LEELA EXCLUSIVE OF ENGLAND
มหาอานาจที่ผสานความคลาสสิคแบบฉบับของผู้ดีเข้ ากับความสรรสร้ างใหม่ๆ ได้ อย่างลงตัว
สถาปัตยกรรมอันงดงาม ความร่ารวยทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่แสนมีเสน่ห์ และแฟชั่นสุดลา้ ที่ผสานอย่างกลมกลืน
คัดสรรเมนูท่หี ลากหลาย ทั้งอาหารพื้นเมือง สับเปลี่ยนด้ วยอาหารไทย และจีน เพื่ออรรถรสในการรับประทาน
คัดสรรที่พักในระดับมาตรฐาน ที่พรั่งพร้ อมไปด้ วยสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อการพักผ่อนแสนสบายจากการท่องเที่ยว
พร้ อมบริการที่จะสร้ างความประทับใจตลอดการเดินทางในแบบ ลีลา...ทีเ่ ป็ นตัวคุณ

*ท่านสามารถกาหนดวันออกเดินทางเองได้ทุกวัน*
วันแรกของการเดินทาง
(1) กรุงเทพฯ – ลอนดอน (อังกฤษ)
21.30 น.
พร้ อมกัน ที่ สนามบินสุ วรรณภู มิ ...ระหว่ า งประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาร์เตอร์ สายการบิน ไทย แอร์เวย์
ROW C ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2 พบกับเจ้ าหน้ าที่ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
วันที่สองของการเดินทาง (2) ลอนดอน – สโตนเฮ้นจ์ – BATH CITY TOUR
01.10 น.
ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
07.15 น.
เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ลอนดอน (LONDON) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว
นาท่านเดินทางสู่ สโตนเฮ้นจ์ (STONEHENGE) อนุ สรณ์สถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่เป็ นก้ อนหินพิศวงตั้งอยู่
โดดๆท่ามกลางทุ่งราบกว้ างใหญ่ ในบริเวณตอนใต้ ของเกาะอังกฤษ ตัวอนุ สรณ์สถาน ประกอบด้ วยแท่งหินขนาด
ยักษ์ 112 ก้ อน ตั้งเรียงกันเป็ นวงกลมซ้ อนกัน 3 วง แท่งหิน บางอันตั้งขึ้น บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวาง
ซ้ อนอยู่ข้างบน นักโบราณคดีเชื่อ ว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้ างขึ้นจากที่ไหนสักแห่ งเมื่อประมาณ 3000–2000 ปี ก่อน
คริสตกาล สโตนเฮนจ์และบริเวณโดยรอบได้ ถูกขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1986 และยังถูกจัดให้ เป็ นหนึ่ง
ในเจ็ดสิ่งมหั ศ จรรย์ของโลกในยุ ค กลางอีกด้ วย จากนั้น น าท่ านเดินทางสู่ เมื อ งบาธ (BATH) ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาท่านเข้ าชม โรงอาบน้ าโรมัน (ROMAN BATH) โรงอาบนา้ โรมันแห่งนี้สร้ างขึ้นในปี ค.ศ. 70 ภายในเป็ นแหล่ง
นา้ พุร้อนตามธรรมชาติ มีอณ
ุ หภูมสิ งู ถึง 46.5 องศาเซลเซียส โรงอาบนา้ แห่งนี้เป็ นที่พบปะสมาคมของผู้คนในเมือง
มากกว่ าแค่ จะมาอาบน้า หรือแช่ ตัว ปั จจุ บันสถานที่แห่ งนี้ จึงกลายเป็ นพิ พิธภัณฑ์ท่ีสาคัญ อีกแห่ งของเมืองบาธ
จากนั้นนาท่านชม ความสวยงามของเมืองบาธ

คา่
ที่พกั

อิสระอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหาร
HILTON BATH HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง (3)
หมู่บา้ นคาสเซิ ลคอมบ์ – ไบบิวรี่
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม หมู่บา้ นคาสเซิ ลคอมบ์ (Castle Combe) หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ว่ากันว่ าน่ ารักที่สุดในคอตส์โวลด์สร้ างขึ้น
ตั้งแต่ สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 มีทั ้ งปราสาท สวนอังกฤษสวๆ พิพิธภัณฑ์บ้านโบราณ โบส์ถ ร้ านชาและร้ านค้ า และ
เอกลักษณ์สาคัญที่ทาให้ หมู่บ้านแห่ งนี้คือการสร้ างด้ วยหินที่จัดเรียงกัน อิสระให้ ท่านได้ เก็บภาพบรรยากาศและ
ความสวยงามของหมู่บ้าน

