ ห้างสรรพสินค้าที�มีชื�อเสียงโด่งดังไปทั�วโลก

คํ�า

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที�พัก โรงแรม Holiday Inn Kensington Forum หรือเทียบเท่า

บริษัท ธนานันท์ แทรเวล จํากัด
13 ซอยพระรามที� 2 ซอย 54 แยก 4-15 แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
www.thananuntravel.com
084-361-4414, 02-899-5995
ใบอนุญาตเลขที� 11/06927

วันที� 7
เช้า

ลอนดอน – ชมเมือง - ช้อปปิ�งออกซ์ฟอร์ดสตรีท
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมตัวเมืองลอนดอนมหานครที�ยิ�งใหญ่ แวะถ่ายรูปหน้าพระราชวังบัคกิ�งแฮม ผ่านชมสถานที�สําคัญๆ อาทิ
พิคาเดลลี�เซอร์คัส, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของท่านนายพลลอร์ดเนลสัน ผ่าน
ย่านธุรกิจ การเงิน การธนาคารในซิตี�ออฟ ลอนดอน มหาวิหารเซนต์ปอล ก่อนนํา
ชมราชสมบัติแห่งราชวงศ์อังกฤษในหอคอยแห่งลอนดอน หรือ TOWER OF
LONDON ซึ�งท่านจะได้สัมผัสกับเพชรสตาร์ ออฟ แอฟริกาขนาดกว่า 500 และ
300 กะรัต ซึ�งประดับอยู่ด้านหน้าของมหามงกุฎและ คฑาประจําพระองค์
ของพระราชินีอลิซาเบธที� 2 ท่าน และถ่ายภาพกับสะพานทาวเวอร์
ออฟลอนดอนที�สวยงามที�สุดที�ทอดข้ามแม่นํ�า จากนั�นนําท่านบันทึกภาพของวิหารเวสท์มินสเตอร์ แอมบี�
อาคารรัฐสภา และหอนาฬิกาบิ�กเบ็น (BIGBEN) สัญลักษณ์ของ มหานครลอนดอนที�โด่งดังไปทั�วโลก นําท่านขึ�น
กระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที�สุดในโลกที�ตั�งอยู่ริมฝั�งแม่นํ�าเทมส์ เดอะลอนดอนอาย (THE LONDON EYES) ที�บริษัท
บริติชแอร์เวย์เป็นผู้สร้างขึ�นเพื�อร่วมฉลองปี ค.ศ. 2000 ชมวิวสุดสวยของลอนดอน

เที�ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร FOUR SEASON

บ่าย

นําท่านสู่ย่านช้อปปิ�งบนถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด เดินสํารวจราคาสินค้าคุณภาพดีจากห้างสรรพสินค้าชื�อดัง
อาทิ เซลฟริดจ์, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ ฯลฯ

คํ�า

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที�พัก โรงแรม Holiday Inn Kensington Forum หรือเทียบเท่า

บริษัท ธนานันท์ แทรเวล จํากัด
13 ซอยพระรามที� 2 ซอย 54 แยก 4-15 แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
www.thananuntravel.com
084-361-4414, 02-899-5995
ใบอนุญาตเลขที� 11/06927

วันที� 8

ลอนดอน – บริติช มิวเซียม - วินด์เซอร์ - สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อังกฤษ (BRITISH MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ที�ใหญ่ที�สุดในอังกฤษ มีความเก่าแก่ถึง 257 ปี
มีชื�อเสียงที�สุดแห่งหนึ�งของโลก ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์ เริ�มก่อตั�งเมื�อ
ปี ค.ศ. 1753 ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดงานศิลปะ ภาพวาด และโบราณวัตถุต่างๆ จากทวีปทั�วทุกมุมโลก
อาทิ เปอร์เชีย,อียิปต์,กรีก,อินเดีย,จีน ด้วยวัตถุโบราณลํ�าค่าทางประวัติศาสตร์ มากกว่า 7 ล้านชิ�น

