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EUR 14 Great Britain 9 Days (TG) 

อังกฤษ เวลส ์สก็อตแลนด ์9 วัน 
วันที ่1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)  
21.30 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์D 9-12 สาย

การบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเชค็อิน 
 

วันที ่2 ลอนดอน - ไบบิวรี - เบอรต์ันออนเดอะวอเตอร ์- สแตรทฟอรด์ อัพพอน เอวอน - 
ยอรค์ 

 

00.15 น. ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910   
06.20 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว ์นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รถปรบัอากาศรอรบั

ท่าน เดินทางสู่ภมูิภาคคอตสโวลส ์ มีหมู่บา้นเล็ก ๆ สไตลช์นบทและวิถีสโลวไ์ลฟ์เรียงราย 
สลบักบัทุ่งหญา้สีเขียวขจี ภมูิภาคนีเ้คยเป็นศนูยก์ลางการคา้ขนแกะมาตัง้แต่ยคุกลาง 
หมู่บา้นสวยที่แรกที่เราจะแวะเยี่ยมชมคือ หมู่บ้านไบบวิร่ี (Bibury) อยูใ่นแควน้ 
Gloucestershire ในเขตหบุเขา Cotswolds เป็น The most beautiful village in England 
และยกย่องใหเ้ป็นหมู่บา้นท่ีถา่ยรูปสวยที่สดุ ถดัไปคือ เบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์ 
หมู่บา้นที่โด่งดงัที่สดุ ดเูงียบสงบมีล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น า้วินดร์ชั) ไหลผ่านกลางเมือง ตน้
วิลโลวท์ี่แกวง่กิ่งกา้นใบอยู่รมิน า้บรรยากาศอนัร่ืนรมย ์ แลว้เดินทางต่อสูเ่มือง สแตรท
ฟอร์ด เมืองที่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้เอวอนอนัเป็นบา้นเกิดของวิลเล่ียมเชค็สเปียร ์ กวีที่มี
ชื่อเสียงที่สดุขององักฤษ   

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินเล่นชมเมือง หรือจะเรียกว่าหมู่บา้นเชคสเปียรก์็วา่ได ้ ดว้ยการท่ีเป็นกวเีอกสรา้ง

ชื่อเสียงใหเ้ป็นที่โดง่ดงัไปทั่วโลก การมาเยือนเมืองนีเ้หมือนตามรอยนกักวีผูโ้ด่งดงั แลว้
เดินทางสู่ เมืองยอร์ค (York) อดีตโรมนัใชเ้ป็นแนวก าแพงป้องกนัการบกุรุกของชาวสก็อต
ผูป่้าเถ่ือน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก York Marriott Hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที ่3 ยอรค์มินสเตอร ์- เอดนิเบิรก์ (สกอ๊ตแลนด)์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
09.00 น. ชมและถา่ยรูปกบั คลิฟฟอรด์ทาวเวอร ์ ส่ิงก่อสรา้งโบราณเชื่อกนัว่ามีมาตัง้แต่ยคุโรมนั 

เขา้สู่ยา่นเมืองเก่าอนัเป็นท่ีตัง้ มหาวหิารยอร์คมินสเตอร์ จดัเป็นมหาวิหารแห่งหน่ึงที่
ยิ่งใหญ่ที่สดุในองักฤษ เป็นโบสถแ์บบกอธิคที่ใหญ่ที่สดุ ภายในงดงามตกแต่งดว้ยกระจกส ี              
เดินเที่ยวเล่นชมเมือง บนัทึกภาพสวย หรือหาซือ้ของที่ระลกึ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ออกเดินทางต่อโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนของสก๊อตแลนดเ์ขา้สู่เมืองเอดินเบิรก์ เมืองหลวงที่

ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีที่สวยงาม มีถนนปริน้เซสเป็นยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมือง เรียงรายไปดว้ย
หา้งสรรพสินคา้ รา้นขายสินคา้ และรา้นขายของที่ระลกึ โดยเฉพาะป่ีสก็อตเครื่องดนตรี
ประจ าชาติสก็อตที่มีความเกา่แกท่ี่สดุในโลก รวมทัง้ผา้ WOOL และผา้แคชเมียร ์ และผา้
ตารต์นั ผา้ลายสก็อตพืน้เมืองอนัเป็นเอกลกัษณข์องประเทศ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Hotel Novotel Edinburgh Centre **** หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
 