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่แคว้ น Gloucestershire เขตคอสเวิล์ด Cotswolds สู่หมู่บ้านที่ได้ ช่ ือว่ า “สวยงามที่สุดใน
อังกฤษ” ไบบิวรี่ (Bibury) โดยได้ รับการยกย่ องจากวิลเลียม มอร์ริ ส ดีไซเนอร์เสื้อผ้ า นักเขียน และเป็ นผู้ท่ีมี
อิทธิพลด้ านสังคมของอังกฤษ มอร์ริสมีชีวิตอยู่ระหว่างปี 1834-1896 ได้ ต้งั ฉายาหมู่บ้านไบบิวรี่ว่าเป็ น The most
beautiful village in England ส่วนสถานี โทรทัศ น์ฟ็ อกซ์ ได้ ยกย่ อ งให้ ไบบิวรี่เป็ นหมู่ บ้ านที่ถ่ายรูป สวยที่สุด ด้ วย
ลักษณะของไบบิวรี่ ที่มีบ้านที่เป็ นลักษณะกระท่อมที่สร้ างมาเป็ นเวลานาน และมีแม่นา้ สายเล็กๆชื่อ Coln ไหลผ่าน
หมู่บ้านแห่ งนี้ ประกอบกับคนในหมู่บ้านตกแต่งหน้ าบ้ านด้ วยสวนดอกไม้ แบบอังกฤษทาให้ ความงดงามของไบบิวรี่
มีมากขึ้น… เพลิดเพลินกับบรรยากาศหมู่บ้านเล็กๆ พร้ อมชมฟาร์มปลาเทราส์ท่ถี อื ว่าเป็ นแหล่งเพาะพันธุป์ ลาเทราส์ท่สี าคัญ และปลาเทราส์จากที่น่จี ะมีรสชาติอร่อยที่สดุ แห่งหนึ่งในอังกฤษ

คา่
ที่พกั

อิสระอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหาร
THE SWAN HOTEL BIBULY หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)
เช้ า

คอทส์โวลส์ – เบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์ – ชิปปิ ง แคมป์ เดน – สแตรทฟอร์ด อัพพอน
เอวอน – บ้านเกิดเชคสเปี ยร์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ เมืองคอทส์โวลส์ ใช้ เวลาประมาณ 01.00 ชม.
นาท่านชม เบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์ (Bourton-On-The-Water) เป็ นหนึ่งใน COTSWOLD VILLAGE ที่มี
ชื่อเสียง เนื่องจากเอกลักษณ์เฉพาะคือสร้ างด้ วย COTSWOLD STONE ทั้งหมู่บ้าน และมีแม่นา้ WINDRUSH ไหล
ผ่านโดยมีสะพานน่ารักๆ เชื่อมทั้งสองฝั่ง จึงถูกขนานนามว่า LITTLE OF VENICE

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน แนะนา ภัตตาคาร Daylesford Organic Farm
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ชิปปิ ง แคมป์ เดน (CHIPPING CAMPDEN) เยี่ยมชมเมืองแห่งตลาดยุคกลางในใจกลาง
คอทส์โวลส์เมืองที่ค้าขนสัตว์ของยุคกลางที่สาคัญมากที่สดุ เมืองหนึ่งในยุโรป ที่มสี ถาปัตยกรรมสีนา้ ผึ้งอันสง่างาม
กับทางเดินที่มที วิ ทัศน์สวยงามที่มเี สน่ห์ของอังกฤษในศตวรรษที่ 7 ต่อมานาท่านเดินทางเข้ าสู่ สแตรทฟอร์ด อัพ
พอน เอวอน (Stratford-Upon-Avon) เป็ นเมืองสาคัญด้ านวรรณกรรมของอังกฤษ เนื่องจากเป็ นบ้ านเกิดของวิล
เลียมส์ เช็คสเปี ยร์ กวีเอกผู้ย่งิ ใหญ่ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่นา้ เอวอน แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญคือบ้ านเกิดของเช็คสเปี ยร์
และโบสถ์ท่ฝี งั ศพของเขา บ้ านเช็คสเปี ยร์ถอื ได้ ว่าเป็ นต้ นแบบของสถาปัตยกรรมแบบทิวดอร์ รอบบ้ านตกแต่งด้ วย
สวนในสไตล์องั กฤษ มีการผสมผสานกันระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมและการละครอย่างน่าอัศจรรย์ บ้านเกิดของ
เชคสเปี ยร์ เป็ นบ้ านกึ่งปูนและไม้ ออกแบบในสไตล์ทวิ ดอร์ มี 2 ชั้น ด้ านในมีห้องทางาน ห้ องนอน ห้ องครัว และ
ห้ องอื่นๆ ปกติท่วั ไป หลังไม่ใหญ่มาก ด้ านในยังจัดเรียงเฟอร์นเิ จอร์ในสมัยก่อนไว้ เหมือนเดิมทุกอย่าง... จากนั้น
ให้ อสิ ระแก่ทุกท่านในการเลือกซื้อสินค้ าที่ระลึกบนถนนสายช้ อปปิ้ งที่เต็มไปด้ วยร้ านรวงมากมาย