เที�ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์ (WINDSOR) เพื�อนําท่านเข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ปราสาทในรูปแบบของอังกฤษโบราณ
หนึ�งในที�ประทับในช่วงฤดูร้อนของราชวงศ์อังกฤษ ชมภายในของพระราชวังวินด์เซอร์ที�ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
อย่างสวยงามหลังการถูกไฟไหม้ครั�งใหญ่เมื�อหลายปีก่อน ในพระราชวังท่านจะได้ชมเครื�องใช้ตั�งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เมื�อได้เวลาอันสมควรออกเดินทางไปสนามบิน

21.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� BR 68
วันที� 9

กรุงเทพฯ

15.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

บริษัท ธนานันท์ แทรเวล จํากัด
13 ซอยพระรามที� 2 ซอย 54 แยก 4-15 แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
www.thananuntravel.com
084-361-4414, 02-899-5995
ใบอนุญาตเลขที� 11/06927

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ

125,000 บาท

พักเดี�ยวเพิ�ม ท่านละ

17,000 บาท

**ราคานี�เดินทางขั�นตํ�า 10 ท่าน ถ้าน้อยกว่าราคาอาจมีการเปลี�ยนแปลง**
**ราคาอาจมีการเปลี�ยนแปลงขึ�นอยู่กับช่วงเวลาการเดินทางโดยยึดราคาตั�วเครื�องบินเป็นหลัก**
อัตรานี�รวม
ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลับ
ค่ารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม และระหว่างการนําเที�ยวตามที�ระบุ
ค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการ
ค่าเข้าชมและค่าบริการสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการ
อัตราดังกล่าวไม่รวม
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ค่านํ�าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที�นํ�าหนักเกินกว่าที�สายการบินกําหนด
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหาร และเครื�องดื�มที�นอกเหนือจากรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม และค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย
เงื�อนไขการชําระเงิน
1. ชําระค่ามัดจําท่านละ 30,000 บาท เพื�อยืนยันการจองทัวร์(ทางบริษัทไม่สามารถจองตั�วฟุตบอลได้จนกว่าจะได้รับเงินมัดจํา)
2. ชําระค่ามัดจําอีก 50% ของราคาเต็ม เมื�อถึงกําหนดเวลาการออกตั�วเครื�องบิน (ระยะเวลาขึ�นอยู่กับสายการบินนั�นๆ)
3. ส่วนที�เหลือชําระทั�งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. ในกรณีที�วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยึดเงินมัดจําตามจํานวนที�ทางบริษัทได้ชําระไปตามจริง ส่วนที�เหลือ
จะคืนให้กับลูกค้า

บริษัท ธนานันท์ แทรเวล จํากัด
13 ซอยพระรามที� 2 ซอย 54 แยก 4-15 แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
www.thananuntravel.com
084-361-4414, 02-899-5995
ใบอนุญาตเลขที� 11/06927

การยกเลิก
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทจะคืนเฉพาะเงินส่วนที�เหลือให้กับลูกค้า เงินในส่วนที�บริษัทได้สํารองจ่ายไปแล้วไม่สามารถ
คืนได้ เช่น ตั�วฟุตบอล, ค่าธรรมเนียมวีซ่า ฯลฯ เป็นต้น
หมายเหตุ
1. ราคาตั�วฟุตบอลมีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั�นถ้าทางบริษัทไม่ได้รับเงินมัดจําตามวัน และเวลาที�ตกลงกับลูกค้า
ลูกค้าอาจจะไม่ได้ตั�ว หรือราคาทัวร์อาจจะเปลี�ยนแปลง เนื�องจากราคาตั�วฟุตบอลมีการปรับราคาขึ�น
2. ในกรณีเดินทางกรุ๊ปเล็ก (น้อยกว่า 15 ท่าน) อาจจะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย (มีเจ้าหน้าที�ส่งที�สนามบินสุวรรณภูมิ)
แต่จะมีเจ้าหน้าที�คนไทยรอรับที�สนามบินประเทศอังกฤษ
3. วีซ่าประเทศอังกฤษ จําเป็นต้องไปยื�นด้วยตนเองทุกท่าน เพราะจะต้องทําการสแกนลายนิ�วมือ แต่ทางบริษัทจะอํานวยความ
สะดวกในเรื�องการเตรียม และการกรอกเอกสาร และมีเจ้าหน้าที�ไปด้วยในวันที�เข้าไปยื�นวีซ่า
4. ควรเตรียมเอกสารและยื�นวีซ่าล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเดินทาง

