
EUR 14 Great Britain 10 Days (TG)
อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด ์10 วัน



21.30 น. 
       พรอ้มคณะที�สนามบนิสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ
เคาน์เตอร ์D 9-12 สายการบนิไทย เจา้หน้าที�คอยอํานวยความสะดวกในเรื�อง
สัมภาระและการเชค็อิน

วันที� 1 ออกเดินทาง
จากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)

วันที� 2 ลอนดอน - ไบบิวรี - เบอร์ตนัออนเดอะ
วอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค

00.15 น.
       ออกเดนิทางสู่ลอนดอน โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที�  TG 910 

06.20 น.

       คณะถึงสนามบนิฮีทโธรว ์นครลอนดอน ผา่นการตรวจคนเข้าเมอืงแลว้ รถปรบั

อากาศรอรบัทา่น เดนิทางสู่ภมูภิาคคอตสโวลส์ มหีมูบ่า้นเล็ก ๆ สไตล์ชนบทและวถิสี

โลวไ์ลฟ�เรยีงราย สลบักบัทุง่หญา้สีเขียวขจ ีภมิูภาคนี�เคยเป�นศนูยก์ลางการค้าขนแกะมา

ตั�งแตย่คุกลาง หมู่บา้นสวยที�แรกที�เราจะแวะเยี�ยมชมคือ หมูบ่า้นไบบวิรี� (Bibury) อยูใ่น

แควน้ Gloucestershire ในเขตหุบเขา Cotswolds เป�น The most beautiful village in

England และยกยอ่งให้เป�นหมู่บา้นที�ถ่ายรูปสวยที�สดุ ถดัไปคือ เบอรต์นั ออน เดอะวอ

เตอร ์หมู่บา้นที�โด่งดังที�สุด ดเูงยีบสงบมีลําธารสายเลก็ ๆ (แมน่�าวินด์รชั) ไหลผา่นกลาง

เมือง ตน้วลิโลวท์ี�แกวง่กิ�งกา้นใบอยูร่มิน�าบรรยากาศอันรื�นรมย ์แลว้เดนิทางตอ่สู่เมอืง

สแตรทฟอรด์ เมืองที�ตั�งอยูร่มิฝ�� งแมน่�าเอวอนอนัเป�นบา้นเกิดของวลิเลี�ยมเชค็สเป�ยร ์กวี

ที�มีชื�อเสียงที�สดุของอังกฤษ  

12.00 น. 
       รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร



บ่าย

      เดินเลน่ชมเมือง หรอืจะเรยีกวา่หมูบ่า้นเชคสเป�ยร ์กว่็าได้ ดว้ยการที�เป�นกวเีอกสรา้ง

ชื�อเสียงให้เป�นที�โด่งดังไปทั�วโลก การมาเยอืนเมืองนี�เหมอืนตามรอยนักกวผีูโ้ดง่ดงั

แลว้เดินทางสู่ เมืองยอรค์(York) อดตีโรมันใชเ้ป�นแนวกําแพงป�องกนัการบุกรุกของชาว

สกอ็ตผูป้�าเถื�อน

19.00 น. 

      รบัประทานอาหารค�า ณ ภตัตาคาร

นําทา่นเขา้สู่ที�พัก York Marriott Hotel **** 

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั

วันที� 3 ยอรค์มนิสเตอร์ - เอดนิเบิร์ก (สก๊อตแลนด)์
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม

09.00 น.

       ชมและถ่ายรูปกบั คลฟิฟอรด์ทาวเวอร ์สิ�งกอ่สรา้งโบราณเชื�อกันวา่มมีาตั�งแตย่คุ

โรมัน เขา้สู่ยา่นเมืองเกา่อันเป�นที�ตั�งมหาวหิารยอรค์มินสเตอร ์ (จดัเป�นมหาวหิารแห่ง

หนึ�งที�ยิ�งใหญท่ี�สุดในอังกฤษ เป�นโบสถ์แบบกอธคิที�ใหญ่ที�สดุ ภายในงดงามตกแต่ง

ด้วยกระจกสี เดินเที�ยวเลน่ชมเมือง บนัทกึภาพสวย หรอืหาซื�อของที�ระลกึ

12.00 น. 

      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บ่าย

       ออกเดินทางตอ่โดยรถโค้ชขา้มพรมแดนของสกอ๊ตแลนด์เข้าสู่เมอืงเอดนิเบริก์

เมืองหลวงที�ตั�งอยูใ่นพื�นที�ที�สวยงาม มถีนนปริ�นเซสเป�นยา่นชอ้ปป�� งใจกลางเมอืง เรยีง

รายไปด้วยห้างสรรพสินค้า รา้นขายสินค้า และรา้นขายของที�ระลกึ โดยเฉพาะป��สกอ็ต

เครื�องดนตรปีระจําชาตสิกอ็ตที�มคีวามเก่าแกท่ี�สดุในโลก รวมทั�งผา้ WOOL และผา้

แคชเมยีร ์และผา้ตารต์นั ผา้ลายสกอ็ตพื�นเมอืงอันเป�นเอกลกัษณ์ของประเทศ

http://xn--72caab2a2bevcobv3fsak7d2chbbbf5j3ac4ck0agu7ezmqb5e2fzbedcec/
http://www.visitbritain.com/th/destinations/city-guides/york/index.aspx


19.00 น. 

      รบัประทานอาหารค�า ณ ภตัตาคาร

นําทา่นเขา้สู่ที�พัก Hotel Novotel Edinburgh Centre **** 

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั

วันที� 4 แคลตนัฮลิล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - 
โฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์

08.30 น.

       ยามเชา้นําคณะเที�ยวชมเมอืง ขึ�นสู่ยอดเขาแคลตนั ชมววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงถกูแบง่

เป�นสองฝ�� งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ บนเนินเขาแห่งนี�ยงัเป�นที�ตั�งของอนสุรณ์สถาน

ที�คลา้ย คลงึมหาวหิารแพนธอีอน ทาํให้เอดนิเบอระไดร้บัการขนานนามวา่ “เอเธนส์แห่ง

ทศิเหนือ” กลบัลงมาสู่ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสําคัญที�เชื�อมสู่พระตําหนักโฮลี�รูด๊ ฝ�� ง

ตรงขา้มเป�นรฐัสภาแห่งชาตสิกอ็ตอนัน่าภาคภมูใิจ แลว้นําทา่นเขา้ชม ปราสาทเอดนิ

เบริก์ อันสงา่งามด้วยทําเลที�ตั�งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป�นสงา่จากทกุมมุเมอืง แบ่ง

เป�นส่วนตา่งๆอยา่งน่าชมอาท ิส่วนของป�อมปราการ, กําแพงปราสาทโบราณ มปี�นใหญ่

เรยีงราย รวมทั�งประเพณีการยงิป�นใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทกุวนัตลอด 150 ป�ที�ผา่น

มา, โบสถ์เซนตม์ากาเรต็สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที� 12 เข้าสู่พระราชฐานชั�นในส่วนที�เป�น

The Palace จัดแสดงเกี�ยวกบัเรื�องราวของราชวงศ์แห่งสกอ็ต ห้องประทบั และห้อง

มหามงกฎุ และ Great Hall เคยเป�นทั�งห้องจดัเลี�ยง, การประชมุสภา, โรงเรอืนทหารและ

โรงพยาบาลมาแลว้ในแตล่ะยคุสมยัป�จจบุนั จัดแสดงเกี�ยวกบัอาวธุยทุโธปกรณ์ที�ใชใ้น

การสงคราม ลว้นควรค่าแกก่ารได้เขา้ชม

12.00 น. 

      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม



บ่าย
       เดินทางสู่ เมืองวนิเดอรเ์มยีร ์สู่ เขต เลคดสิทรคิ (Lake District) อุทยานแห่ง
ชาตทิี�ได้รบัการขนานนามวา่ดีและสวยที�สดุขององักฤษ ที�กวา้งขวางและ
ครอบคลมุทะเลสาบถงึ 16 แห่ง

19.00 น. 

      รบัประทานอาหารค�า ณ ภตัตาคาร

นําทา่นเขา้สู่ที�พัก Low Wood Bay Resort & Spa****

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั

วันที� 5 เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอ
ลด์แทรฟฟอร์ด - คาร์ดีฟ (เวลส์)

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม

08.00 น.

       ชมบรรยากาศยามเชา้อนัแสนสดชื�นของ เลคดสิทรคิ อุทยานที�มชีื�อเสียงที�สุดของ

ประเทศ แหลง่พักผอ่นตากอากาศ ทา่มกลางความเป�นธรรมชาติของทะเลสาบ และ

หุบเขางดงามประดุจหนึ�งภาพวาด เดินทางตอ่สู่แมนเชสเตอร ์เมืองที�มสีโมสรทมี

ฟตุบอลชื�อดงั นําเขา้ชม สนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ สโมสรแมนย ูฯ จดัวา่รวยที�สดุอนัดบั

ตน้ๆของโลก มสีนามแขง่ที�งดงามและทนัสมยั MEGA STORE ที�มากมายไปดว้ยของที�

ระลกึหลากหลายชนิดสําหรบัแฟนบอล (หมายเหต ุการเขา้ชมสนามฟุตบอลและมวิเซยีม

จะงดให้บรกิารในวนัทําการแขง่ขนั)

12.00 น. 

      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บ่าย
       เดินทางตอ่สู่ประเทศเวลส์ เพียงแค่ชอ่งแคบกั�นโดยขา้มสะพานแชเวริน์สู่
เมือง คารดิ์�ฟ เมอืงหลวงของประเทศ หนึ�งในเครอืจกัรภพ กลางใจเมอืงเป�นที�ตั�ง
ของปราสาทคารด์ิ�ฟ ถกูลอ้มรอบไวด้ว้ยกําแพงโบราณ ชมสถานที�สําคัญของเมอืง
ศาลาวา่การเมือง และ พิพิธภณัฑ ์ซึ�งเป�นกลุม่อาคารโบราณเกา่แก ่ป�จจบัุนเป�น
ศูนย์บรหิารราชการเมือง 



19.00 น. 

      รบัประทานอาหารค�า ณ ภตัตาคาร

นําทา่นเขา้สู่ที�พัก Radisson Blu Hotel, Cardiff ****

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั

วันที� 6 คาร์ดีฟ - บาธ - พิพิธภณัฑ์น�าแร่โรมัน -
สโตนเฮนจ์ - มหานครลอนดอน

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม

08.00 น.
       เดินทางสู่เมอืงบาธ เพื�อไปชม พิพิธภณัฑน์�าแรร่อ้นโรมัน (Roman Bath Museum)
ป�จจุบันเป�นกลุม่อาคารสําคัญของเมอืงซึ�งป�จจบุนัไดร้บัการอนรุกัษ์ไวอ้ย่างด ียงัคง
รกัษารูปแบบสถาป�ตยกรรมยคุสมยัโรมันไว้อยา่งกลมกลนื ด้านนอกเป�นเหมอืนอาคาร
สวยทั�วๆไป ภายในแบง่เป�น 4 โซน คือ Sacred Springs, Roman Temple, Roman Bath
House และพิพิธภณัฑจั์ดแสดงโบราณวัตถตุ่าง ๆ ไฮไลตข์องที�นี�อยูท่ี� “Great Bath”
อ่างอาบน�าขนาดใหญ ่ซึ�งเป�นทั�งจดุสําคัญที�นักทอ่งเที�ยวจะตอ้งมาถ่ายรูปสวย ๆ เป�น
ที�พักผอ่นหยอ่นใจนั�งเลน่ทอดอารมณ์อยูร่มิน�าสีเขยีวมรกตอยา่งผอ่นคลาย เที�ยวชม
เมืองอาคารรูปแบบสถาป�ตยกรรมแบบจอรเ์จยีนมีให้เห็นอยา่งมากมาย จดุเดน่ที�จะเห็น
เด่นชดัคือ “The Circus” ออกแบบโดยจอห์น วูด (John Wood the Younger) สถาปนิก
ชื�อดังระดับโลกในยคุนั�น อกีแลนด์มารก์ที�น่าสนใจ “Royal Crescent” เป�นทาวน์เฮาส์
รูปทรงพระจันทรเ์สี�ยว 
12.00 น. 
      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บ่าย
       เดินทางสู่ทุง่ราบซอลส์บร ีนําชม สโตนเฮ้นจ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์
ของโลก เป�นอนสุรณ์สถานยคุกอ่นประวตัศิาสตรก์ลางทุง่ราบกวา้งใหญ ่เสาหิน
อนสุรณ์สถานประกอบด้วยแทง่หินขนาดยกัษ์ 112 กอ้น ตั�งเรยีงกนัเป�นวงกลมซอ้นกนั
3 วงแนว แทง่หินนี�ยงัคงเป�นปรศินาความลับดํามดืว่าสรา้งในยคุใด ประมาณการวา่
มีอายกุวา่ 4-5000 ป� เดนิทางตอ่สู่เมอืงบาธ ในหุบเขาเอวอน เมอืงเก่าแก่ที�มอีายตุั�งแต่
เมื�อครั�งโรมันเรอืงอํานาจจากหลกัฐานที�ตั�ง บอ่น�าพุรอ้น และซากอาคารเกา่แกท่ี�หลง
เหลืออยูทํ่าให้เมืองบาธได้รบัการแตง่ตั�งเป�นเมอืงมรดกโลกจากองค์การยเูนสโกในป�
ค.ศ. 1987 เดินทางสู่ มหานครลอนดอน เป�นเมืองหลวงของสหราชอาณาจกัร