คา่
ที่พกั

อิสระอาหารคา่ แนะนา ภัตตาคารอาหาร THE DIRTY DUCK
HALLMARK HOTEL WALCOMBE หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง (5)
เมืองลิเวอร์พูล – สนามฟุตบอลแอนฟิ ลด์ – CITY TOUR - พิพธิ ภัณฑ์ The Beatles Story
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นเมือง วัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี
2008 และยังเป็ นเมืองถิ่นกาเนิดของวงดนตรีช่ อื ดังอีกด้ วย ความรุ่งเรืองของเมืองลิเวอร์พูลนั้นมาจากการเป็ นเมือง
ท่าสาคัญ มีการติดต่อค้ าขายกับแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และแผ่นดินใหญ่ยุโรป จากนั้นนาท่านเดินทางเข้ าเยี่ยม
ชม สนามฟุตบอลแอนฟิ ลด์ + พิพธิ ภัณฑ์ของ สโมสรลิเวอร์พูล อิสระให้ ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่น
ชอบในร้ าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้ วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสาหรับแฟนบอล

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาท่านเที่ยวชม เมืองลิเวอร์พูล และนาท่านเข้ าชม พิพธิ ภัณฑ์ The Beatles Story ที่รวบรวมประวัตคิ วามเป็ นมา
ของทีมสี่เต่าทอง

คา่
ที่พกั

อิสระอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหาร
THE SHANKLY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง (6) อ๊อกฟอร์ด – วิทยาลัยไครส์เชิรช์ – OXFORD CITY TOUR
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางสู่เมื อง อ๊อ กฟอร์ด (OXFORD) จากนั้ น น าท่ า นชม วิ ท ยาลัยไครส์เชิ รช์ หนึ่ ง ใน 38
มหาวิทยาลัยของอ๊อกซ์ฟอร์ด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1546 โด่งดังจากภาพยนต์เรื่อง Harry Potter เนื่องจากมีฉากหลาย
ฉากที่ได้ รับแรงบันดาลใจจากวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนี้มาหาวิหารของวิทยาลัยนี้กย็ ัง เป็ นมหาวิหารประจาเมืองอีก
ด้ วย

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
จากนั้นนาท่านชมเมือง อ๊อกฟอร์ด (OXFORD) ในอดีตเป็ นทุ่งกว้ างสาหรับการเลี้ยงวัว ผู้คนสมัยนั้นเลยตั้งชื่อว่า
อ๊อกซ์ฟอร์ด โดย คาว่า “อ๊อกฟอร์ด” ox หมายถึงวัวตัวผู้ ส่วนคาว่า “ฟอร์ด (FORD)” หมายถึง “กลุ่มหรือค่าย”
พอรวมกันแล้ วจึงหมายถึง ทุง่ กว้ างสาหรับการเลี้ยงวัว แต่ปัจจุบนั อ๊อกฟอร์ด กลายเป็ นสถานที่ท่มี ชี ่ อื เสียงเรื่อง
การศึกษาเป็ นอย่างมาก ปัจจุบนั มีมากถึง 39 คอลเลจ และรวมเรียกว่า มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด คนดังที่จบจากที่น่ี
อาทิเช่น อองซาน ซูจี นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่า, สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน, บิล คลินตัน (อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา), โทนี แบลร์
(นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร), นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ (อดีตนายกรัฐมนตรีไทย)สตีเฟน ฮอว์คงิ (นักฟิ สิกส์),
อดัม สมิท (นักเศรษฐศาสตร์การเมือง)

