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วันที่1วันที่1  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ  --  ลอนดอน (อังกฤษลอนดอน (อังกฤษ))  เสาร์เสาร์  
21.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 

สายการบนิไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
 

วันที่ 2วันที่ 2  ลอนดอนลอนดอน  --  สโตนเฮ้นจ์สโตนเฮ้นจ์  --  พพิธิภัณฑ์น า้พพิธิภัณฑ์น า้แรรทที่เ อืองาาธแรรทที่เ อืองาาธ  --  คาร์ดี๊ฟ (เวลส์)คาร์ดี๊ฟ (เวลส์)  อาทติย์อาทติย์  
00.15 น. ออกเดนิทางสูล่อนดอน โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี  TG 910   
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน, เช่ารถ

โค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีท่ีเกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเท่ียวบนิ, การลา่ช้าของสายการบนิ,  การพลาดเท่ียวบนิ (ขึน้
เคร่ืองไมท่ัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพบิตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้
การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยั งจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมี
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิง่ท่ีทางบริษัท ฯ มอิาจรับผดิชอบได้ 

 

06.20 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชปรับ
อากาศรอรับท่านออกเดนิทางสูเ่มืองซาลส์บวัร่ี น ำชมเสำหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินท่ีเป็นความลบัด ามืดในช่วงหนึ่ง
ของประวตัศิาสตร์ จากนัน้ออกเดินทางตอ่สู่เมืองบาธ     ในหบุเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ท่ี
มีอายตุัง้แต่เม่ือครัง้โรมนัเรืองอ านาจจากหลกัฐานบอ่น า้พรุ้อน และซากอาคารเก่าแก่ท่ี
หลงเหลืออยู่ท าให้เมืองบาธได้รับการแตง่ตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกใน
ปี ค.ศ. 1987 

(114 ก.ม. / 54 ก.ม.) 

 
12.00 น. รัาประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น าท่านเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์น ้ำแร่ร้อนโรมนั (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวตัิการ

ค้นพบท่ีน่าสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมือง คือบริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้ของบ่อ
น า้แร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนท่ีสองคือ บริเวณวัด และส่วนท่ีสามคือ 
บริเวณท่ีเปิดบริการให้นักท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใช้บริการน า้แร่ ซึ่งมีทัง้สระว่ายน า้, บ่อ
น า้แร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน า้ และส่วนท่ีเป็น Turkish Bath และให้ท่านได้ชิมน า้แร่ท่ีจัด
ให้กับนักท่องเท่ียวเท่านัน้จากนัน้เท่ียวชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึน้ในยุค
จอร์เจียน ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทัง้อาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปคร่ึง
วงกลมท่ีมีสถาปัตยกรรมแปลกตา ท าให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย แล้วเดนิทางตอ่สู่เมือง 
บริสตอล เมืองในอังกฤษท่ีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ เพียงแคช่่องแคบกัน้ข้าม
สะพานเชเวิร์น ผ่านช่องแคบบริสตอลเข้าสู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์  
หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตัง้ของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นท่ีพ านกัของขนุ
นางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยก าแพงโบราณ จากนัน้ชม ศาลาว่าการเมือง 
และ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผา่นชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, 
สนามกีฬามลิเลนเนียม, อาคารท่ีท าการของรัฐ   

(91 ก.ม.) 

 
 

19.00 น. รัาประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าทท านเข้าสูท ที่ พัก CLAYTON HOTEL CARDIFF  4* หรออเทียาเทท าในระดัา

เดียวกัน 
www.claytonhotelcardiff.com  

วันที่ 3วันที่ 3  เาอร์ตันออนเดอะวอเตอร์เาอร์ตันออนเดอะวอเตอร์  --  สแรตรทฟอร์ดสแรตรทฟอร์ด  อัพพอนอัพพอน  เอวอนเอวอน  --  ยอร์คยอร์ค  จันทร์จันทร์  
07.00 น. รัาประทานอาหารเช้าที่โรงแรรื Buffet 
08.00 น. น าท่านสู ่เขตคอตสโวลส์ บริเวณเล็ก ๆ ทางตะวนัตกขององักฤษ หมูบ้่านแสนสวยเงียบ