วันที� 7 มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟ
ลอนดอน – ถนนอ็อกฟอร์ด หรือ ห้างแฮร์ร็อด

19.00 น.

       รบัประทานอาหารค�า ณ ภัตตาคารโฟรซ์ซีั�น

ตน้ตํารบัเป�ดย่างอนัโด่งดัง เมนหูอยเชลล์ + กุง้มงักร และหลากหลายเมนคูวามอรอ่ย

นําทา่นเขา้สู่ที�พัก Copthorne Tara Hotel London Kensington ****
หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดียวกนั

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม

08.30 น.
       เที�ยวมหานครลอนดอน โดยมัคคุเทศกท์อ้งถิ�น ดว้ยความเป�นเครอืจกัรภพ ทาํให้
ตวัเมืองถูกประดับไปด้วยงานศิลปะและสถาป�ตยกรรมที�ล�าค่า จตัรุสัพิคคาดลิลี�, จตัรุสั
ทราฟ�ลก้าร.์ จตรุสัรฐัสภา, หอนา�ิกาบิ�กเบน, มหาวหิารเวสตม์นิสเตอร,์ มหาวหิารเซนต์
ปอล, ลอนดอนบรดิจ ์สะพานขา้มแมน่�าเทมส์แห่งแรก, ทาวเวอรบ์รดิจ์, เขา้ชมทาวเวอร์
ออฟ ลอนดอน ที�มีประวตัศิาสตรอั์นยิ�งใหญ่เกรยีงไกร ป�จจบุนัเป�นพิพิธภณัฑ ์ซึ�งเป�นก
ลุม่อาคารและหอคอยหลายหลงัใชเ้ป�นที�เกบ็สิ�งของล�าค่า อาท ิมหามงกฎุอมิพีเรยีล ซึ�ง
ประดับด้วยเพชรที�ใหญ่เป�นอนัดับสองของโลกชื�อ “ดาราแห่งอาฟรกิา 2” หรอื “คัลลนัิน
2” และ “มงกฎุของพระราชนีิอลซิาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอนิรู”์ ที�เคยเป�นเพชรเมด็
ใหญ่ที�สุดในโลก และชิ�นสุดทา้ยคือ “คฑา” ประดบัดว้ยเพชรเม็ดใหญ่ที�สดุในโลก “ดารา
แห่งอาฟรกิา 1” หรอื “คัลลนัิน 1” 
12.00 น. 
      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บ่าย
       นําทา่นสัมผสัววิทวิทศัน์แบบเบริด์อายววิบน ลอนดอนอาย กระเชา้ไฟฟ�าที�สูงที�สดุ
ในทวปียโุรป สถานที�ทอ่งเที�ยวที�ได้รบัความนิยม อสิระให้ทา่นได้ชอ้ปป�� งสินค้าตาม
อัธยาศัยย่านถนนออ๊กฟอรด์ หรอื ห้างแฮรร์อด



19.00 น. 