คา่
ที่พกั

อิสระอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
OXFORD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ ดของการเดินทาง (7) ลอนดอน - บิสเตอร์ วิลเลจ เอ้าท์เล็ต - แฮร์รี่ พอตเตอร์ สตูดิโอ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ มหานครลอนดอน (LONDON) เมือ งหลวงแห่ งสหราชอาณาจักรที่ย่ิงใหญ่ นาท่านเดินทางถึง
บิสเตอร์ วิลเลจ เอ้าท์เล็ต เมืองย่อมๆ สวรรค์ของเหล่านักช้ อปตัวยง แหล่งช้ อปปิ้ งที่สร้ างเป็ นบ้ านไม้ สไตล์วินเทจ
เรียงต่อกันเป็ นแถวเหมือนหมู่บ้านรวมกว่ า 120 หลัง ซึ่งเจ้ าบ้ านแต่ละหลังก็คือ เหล่ าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ
Diesel Paul Smith, Levi’s, Burberry, Christian Dior และอีกหลายแบรนด์ดัง ที่มารวมที่แห่ งนี้ อิสระให้ ทุกท่าน
เลือกซื้อสินค้ าที่น่าสนใจมีท้งั แพง และก็ถูกมากแล้ วแต่เทคนิคของแต่ละท่านในการเลือกสินค้ า

เที่ยง

อิสระให้ทุกท่านได้รบั ประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ภายใน บิชสเตอร์ วิลเลจ เอ้าท์เล็ต
จากนั้นนาท่านเปิ ดโลกแห่ งเวทมนต์ท่เี ป็ นปรากฏการณ์ท่วั โลก กับโลกแห่ งพ่ อมดน้ อยแฮร์ร่ีพอร์ตเตอร์ ณ The
Making of Harry Potter, Warner Bros Studio Tour ตั้งอยู่ไม่ห่างจากกรุงลอนดอนมากนัก เพียงแค่เริ่มต้ นเข้ า
มายังที่แห่งนี้ เสมือนท่านได้ หลุดเข้ ามายังโลกของพ่อมด เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพฉากต่างๆ จากในเนื้อเรื่อง ทั้ง
ห้ องใต้ บันไดของแฮร์ร่ี ห้ องโถงของโรงเรียนสอนเวทมนต์ ฮอกวอตท์ กระท่อมแฮร์กริด หรือจะเป็ นห้ องต่ างๆ
อย่าง กริฟฟิ นดอร์ ห้ องเรียนปรุงยา ห้ องโถงใหญ่ของฮอกวอตส์ ตรอกไดแอกอน รวมถึงปราสาท

ฮอกวอตส์ ทั้งหลังขนาดจาลองที่ใช้ ถ่ายทาจริง และอื่นๆ... และเมื่อไม่นานมานี้มีการเปิ ดโซนใหม่ “ศาสตร์มืด ”
Dark Art Zone โดยเพิ่มฉากใหม่ๆ ในภาคหลังอย่ าง ห้ องภายในคฤหาสน์ของมัลฟอย และอื่นๆ อีกมากมาย ...
จากนั้นให้ อสิ ระแก่ทุกท่านในการเลือกซื้อสินค้ าที่ระลึกจากเรื่องแฮร์ร่ี พอร์ตเตอร์ ทั้งเยลลี่เม็ดทุกรส ช็อคโกแลต
บัตเตอร์เบียร์ ไม้ กายสิทธิ์ และของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย

คา่
ที่พกั

อิสระอาหารคา่ แนะนา ภัตตาคาร GOLD MINE บริการท่านด้วยเป็ ดย่าง ชื่อดังจากเกาะอังกฤษ
LONDON PARK INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง
เช้ า

เที่ยง

(8)