สงบ และเมืองเล็ก ๆ ท่ีมีร้านค้าตกแต่งแบบชนบท  สลับกับทุ่งหญ้าสีเขียวขจี คอตส
โวลส์ เป็นศนูย์กลางการค้าขนแกะและเลีย้งแกะมาตัง้แต่คริสต์ศตวรรษท่ี  13-15  พา
ท่านเท่ียวชม เมืองเบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์ เมืองท่ีโดง่ดงัท่ีสดุในคอตส์โวลส์ ดเูงียบ
สงบมี      ล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น า้วินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง  และมีสะพานหินทอด
ข้ามน า้เป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ท่ีแกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน า้  เมืองนีมี้ร้านอาหารและ
โรงแรม รวมทัง้ร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันร่ืนรมย์  แล้วเดินทางต่อสู่เมือง 

(135 ก.ม. / 40 ก.ม.) 

 

http://www.claytonhotelcardiff.com/
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สแตรทฟอร์ด เมืองท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เอวอนอนัเป็นบ้านเกิดของวลิเล่ียมเช็คสเปียร์ กวี
ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุขององักฤษ   

12.00 น. รัาประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. 
 

อิสระเดนิเลน่ชมเมือง หาซือ้ของท่ีระลกึเก่ียวกับวลิเลียม เชคสเปียร์ กวีเอกท่ีโดง่ดงัของ
โลก หลงัจากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองยอร์ค (York) เขตแดนท่ีครัง้หนึ่งกองทัพโรมัน ได้
สร้างแนวก าแพงป้องกันการบุกรุกของข้าศึก ซึ่งก็คือชาวสก็อตผู้ ป่าเถ่ือน ระหว่าง
เส้นทางผ่านเขตยอร์คเชอร์เดลส์ ท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ จนเข้าสู่
เขตเมืองยอร์ค ซึ่งเป็นศนูย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจกัรมาตัง้แต ่ค.ศ.ท่ี 19 

(241 ก.ม.) 

 
19.00 น. รัาประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าททานเข้าสูทที่พัก YORK MARRIOT HOTEL 4* หรออเทียาเททาในระดัาเดียวกัน www.marriott.co.uk  
วันที่ 4วันที่ 4  ยอร์คยอร์ค  --  ยอร์คืินสเตอร์ยอร์คืินสเตอร์  --  น่ังรถไฟสาย อีสต์น่ังรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ โคสด์ เรลเวย์ --  เอดินเาร์ิกเอดินเาร์ิก  (สก๊อต(สก๊อต

แรลนด์)แรลนด์)  --  ช้อปป้ิงยทานถนนปริน้เซสช้อปป้ิงยทานถนนปริน้เซส  
อังคารอังคาร  

08.00 น. รัาประทานอาหารเช้าที่โรงแรรื Buffet 
09.00 น. พาเท่ียวชมคลฟิฟอร์ดทาวเวอร์ สิง่ก่อสร้างโบราณเช่ือกนัวา่มีมาตัง้แตยุ่คโรมนั เม่ือครัง้

การเข้ายึดครองของจกัรพรรดิค์อนสแตนตนิ ใกล้กนัเป็นอาคารของพิพธิภัณฑ์ปราสาท
ยอร์ค ก าแพงเมืองโบราณทอดแนวยาวสู่ตัวเมืองเก่าอันเป็นท่ีตัง้ มหำวิหำรยอร์คมิน 
สเตอร์ จดัเป็นมหาวหิารแห่งหนึ่งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในองักฤษ และครอบคลมุพืน้ท่ีใกล้เคียง
ของเมืองยอร์ก ซึ่งเป็นเมืองแห่งยุคกลาง เมืองแห่งนีมี้บิช็อปประจ าเมืองในราวปี 314 
ท าให้เป็นสถานท่ีท่ีมีความส าคญัต่อคริสต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ขององักฤษ อีกทัง้ยังเป็น
โบสถ์แบบกอธิคท่ีใหญ่ท่ีสดุในอังกฤษเหนืองดงามด้วยการตกแต่งด้วยกระจกสี  แล้ว
อิสระให้ท่านได้เดนิเลน่ในเขตเมืองเก่าและตามอธัยาศยักบัการหาซือ้ของท่ีระลกึ 