      รบัประทานอาหารค�า ณ ภตัตาคาร

นําทา่นเขา้สู่ที�พัก Copthorne Tara Hotel London Kensington ****

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั

วันที� 8 พระราชวังวินดเ์ซอร ์- 
ช้อปป�� ง Bicester Outlet

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม

08.00 น.
       เดินทางสู่หมูบ่า้นวนิด์เซอรท์ี�ตั�งของ พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์กษัตรยิว์ลิเลียมผูพิ้ชติ
เป�นผูเ้ลอืกทาํเลกอ่สรา้งอยูบ่นเนินสูงมองเห็นแมน่�าเทมส์อยูเ่บื�องลา่ง พระราชวงัวนิด์

เซอร ์เป�นที�ประทบัประมุขสูงสุดแห่งประเทศองักฤษมาตลอด 900 ป� จงึถอืไดว้า่
พระราชวงัแห่งนี�เป�นพระราชวงัที�มีผูพํ้านักอาศัยต่อเนื�องยาวนานกวา่พระราชวงัแห่งใด
ในโลก เข้าชมภายใน เขตพระราชฐานชั�นใน State Apartment ถือเป�นหัวใจของ
พระราชวงั ห้องทกุห้องจงึถกูประดับประดาดว้ยทรพัยส์มบติัของราชวงศ์อนัประมาณค่า
มิได้ ไม่วา่จะเป�นภาพเขยีน, ม่านป�กประดบัผนัง, เครื�องลายคราม, รูปป�� น, อาวธุ ชุดเกราะ
รวมไปถึงเฟอรนิ์เจอรใ์นยคุตา่งๆ และห้องที�โดดเดน่ที�สดุ St.George's Hall ทอ้งพระโรง
แห่งนี�มีความยาวกวา่ 50 เมตร จึงมักใชใ้นงานพระราชพิธเีลี�ยงรบัรองพระราชอาคันตกุะ
ในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแต่ง ประดับประดาดว้ยอาวธุชดุเกราะและตราประจํา
ราชวงศ์
12.00 น. 
      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

13.00 น.
       นําทา่นสู่ Bicester Village เพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปป�� งสินค้าภายในเอา๊ทเ์ลท็กวา่
180 รา้นค้าแบรนด์เนม ให้ทา่นเลอืกซื�ออยา่งจุใจ จนไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู่สนามบนิ
ฮีทโธรว ์ เพื�อเตรยีมตวัเดินทางกลบัมีเวลาให้ทา่นไดทํ้า Tax Refund พรอ้มชอ้ปป�� งสินค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบนิ



19.00 น.

       รบัประทานอาหารค�า ณ ภัตตาคาร

นําทา่นเขา้สู่ที�พัก Copthorne Tara Hotel London Kensington ****
หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั

วนัที� 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม

11.50 น. 
      ออกเดินทางโดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 911

วนัที� 10 เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ
11.50 น. 
      สายการบนิไทย นําทา่นเดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ

       เริ�มตั�งแตว่นัที� 11 ตลุาคม 2564 ประเทศไทย อังกฤษประกาศถอด
ประเทศไทยออกจากบญัชีแดง โดยสามารถเดนิทางไปทอ่งเที�ยวได้แบบ
ไม่ตอ้งกักตวั โดยหากคุณไดร้บัวคัซีนที�ไดร้บัการอนมุตัอิยา่งครบถ้วน
อย่างน้อย 14 วนัก่อนเดนิทาง วคัซีนที�องักฤษยอมรบั
Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna, Janssen