วันที ่4 แคลตนัฮิลล ์- ปราสาทเอดนิเบิรก์ - โฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอรเ์มียร ์  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

http://จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด/
http://จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด/
http://www.visitbritain.com/th/destinations/city-guides/york/index.aspx
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08.30 น. ยามเชา้น าคณะเที่ยวชมเมือง ขึน้สู่ยอดเขาแคลตนั ชมวิวทวิทศันข์องตวัเมืองถกูแบ่งเป็น
สองฝ่ังของโอลดท์าวนแ์ละนิวทาวน ์ บนเนินเขาแหง่นีย้งัเป็นท่ีตัง้ของอนสุรณส์ถานท่ีคลา้ย 
คลงึมหาวิหารแพนธีออน ท าใหเ้อดินเบอระไดร้บัการขนานนามวา่ “เอเธนสแ์หง่ทิศเหนือ” 
กลบัลงมาสู่ถนนรอยลัไมล ์ ถนนสายส าคญัที่เชื่อมสู่พระต าหนกัโฮลี่รู๊ด ฝ่ังตรงขา้มเป็น
รฐัสภาแห่งชาติสก็อตอนัน่าภาคภมูิใจ แลว้น าท่านเขา้ชม ปราสาทเอดนิเบิร์ก อนัสง่า
งามดว้ยท าเลที่ตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทกุมมุเมือง แบ่งเป็นส่วนตา่งๆ
อย่างนา่ชมอาทิ ส่วนของป้อมปราการ, ก าแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญ่เรียงราย รวมทัง้
ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถเ์ซนตม์า
กาเรต็สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที่ 12 เขา้สู่พระราชฐานชัน้ในส่วนท่ีเป็น The Palace จดัแสดง
เก่ียวกบัเรื่องราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต หอ้งประทบั และหอ้งมหามงกฎุ และ Great Hall 
เคยเป็นทัง้หอ้งจดัเลีย้ง, การประชมุสภา, โรงเรือนทหารและโรงพยาบาลมาแลว้ในแต่ละ
ยคุสมยัปัจจบุนั จดัแสดงเก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณท์ี่ใชใ้นการสงคราม ลว้นควรคา่แกก่าร
ไดเ้ขา้ชม  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่เมืองวินเดอรเ์มียร ์ สู่เขต เลคดิสทริค (Lake District) อทุยานแห่งชาติที่ไดร้บั

การขนานนามว่าดีและสวยที่สดุขององักฤษ ที่กวา้งขวางและครอบคลมุทะเลสาบถงึ 16 
แห่ง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Low Wood Bay Resort & Spa**** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที ่5 เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร ์- สนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ - คารด์ีฟ (เวลส)์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
08.00 น. ชมบรรยากาศยามเชา้อนัแสนสดชื่นของ เลคดสิทริค อทุยานท่ีมชีื่อเสียงที่สดุของประเทศ 

แหล่งพกัผ่อนตากอากาศ ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบ และหบุเขางดงาม
ประดจุหนึ่งภาพวาด เดินทางตอ่สู่แมนเชสเตอร ์เมืองที่มีสโมสรทีมฟตุบอลชื่อดงั น าเขา้
ชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด สโมสรแมนย ู ฯ จดัว่ารวยที่สดุอนัดบัตน้ๆของโลก มี
สนามแข่งที่งดงามและทนัสมยั MEGA STORE ที่มากมายไปดว้ยของที่ระลกึหลากหลาย
ชนิดส าหรบัแฟนบอล (หมายเหต ุ การเขา้ชมสนามฟตุบอลและมิวเซียมจะงดใหบ้ริการใน
วนัท าการแข่งขนั) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางต่อสู่ประเทศเวลส ์ เพยีงแคช่่องแคบกัน้โดยขา้มสะพานแชเวิรน์สู่เมือง คารด์ิฟ๊ 