 
 
 

12.00 น. รัาประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. น าท่านออกเดินทางโดยรถไฟด่วนสู่ดินแดนของสก๊อตแลนด์ที่เมืองเอดินเบิร์ก เมือง

หลวงท่ีตัง้อยู่ ใน พืน้ ท่ี ท่ีสวยงาม อิสระให้ท่ านได้ ช้อปปิ ้งบนถนนปริน้ เซส ท่ี มี
ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนม และร้านขายของท่ีระลึก โดยเฉพาะป่ีสก็อตเคร่ืองดนตรี
ประจ าชาติสก็อตท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสดุในโลก รวมทัง้ผ้า WOOLและผ้าแคชเมียร์ และ
ผ้าตาร์ตนัผ้าลายสก็อตพืน้เมืองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ    

(325 ก.ม.) 

 
19.00 น. รัาประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าททานเข้าสูทที่พัก HOTEL NOVOTEL EDINBURGH CENTRE 4* หรออเทียาเททา

ในระดัาเดียวกัน 
www.novotel.com 

 ทางาริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจัดห้องพักในเ อืองใกล้เคียง หากวันที่ เข้าพักตรงกัา
เทศกาลตทางๆ ดังนี ้(ซึ่งยังไ ทืระาุวันจัดงานที่แรนท ชัด) 
-เดออนืิถุนายน (Edinburgh International Film Festival / Leith Festival / Royal 
Highland Show / Edinburgh International Jazz and Blues Festival ) 
-เดอ อนสิ งหาคื (Edinburgh Festival Fringe / The Royal Edinburgh Military 
Tattoo / Edinburgh International Festival) 
-เดออนตุลาคื (The Ani Motion Show) 

 

วันที่ 5วันที่ 5  ปราสาทเอดนิเาร์ิกปราสาทเอดนิเาร์ิก  --  พระต าหนักโฮลีรู๊ดพระต าหนักโฮลีรู๊ด  --  เลคดสิทริคเลคดสิทริค  --  วนิเดอร์เืียร์วนิเดอร์เืียร์  พุธพุธ  
08.00 น. รัาประทานอาหารเช้าที่โรงแรรื Buffet 

http://www.marriott.co.uk/
http://จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด/
http://www.visitbritain.com/th/destinations/city-guides/york/index.aspx
http://www.novotel.com/
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09.00 น. น าเท่ียวชมเมืองเอดนิเบอระ ขึน้สู่ยอดเขาแคลตนัท่ีจะท าให้ท่านประทบัใจไปกับเมืองท่ี
ถูกแบ่งเป็นสองฝ่ังของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของตวัเมือง
แล้ว บนเนินเขาแห่งนีย้งัเป็นท่ีตัง้ของอนสุรณ์สถานร าลกึถึงสงครามนโปเลียน ท่ียงัสร้าง
ไม่เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมท่ีคล้ายคลึงมหาวหิารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ท าให้
เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี ้
สนุัขพนัธุ์สกายเทอเรียร์ท่ีโดง่ดงัท่ีสดุตวัหนึ่งของโลก จากความซ่ือสตัย์ และจงรักภักดี  
แล้วเดินทางสู่ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมสู่พระต าหนักโฮล่ีรู๊ด (Palace of 
Holyrood House) ซึ่งเป็นท่ีประทบัของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ และเคย
เป็นท่ีประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่า
ภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั แล้วน าท่านเข้ำชมปรำสำทเอดินเบิร์ก อันสง่า
งามด้วยท าเลท่ีตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเดน่เป็นสง่าจากทกุมมุเมือง เคยเป็นท่ีประทับ
ของกษัตริย์สก๊อต เคยถูกท าลายลงหลายครัง้ แต่ทุกครัง้ก็ได้รับการบูรณะ และ
สร้างใหม่ให้กลบัคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครัง้สดุท้าย ในศตวรรษท่ี 19 โดยเซอร์
วอลเตอร์ สก็อต นักปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของ
ปอ้มปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืน
ใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปีท่ีผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 12 เพ่ือร าลกึถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวดิท่ี 1 แล้วเข้าสูพ่ระราชฐาน
ชัน้ในส่วนท่ีเป็น The Palace จัดแสดงเก่ียวกับเร่ืองราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้อง
ประทับ และห้องมหามงกฎุ และ Great Hall เคยเป็นทัง้ห้องจัดเลีย้ง, การประชุมสภา, 
โรงเรือนทหารและโรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยุคสมยัปัจจบุัน จดัแสดงเก่ียวกับอาวธุ
ยทุโธปกรณ์ท่ีใช้ในการสงครามบนัทึกภาพสวยตามอธัยาศยั   