LONDON CITY TOUR (BUCKINGHAM PALACE – DOWNING STREET –
BIG BEN – LONDON EYE) - HARRODS
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ านเดิน ทางสู่ พระราชวังบั้ค กิ้ งแฮม ที่ป ระทับ ของพระราชินี อ ลิ ซ าเบธที่ 2 และพระสวามี ในใจกลางกรุง
ลอนดอน เดินทางต่อไปกันที่ ถนนดาวน์นิ่ง (Downing Street) ให้ ท่านได้ ชมบ้ านพักของนายกรัฐมนตรีองั กฤษ
จากนั้นนาท่านชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน เป็ นหอนาฬิกาประจาพระราชวังเวสต์มนิ สเตอร์ หอนาฬกิ านี้ถูกสร้ างหลังจาก
ไฟไหม้ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี เป็ นผู้ออกแบบ หอ
นาฬิ ก ามีค วามสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิก าอยู่ สูงจากพื้ น 55 เมตร จากนั้ น น าท่ านไปยัง ลอนดอนอาย หนึ่ งใน
สิ่งก่อสร้ างตามโครงการต้ อนรับสหัสวรรษใหม่ เป็ นชิงช้ าสวรรค์ท่เี คยสูงที่สดุ ในโลก (ปี 2000-2006) ด้ วยความ
สูง 135 เมตร ให้ ทุกท่านได้ สมั ผัสทัศนียภาพทั่วกรุงลอนดอนอย่าง ตื่นตาตื่นใจ กับวงล้ อแห่งกรุงลอนดอนทั้งหมด
32 กระเช้ า บรรจุได้ แคปซูลละ 25 คน ในเวลา 30 นาที ที่จะดื่มด่าไปกับบรรยากาศบนท้ องฟ้ าเหนือกรุงลอนดอน
ได้ เต็มที่แบบพาโนราม่า ให้ ท่านได้ เก็บภาพความประทับใจมุมสูงของมหานครที่ไม่เคยหลับไหล

อิ สระอาหารคา่ แนะนา ภัตตาคาร BUEGER LOBSTER เบอร์กุง้ ลีอบเตอร์ชื่อดังที่ ใครๆ มาแล้วต้องห้าม
พลาด
นาท่านเดินทางสู่ห้าง แฮร์รอด (HARRODS) ห้ างสรรพสินค้ าชื่อดังของกรุงลอนดอน เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ
สินค้ าแบรนด์ดงั มากมาย

คา่
ที่พกั

อิสระอาหารคา่ แนะนา ภัตตาคาร GOLD MINE บริการท่านด้วยเป็ ดย่าง ชื่อดังจากเกาะอังกฤษ
LONDON PARK INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า

วันที่เก้าของการเดินทาง
เช้ า

เที่ยง

คา่
21.35 น.

(9)

LONDON CITY TOUR ( TOWER OF LONDON – TOWER BRIDGE – ST’PAUL’S
CATHEDRAL) – OXFORD STREET
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชมราชสมบัติแห่ งราชวงศ์องั กฤษใน หอคอยแห่ งลอนดอน หรือ TOWER OF LONDON ชมความ
งดงามของเพชร สตาร์ ออฟ แอฟริกา ขนาดกว่า 500 และ 300 กะรัต ซึ่งประดั บอยู่ด้านหน้ าของมหามงกุฎและ
คฑาประจาพระองค์ของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ท่านจะมีโอกาสถ่ายภาพกับสะพานทาวเวอร์ออฟลอนดอนที่สวยงาม
ที่สดุ ที่ทอดข้ ามแม่นา้ เทมส์... จากนั้นนาท่านชม ทาวเวอร์ บริดจ์ สะพานที่ติดอันดับสะพานที่สวยงามของโลกเป็ น
ทั้งสะพานยกและสะพานแขวน ที่มีหอคอยคู่ต้ังกลางแม่น้าเทมส์ สะพานนี้เปิ ดให้ ใช้ เมื่อ ค.ศ.1894 มีเครื่องสูบ
พลังงานไอนา้ ที่มกี ลไกสลับซับซ้ อนที่สดุ ในยุคนั้น ทาหน้ าที่ยกสะพานให้ เรือบรรทุกแล่นผ่าน ผู้คนที่ต้องการจะเดิน
ข้ ามแม่ น้าจึงต้ องสร้ างหอคอยที่มีบัน ไดกว่ า 300 ขั้นและใช้ ทางเดินคู่ขนานด้ านบนที่เชื่อมหอคอยทั้งสองแทน
เดินทางต่อกันที่ มหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ ใช้
จัดงานพระราชพิธอี ภิเษกสมรสระหว่างเจ้ าฟ้ าชายชารล์ และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์

อิสระอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ Oxford Street เพียงแค่ได้ มาเดินเล่นในตลาดแห่งนี้ ท่านจะได้ รับความสนุกสนานกับการถ่ายภาพ
เสมือนท่านได้ เดินอยู่ในตรอกชื่อดังของแฮร์ร่ี พอตเตอร์ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนช้ อปปิ้ งอีก
แห่งที่ไม่ว่าใครมาลอนดอน ต้ องไม่พลาดมาเยือนถนนแห่งความคลาสสิค Oxford Street เป็ นถนนช้ อปปิ้ งขนาด
ใหญ่และเก่าแก่ของกรุงลอนดอน ระยะประมาณ 2 กิโลกว่าๆ มีร้านค้ าประมาณ 300 ร้ าน ทั้ง Brand ราคาถูก ไป
จนถึง Brand Name หรูหรา อยู่เรียงรายทั้ง 2 ฝั่งถนน และยังมีถนนย่อยที่แยกออกจาก Oxford Street อีกมากมาย
รวมไปถึง Regent Street ซึ่งเป็ นถนนที่กบั Oxford Street ให้ เหล่านักช้ อปได้ เดินเลือกซื้อของกันได้ ท้งั วันทีเดียว
ปกติ Oxford Street นั้นจะมีท้งั ชาวลอนดอนและนักท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาจับจ่ายซื้อของกัน...
อิสระอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917

วันที่สิบของการเดินทาง (10)
สุวรรณภูมิ
16.00 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

ลีลาวดี ฮอลิเดย์
ลีลา...ที่เป็ นตัวคุณ

อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิม่
กรณีบินชั้นธุรกิจ เพิม่ ท่านละ (โดยประมาณ )

สาหรับจานวนผูเ้ ดินทาง (ผูใ้ หญ่)
4-5 ท่าน
6-7 ท่าน
8-9 ท่าน
289,900.269,900.255,900.275,900.255,900.243,500.260,900.242,900.230,500.246,900.228,9 00.217,500.42,000.42,000.42,000.125,500.125,500.125,500.-

** สาหรับผูเ้ ดินทาง 4-5 ท่าน บริการรถ Mercedes Benz V class จานวน 7 ที่นงั ่ พร้อมคนขับ **
** สาหรับผูเ้ ดินทาง 6-7 / 8-9 ท่าน บริการรถมินิบสั จานวน 13 ที่นงั ่ พร้อมคนขับ **
** ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางตามจานวนที่กาหนด
**กรณีออกเดินทางไม่ครบตามกาหนด ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิม่ **
**กรณีลูกค้าสมาชิก บัตรหลักลดท่านละ 3,000 บาท และ สมาชิกบัตรเสริมลดท่านละ 2,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาหรับผู้ถอื หนังสือเดินทางไทย)
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 4,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้ าเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีนา้ มันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก
เงื่อนไขการชาระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
- ชาระยอดมัดจา โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้ าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด
- ชาระโดยเงินสด
- ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-664-0023)
ชื่อบัญชี บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด
บัญชีกระแสรายวัน

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 639 - 1 - 00265 - 5

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่ นื , หรือพยายามสร้ างความ
วุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มคี วามประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่
การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์
เพื่ อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้
รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย (กรุณา
แจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้
เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ แก่
ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบล่วงหน้ า
ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จ่าย
เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อ
หรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล
ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่อมเสีย รวมถึงการที่มไิ ด้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการ
ใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้นั ๆ หากท่านผู้
เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 10 วัน หากท่านเห็นว่ า
รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ
ปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสทิ ธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่ี
เกิด เหตุจ าเป็ นหรื อสุด วิ สัย อาทิ การล่ าช้ าของสายการบิ น , การนั ด หยุ ด งาน, การประท้ วง, การจลาจล, ภั ย ธรรมชาติ
, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อ
คานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริษัทฯ จะ
คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชม
ได้ แต่ในกรณีท่มี เี หตุล่าช้ าหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้
โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิ ของท่าน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่ น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่ งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือก
ตาแหน่ งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่สี ุดภายใต้ ลักษณะ
ตาแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถชี ีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