หมายเหตุ
ทางบริษัทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทวัรก์อ่น 15 วนั โดยซื�อตั�วเครื�องบิน,
เช่ารถโค้ช, จองที�พัก, รา้นอาหาร สถานที�เข้าชมตา่ง ๆ ไวล้ว่งหน้าให้กบักรุป๊
ทัวร ์กรณีที�เกดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลิกเที�ยวบนิ, การล่าช้าของสายการบิน,  
การพลาดเที�ยวบิน (ขึ�นเครื�องไมท่นั), 
การนัดหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตั,ิ การถูกปฏเิสธการเข้าเมอืง ทาํให้การ
เดินทางล่าช้า หรอืเหตุสุดวิสัยอื�น ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายตาม
โปรแกรมได ้หัวหน้าทวัร ์มีสิทธิ�ในการเปลี�ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืน
เงนิค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ที�ชําระแล้ว เพราะทางบรษัิทฯ 
ไดชํ้าระค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมค่ีาใช้จา่ยอื�น ๆ เกดิขึ�นนอกจาก
ในรายการทัวร ์หัวหน้าทวัรจ์ะแจง้ให้ทา่นทราบ เพราะเป�น
สิ�งที�ทางบรษัิท ฯ มอิาจรบัผดิชอบได้



ค่าทัวร์รวม

✔ ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ�มของน�ามนัเชื�อเพลิง ณ 1 ตลุาคม 2564

✔ ค่ารถโค้ชปรบัอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ทอ่งเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบุ

✔ ค่าเขา้สโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภณัฑ์น�าแรท่ี�เมืองบาธ / ค่าเขา้สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (ใน

กรณีไม่ได้เขา้ชมทางบรษัิทฯ คืนเงนิทา่นละ 20 ปอนด)์ / ค่าเขา้ปราสาทเอดนิเบริก์ / ค่าขึ�น

ลอนดอนอาย / ค่าเขา้พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์/ ค่าเขา้ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน / ค่าเขา้ชมมาดาม

ทสูโซด์

✔ ค่าโรงแรมที�พักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดบัราคาเดียวกัน โดยพักเป�นห้องแบบ

Twin / Double ในกรณีที�ทา่นจองห้องพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป�นเตยีง

เสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปส่วนใหญจ่ะไม่มีเครื�องปรบัอากาศ และอาจมกีาร

เปลี�ยนยา้ยเมืองพัก หากวนัดงักลา่วมกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป�นผลให้ค่า

โรงแรมสูงขึ�น 3-4 เทา่ตวั

✔ ค่าอาหารตามที�ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารทอ้งถิ�นใน

แตล่ะเมือง ในกรณีททีา่นมีขอ้จํากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามราย

ละเอียดลว่งหน้าเพื�อความเหมาะสม



✔ ค่าธรรมเนียมในการยื�นวซีา่สหราชอาณาจกัร (Standard time) ในกรณีที�ยื�นวซีา่
เรง่ด่วน 3-5 วนัทาํการ ชาํระเพิ�มทา่นละประมาณ 9,315 บาท **ราคาขึ�นอยูก่บัอตัรา
แลกเปลี�ยน**
✔ ค่าประกนัการเดนิทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จ ีประกันภยั แบบ TRAVEL GROUP
TOUR คุ้มครองการสูญเสียชวีติ/อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิ จาก
อุบติัเหต ุสําหรบัผูเ้อาประกนัภัยอาย ุ16-75 ป� จํานวนเงนิเอาประกันภยั 1,000,000
บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 บาท รวมถงึค่ารกัษาพยาบาลตอ่
เนื�องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั�งนี�ครอบคลมุถงึประกนั
สุขภาพที�ไม่ได้เกดิจากโรคประจําตวั
✔ ค่ายกกระเป�าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น�าหนักไม่เกิน 30 กโิลกรมั ส่วนกระเป�าใบเลก็
อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3%
ค่าตรวจ PCR Test ในวนัที� 2 ของการเดินทางในประเทศอังกฤษ
ค่าทปิหัวหน้าทวัร ์และไกด์ทอ้งถิ�น
ค่าทาํหนังสือเดนิทาง (พาสปอรต์)
ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื�องดื�มในห้องพัก และค่า
อาหารที�สั�งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในรา้นอาหารนอก
เหนือจากที�ทางบรษัิทฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป�นกรณีพิเศษ เชน่ หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพิ�ม

ค่าทัวรไ์ม่รวม