 
 

 
 

 

12.00 น. รัาประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ สู่เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติท่ี

ได้รับการขนานนามว่าดี   และสวยท่ีสุดของอังกฤษท่ีกว้างขวางและครอบคลุม
ทะเลสาบถึง 16 แห่ง 

(250 ก.ม.) 
 

19.00 น. รัาประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าททานเข้าสูทที่พัก LOW WOOD HOTEL 4* หรออเทียาเททาในระดัาเดียวกัน www.elh.co.uk/hotels/lowwoo

d/ 
วันที่ 6วันที่ 6  เลคดสิทริคเลคดสิทริค  --  แรืนเชสเตอร์แรืนเชสเตอร์  --  สนาืโอลด์แรทรฟฟอร์ดสนาืโอลด์แรทรฟฟอร์ด  ––  ืหานครลอนดอนืหานครลอนดอน    พฤหัสาดีพฤหัสาดี  
07.00 น. รัาประทานอาหารเช้าที่โรงแรรื Buffet 
08.00 น. น าท่านชมบรรยากาศของเลคดิสทริค เขตอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของประเทศ เพ่ือการ

พักผ่อนตากอากาศท่ามกลางความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบและหุบเขางดงาม
ประดจุหนึ่งภาพวาด เดินทางตทอสูทแรืนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรม ท่ีมีช่ือเสียง อีก
ทัง้ยังเป็นเมืองท่ีมีสโมสรท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนยูหรือ 
ปีศาจแดง น ำคณะเข้ำชมสนำมโอลด์แทรฟฟอร์ด  ท่ีสร้างนักเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของ
ปีศาจแดงมาหลายสมยั สนามฟตุบอลของสโมสรแมนยูฯ ท่ีจดัว่ารวยท่ีสดุในโลก อิสระ
ให้ท่านเลือกซือ้ของท่ีระลึกของทีมท่ีท่านช่ืนชอบในร้าน MEGA STORE ท่ีมากมายไป
ด้วยของท่ีระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล (หมายเหต ุการเข้าชมสนามฟุตบอล
และมวิเซียมจะงดให้บริการในวนัท าการแขง่ขนั) 

(144 ก.ม.) 

 

12.00 น. รัาประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Thai 
13.00 น. ออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสดุของสหภาพยโุรป มีประชากรกวา่ 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศนูย์กลาง
ส าคัญทางธุรกิจการเมือง และวฒันธรรมของโลก การส่ือสารการบนัเทิง แฟชั่น และ
ศลิปะและเป็นท่ียอมรับวา่มีอิทธิพลไปทั่วโลก หากการจราจรไม่เป็นอุปสรรคในการเข้า
เมือง เวลาท่ีเหลือจะน าท่านแวะห้างสรรพสนิค้าแฮร์ร็อดท่ีมีช่ือเสียง 
 

(335 ก.ม.) 
 