รายละเอียดการขอวีซ่าอังกฤษ
** ระยะเวลาการพิจารณวีซ่าอังกฤษใช้เวลา 15-30 วันทาการ **
1. แบบฟอร์มการขอยื่นวีซ่า ประเทศอังกฤษ
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้ องมีอายุการใช้ งานอย่างน้ อย 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันยื่นวีซ่า มีหน้ าประทับตราว่าง 2 หน้ าขึ้น
ไป หากมีเล่มเก่าต้ องติดเล่มเก่ามาด้ วย
3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ สีพ้ ืนหลังต้ องเป็ นสีขาวเท่านั้น ไม่มีลาดลาย ไม่มีการตกแต่งภาพถ่าย ไม่อดั ภาพแบบสติ๊กเกอร์
หรือแบบดิจิดอล ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่ย้ มิ จนเห็นฟัน ต้ องการรูปถ่ายที่ชัดเจน และอายุการถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน สาเนาบัตรประชาชน ทะเบียนสมรส(หากมี) ใบหย่ า(หากมี) ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล(หากมี )
พร้ อมเซ็นต์สาเนาถูกต้ อง
5. สาเนาบัญชีเงินฝากทุกหน้ า และสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจา ย้ อนหลัง 6 เดือน พร้ อมปรับสมุดให้ ถึง
ยอดปัจจุบนั จาเป็ นต้ องมี สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง นามายื่นวันยื่นวีซ่า หรือ Bank Guarantee ตัวจริงจากทางธนาคาร

-

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

กรณีท่เี ป็ นคู่สมรส สามารถใช้ บญ
ั ชีของคู่สมรสได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสใช้ ในการยื่นยัน
กรณีท่ไี ม่ได้ จดทะเบียนสมรส ต้ องมีจดหมายรับรองเป็ นภาษาอังกฤษว่าสมรสแต่ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส และเซ็นชื่อ
รับรองทั้ง 2 ท่าน กรณีท่ผี ้ ูเดินทางไม่ได้ ทางาน หรือคู่สมรสไม่ได้ เดินทางด้ วยต้ องแนบสาเนาบัตรประชาชน สาเนา
ทะเบียนบ้ าน และหลักฐานการทางานของคู่สมรส

กรณีรับ รองญาติพ่ี น้ อง ต้ องแนบจดหมายรับ รองที่แสดงความเกี่ยวข้ องกัน เป็ นภาษาอังกฤษ พร้ อมเซ็นต์โดย
เจ้ าของบัญชี และแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้ รับรองมาด้ วย
เอกสารรับรองการงาน และเอกสารรับรองการศึกษา
- กรณีผ้ ูย่ ืนเป็ นพนักงาน หรือข้ าราชการ ต้ องมีหนังสือรับรองจากหน่ อยงานที่สังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ พร้ อมระบุ
ตาแหน่ง วันเริ่มทางาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาในการลาพักร้ อน
- กรณีผ้ ูย่ ืนประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้ องคัดหนัง สือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้ าจากทางกระทรวง
พาณิชย์ อายุไม่ต่ากว่า 3 เดือน
- กรณีผ้ ยู ่ ืนเป็ นหนักเรียน นักศึกษา ต้ องมีหนังสือรับรองสถานภาพเป็ นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาเป็ น
ภาษาอังกฤษ และหนังสือรับรองการทางาน หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้ าของผู้อุปการะ
(บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง)
กรณีผ้ เู ดินทางมีอายุมากกว่า 70 ปี ขึ้นไป ต้ องมีใบตรวจสุขภาพและต้ องทาประกันการเดินทางจากทางโรงพยาบาล
กรณีเด็กมีอายุต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้ เดินทางพร้ อมบิดา มารดา หรือเดินทางกับบิดา มารดา ท่านใดท่านหนึ่งจะต้ องทา
จดหมายยิมยอม จากทางอาเภอ โดยที่ บิดา มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้ บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือเขตโดยมีนายอาเภอ หรือผู้อานวยการเขตลงลายชื่อ และตราประทับจาก
ทางราชการอย่างถูกต้ อง หรือขอแบบฟอร์มจากหน่อยงานรับยื่นวีซ่า ให้ บดิ า มารดา เป็ นผู้เซ็นต์
สาเนาใบจองตัว๋ เครื่องบิน ระบุผ้ เู ดินทางและวันเดินทางไป-กลับ อย่างชัดเจน
หลักฐานโรงแรมที่พัก ภาษาอังกฤษ
กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยกับญาติ ต้ องออกจดหมายเชิญ ต้ องระบุ ชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ สถานที่พัก ระยะเวลาในการพัก
พร้ อมแสดง หนังสือเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงที่อยู่อย่างชัดเจน เป็ นภาษาอังกฤษ
ตารางการเดินทางในประเทศอังกฤษ เป็ นภาษาอังกฤษ
ประกันการเดินทางแบบท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินขั้นต่า 2,000,000 บาทไทย