19.00 น. รัาประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซ่ัน – ต้นต าหรัาเป็ดอันโดทงดัง เพิ่ื 
หอยเชลล์ + กุ้งืังกรแรละหลากหลายเืนูควาือรทอย 

Chinese Deluxe Menu 

 น าทท านเข้าสูท ที่ พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4* www.millenniumhotels.co.uk  

http://www.elh.co.uk/hotels/lowwood/
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หรออเทียาเททาในระดัาเดียวกัน 
วันที่ 7วันที่ 7  เวสต์ืินเตอร์เวสต์ืินเตอร์  --  ลอนดอนอายลอนดอนอาย  ––  ทาวเวอร์ออฟลอนดอนทาวเวอร์ออฟลอนดอน   ––  พระราชวังาัคกิง้พระราชวังาัคกิง้

แรฮืแรฮื  ––  ืาดาืทุสโซทด์ืาดาืทุสโซทด์  --  ช้อปป้ิงานถนนอ็อกฟอร์ดช้อปป้ิงานถนนอ็อกฟอร์ด  
ศุกร์ศุกร์  

07.30 น. รัาประทานอาหารเช้าที่โรงแรรื Buffet 
08.30 น. เท่ียวชมมหานครลอนดอน บรรยายและน าชมโดยมัคคเุทศก์ท้องถิ่น  ผ่านจัตรัุส ทรา

ฟัลก้าร์ ผ่านจตุรัสรัฐสภา, พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ท่ีตัง้ของรัฐสภาอังกฤษ , หอ
นาฬิกาบิ๊กเบน ท่ีมีความสูง 320 ฟุต เป็นนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสดุในโลก ผ่านชม
ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น า้เทมส์แห่งแรก มหาวิหารเซนต์ปอล ท่ีมียอดโดมใหญ่
เป็นอันดบั 2 ของโลก จากนัน้เดินทางสูท่าวเวอร์บริดจ์ สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง  
เพ่ือเข้าสู่ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ท่ีมีประวตัิศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือดหรือ
แม้แต่ซับซ้อนซ่อนเง่ือน มีอดีตท่ียาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ , ปราสาทราชวงั, คุก 
และแดนประหาร ปัจจุบนัเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลงั ชม
มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดบัด้วยเพชรท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของโลกช่ือ “ดาราแห่ง
อาฟริกา 2” หรือ “คลัลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร 
“โคอินูร์” ท่ีเคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ท่ีสดุในโลก และชิน้สุดท้ายคือ “คฑา” ประดบัด้วย
เพชรเม็ดใหญ่ท่ีสุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1” ขึน้ชมทัศนียภาพ
ของเมืองแบบเบิร์ดอายววิบนลอนดอนอาย กระเช้าไฟฟา้ท่ีสงูท่ีสดุในทวีปยุโรป มีความ
สงู 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยม จากนัน้รถ
โค้ชน าท่านผ่านไปชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากว่า 800 ปี, เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ครัง้ใหญ่ แล้วเข้าสู่ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารท่ี
ท าการของรัฐในปัจจุบัน , บ้านเลขท่ี 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรี
องักฤษ จัตรัุสพิคคาดิลล่ี เดมิเป็นวงเวียนท่ีบรรจบของถนน 6 สาย มีน า้พ ุและรูปปัน้อี
รอสตรงกลางเป็นท่ีนิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรักกัน เดินทางต่อสู่พระราชวงับัค้กิง้
แฮม ท่ีประทบัของพระเจ้าอลซิาเบธท่ี 2 และพระสวามี 

 
 

 
 

 

 

 

12.00 น. รัาประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. น าท่านเข้าสูพ่พิธิภณัฑ์หุ่นขีผ้ึง้มาดามทสุโซ่ด์ แต่ละห้องล้วนจดัไว้อย่างน่าชมอาทิ ห้อง

บุคคลส าคัญๆ จากทั่วโลกและมีช่ือเสียงนักกีฬา , ศิลปินเอก, นักการเมือง ตลอดจน
ผู้น าประเทศตา่งๆ รวมทัง้ราชวงศ์แห่งองักฤษ แล้วให้ท่านได้เพลดิเพลินไปกบัลอนดอน
แท็กซ่ี ผ่านห้องต่างๆ ท่ีล้วนแต่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สนิค้าตาม
อธัยาศยัย่านถนน อ๊อกฟอร์ด 

 

 
 

 
19.00 น. รัาประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทท านเข้าสูท ที่ พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4* 

หรออเทียาเททาในระดัาเดียวกัน 
www.millenniumhotels.co.uk  

วันที่ 8วันที่ 8  พระราชวังวนิด์เซอร์พระราชวังวนิด์เซอร์  --  ช้อปป้ิง ช้อปป้ิง OOuuttlleett  --  เดนิทางกลัากรุงเทพฯเดนิทางกลัากรุงเทพฯ  เสาร์เสาร์  
07.00 น. รัาประทานอาหารเช้าที่โรงแรรื Buffet 
08.00 น. น าคณะเดนิทางสู่พระรำชวงัวินด์เซอร์ กษัตริย์วลิเลียมผู้พชิิต เป็นผู้เลือกท าเลก่อสร้าง

พระราชวงัแห่งนี ้ซึ่งอยู่บนเนินสงูมองเห็นแมน่ า้เทมส์อยู่เบือ้งลา่ง พระรำชวงัวินด์เซอร์ 
เป็นท่ีประทบัประมขุสงูสดุแห่งประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้วา่พระราชวงั
แห่งนีเ้ป็นพระราชวงัท่ีมีผู้พ านกัอาศยัตอ่เน่ืองยาวนานกวา่พระราชวงัแห่งใดในโลก เข้า
ชมภายใน โดยผา่น Jubilee Garden ก่อนเข้าสูอ่าคารจดัแสดงประวตัคิวามเป็นมาของ
พระราชวงั สิง่ท่ีน่าสนใจควรคา่แก่การชมคือเขตพระราชฐานชัน้ใน State Apartment  
ถือเป็นหวัใจของพระราชวงั ห้องทกุห้องจึงถกูประดบัประดาด้วยทรัพย์สมบตัขิอง
ราชวงศ์อนัประมาณคา่มไิด้ ไมว่า่จะเป็นภาพเขียนฝีมือ, มา่นปักประดบั ผนงั, เคร่ือง
ลายคราม, รูปปัน้, อาวธุ ชดุเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยคุตา่งๆ The King's 
Chamber อนัมีภาพเขียนเป็นจดุเด่นนอกเหนือจากเตียงไม้สลกัปิดทองสไตล์ฝร่ังเศส

 
 

http://www.millenniumhotels.co.uk/


 

EUR14_INSIGHT GREAT BRITAIN 9 Days (Jan - Apr, 2017)                              6/10 

สมยัศตวรรษท่ี 18 ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องท่ีโดดเดน่ท่ีสดุ St.George's 
Hall ท้องพระโรงแห่งนีมี้ความยาวกวา่ 50 เมตร จึงมกัใช้ในงานพระราชพธีิ เช่นงาน
เลีย้งรับรองพระราชอาคนัตกุะในพระนางเจ้าอลซิาเบซ ภายในตกแตง่ตามศิลปะแบบ
โกธิก ประดบัประดาด้วยอาวธุชดุเกราะและตราประจ าราชวงศ์ และไมพ่ลาดกบัการเข้า
ชม St. George's Chapel ถือเป็นอาคารสไตล์โกธิกท่ีงดงามท่ีสดุในประเทศองักฤษ 
อาคารแห่งนีเ้ร่ิมก่อสร้างในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวร์ิดท่ี 4 และใช้เวลากว่า 50 ปี
จนส าเร็จลลุว่ง  

12.00 น. รัาประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. รถโค้ชน าท่านสู ่BICESTER VILLAGE เพลดิเพลินไปกบัการช้อปปิง้สนิค้าภายในเอ๊าท์

เลท็กว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกซือ้อย่างจุใจสมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่
มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของ
สหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศนูย์กลางส าคญัทาง
ธรุกิจการเมือง และวฒันธรรมของโลก การส่ือสารการบนัเทิง แฟชัน่ และศลิปะและเป็น
ท่ียอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก จนได้เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์   เพ่ือ
เตรียมตวัเดนิทางกลบัมีเวลาให้ท่านได้ท า Tax Refund พร้อมช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษี
ภายในสนามบนิ 

(80.5 ก.ม.) / (81.2 ก.ม.) 
 
 
 
 
 
 

 
21.35 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี  TG 917   
วันที่ 9วันที่ 9  เดนิทางกลัาถึงกรุงเทพฯเดนิทางกลัาถึงกรุงเทพฯ  อาทติย์อาทติย์  
16.00 น. สายการบนิไทย น าท่านเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดนิทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดนิทางเท่านัน้) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

DDBBLL  
SSGGLL  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

77--15 ม.ค. 256015 ม.ค. 2560  

101066,,000000..--  9966,,000000..--  8855,,000000..--  1122,,550000..--  1188,,550000..--  --2299,,000000..--  
--2222,,000000..--  

1414--22 ม.ค. 256022 ม.ค. 2560  
2121--29 ม.ค. 256029 ม.ค. 2560  

2277  ม.ค.ม.ค.--44  ก.พ. 2560ก.พ. 2560  
44--1122  ก.พ. 2560ก.พ. 2560  
1111--19 ก.พ. 256019 ก.พ. 2560  
1818--26 ก.พ. 256026 ก.พ. 2560  

25 ก.พ.25 ก.พ.--5 มี.ค. 25605 มี.ค. 2560  
44--12 มี.ค. 256012 มี.ค. 2560  
1111--19 มี.ค. 256019 มี.ค. 2560  

1188--2266  มีมี.ค. .ค. 25256060  110022,,000000..--  9922,,000000..--  8822,,000000..--  1122,,550000..--  1188,,550000..--  --2211,,000000..--  
--1166,,000000..--  

25 มี.ค.25 มี.ค.--2 เม.ย. 25602 เม.ย. 2560  101066,,000000..--  9966,,000000..--  8855,,000000..--  1122,,550000..--  1188,,550000..--  --2299,,000000..--  
--2222,,000000..--  11--99  เม.ย. 2560เม.ย. 2560  

77--15 เม.ย. 15 เม.ย. 25256060  111155,,000000..--  110044,,000000..--  9933,,000000..--  1122,,550000..--  1188,,550000..--  --3377,,000000..--  
--2288,,000000..--  88--16 เม.ย. 16 เม.ย. 25256060  

2222--30 เม.ย. 30 เม.ย. 25256060  110088,,000000..--  9988,,000000..--  8877,,000000..--  1122,,550000..--  1188,,550000..--  --2299,,000000..--  
--2222,,000000..--  29 เม.ย.29 เม.ย.--7 พ.ค. 7 พ.ค. 25256060  

คา่ทวัร์คา่ทวัร์รวม รวม ::  
  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
 ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภัณฑ์น า้แร่ท่ีเมืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้เข้าชมทาง

บริษัทฯ คืนเงินท่านละ 10  ปอนด์) / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / 
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คา่ธรรมเนียม Rope Bridge / คา่ขึน้ลอนดอนอาย / คา่เข้าพระราชวงัวนิด์เซอร์ / คา่เข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทีททานืี

ข้อจ ากัดในการรัาประทานอาหาราางชนิด กรุณาสอาถาืรายละเอียดลทวงหน้าเพอ่อควาืเหืาะสื 
 คา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าสหราชอาณาจกัร (Standard time) ในกรณีที่ย่ืนวีซ่าเร่งด่วน ช าระเพิ่มท่านละ 7,050 

บาท 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS 

TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผู้เอาประกนัภยัอายมุากกว่า 16 ปีน้อยกวา่ 
75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภาพ
ท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระ
และเท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7 
กิโลกรัม  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  
คา่ทวัร์ไม่รวม คา่ทวัร์ไม่รวม ::  
  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ทิปหวัหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ การจองทวัร์ ((HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดนิทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ีท่านรู้จกั

และเช่ือถือได้ ซึ่งจะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดนิทางของท่าน กรุณา
จองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากท่านไม่
ช าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้เดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทัวร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดนิทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (การยกเลกิการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
HHiigghh  SSeeaassoonn  ==  เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. --  15 เ15 เม.ย.) / เดือนตลุาคม (1 ม.ย.) / เดือนตลุาคม (1 --  31 ต.ค.) / 31 ต.ค.) /   
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. --  31 ธ.ค.)31 ธ.ค.)  
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 - 15 วนัก่อนการเดนิทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
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  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดนิทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผู้เดนิทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิค่าใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซ่า และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ และต้องไมอ่ยู่ในเง่ือนไขของ
ตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพจิารณาอนมุตัิวีซ่า ไมว่า่
ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลกิเฉพาะบุคคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไมแ่น่ใจว่าจะได้รับการพจิารณาอนมุตัวีิซา่
จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผดิชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุ
จ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัเิหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิม่เติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ท่ีระบคุวามรับผดิชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินคา่
ทวัร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดนิทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบนิ (ตัว๋เคร่ืองบนิ (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้องช าระ

คา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้เดนิทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทัวร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (การสะสมไมล์ของสายการบนิ (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดเินเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบนินัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบนิเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพกัแราา Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพกัแราา Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแราา Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพกัแราา Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัแราา Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 

ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
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 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 
หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (สถานท่ีเข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจดัโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมไิด้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักล่าวได้ แตห่ากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าให้ท่าน
ไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดนิทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเตมิ ท่านจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่าน
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผดิชอบคา่ใช้จ่ายในน า้หนกั
สว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผดิชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกิด

จากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรับผดิชอบตอ่การ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (การสบูบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ีชดัเจนใน

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบุหร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (การเดนิทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair) , 

เดก็ , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยอ่นวีซทาประเทศอังกฤเอกสารในการยอ่นวีซทาประเทศอังกฤษษ  
ใช้เวลายอ่นประืาณ ใช้เวลายอ่นประืาณ 1155--2200  วันท าการไ ทืนัาวันเสาร์ วันท าการไ ทืนัาวันเสาร์ --  อาทิตย์แรละวันหยุดอาทิตย์แรละวันหยุด  

(การขอวีซา่ประเทศองักฤษผู้ เดินทางทกุทา่นต้องมา สแรกนลายนิว้ืออสแรกนลายนิว้ืออ ด้วยตนเอง ณ  
ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศองักฤษ ตัง้อยูท่ี่อาคารเดอะเทรนดี ้ชัน้ 28 สขุมุวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. ) 
 พาสปอร์ตท่ียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซ่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / ส าเนาสตูบิตัร ใน

กรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนั

เดือนปีท่ีเร่ิมท างานกับบริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดนิทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด
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ลา   
 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ 

หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 
 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่

ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลับสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ี
เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนังสือ รับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับ
บญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  – 6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผู้ เดินทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
 กรณีท่ีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับดิา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบดิา, มารดา จะต้องไปย่ืน

เร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บุตรเดนิทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการ
เขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่กาย
สภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบริษัทฯ 
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพจิารณาวีซ่าไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ท่าน
ไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซ่าได้ 

หลังจากการจองทวัร์แรละช าระเงนิืัดจ าแรล้ว ทางาริษัทฯ ถออวทา 
 ททานได้ยอืรัาในข้อตกลงแรละเงอ่อนไข ที่าริษัทฯ ได้ระาุไว้ข้างต้นทกุประการ  

 

 