เมืองหลวงของประเทศ หน่ึงในเครือจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตัง้ของปราสาทคารด์ิฟ๊ ถกู
ลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ ชมสถานท่ีส าคญัของเมือง ศาลาวา่การเมือง และ 
พิพิธภณัฑ ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารโบราณเกา่แก่ ปัจจบุนัเป็นศนูยบ์รหิารราชการเมือง   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Radisson Blu Hotel, Cardiff **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที ่6 คารด์ีฟ - บาธ - พิพิธภัณฑน์ ้าแร่โรมัน - สโตนเฮนจ ์- มหานครลอนดอน  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
08.00 น. เดินทางสู่เมืองบาธ เพือ่ไปชม พิพิธภัณฑน์ ้าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) 

ปัจจบุนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมืองซึง่ปัจจบุนัไดร้บัการอนรุกัษ์ไวอ้ยา่งด ี ยงัคงรกัษา
รูปแบบสถาปัตยกรรมยคุสมยัโรมนัไวอ้ย่างกลมกลืน ดา้นนอกเป็นเหมือนอาคารสวย
ทั่วๆไป ภายในแบ่งเป็น 4 โซน คือ Sacred Springs, Roman Temple, Roman Bath 
House และพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงโบราณวตัถตุา่ง ๆ ไฮไลตข์องที่นี่อยู่ที่ “Great Bath” อ่าง
อาบน า้ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นทัง้จดุส าคญัที่นกัท่องเที่ยวจะตอ้งมาถ่ายรูปสวย ๆ เป็นท่ีพกัผ่อน
หย่อนใจนั่งเล่นทอดอารมณอ์ยู่รมิน า้สีเขียวมรกตอยา่งผ่อนคลาย เที่ยวชมเมืองอาคาร
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จียนมใีหเ้ห็นอยา่งมากมาย จดุเด่นที่จะเห็นเด่นชดัคอื 
“The Circus” ออกแบบโดยจอหน์ วดู (John Wood the Younger) สถาปนิกชื่อดงัระดบั
โลกในยคุนัน้ อีกแลนดม์ารก์ที่น่าสนใจ “Royal Crescent” เป็นทาวนเ์ฮาสรู์ปทรงพระจนัทร์
เสีย้ว  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย เดินทางสู่ทุ่งราบซอลสบ์รี น าชม สโตนเฮน้จ ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก 
เป็นอนสุรณส์ถานยคุก่อนประวตัศิาสตรก์ลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ เสาหินอนสุรณส์ถาน
ประกอบดว้ยแท่งหินขนาดยกัษ์ 112 กอ้น ตัง้เรียงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วงแนว แทง่หิน
นีย้งัคงเป็นปรศินาความลบัด ามดืว่าสรา้งในยคุใด ประมาณการว่ามีอายกุวา่ 4-5000 ปี 
เดินทางต่อสู่เมืองบาธ ในหบุเขาเอวอน เมืองเกา่แก่ที่มีอายตุัง้แตเ่มื่อครัง้โรมนัเรืองอ านาจ
จากหลกัฐานท่ีตัง้ บ่อน า้พรุอ้น และซากอาคารเกา่แก่ที่หลงเหลืออยู่ท  าใหเ้มืองบาธไดร้บั
การแตง่ตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 เดินทางสู่ มหานคร
ลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจกัร 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารโฟรซี์ซ่ัน - ตน้ต ารับเป็ดย่างอันโด่งดงั เมนูหอย
เชลล ์+ กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย 

 

 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Copthorne Tara Hotel London Kensington **** หรือเทยีบเท่าใน
ระดับเดียวกัน 

 

วันที ่7 มหานครลอนดอน - ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน – ถนนออ็กฟอรด์ หรือ ห้างแฮรร็์อด  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
08.30 น. เที่ยวมหานครลอนดอน โดยมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น ดว้ยความเป็นเครือจกัรภพ ท าใหต้วัเมืองถกู

ประดบัไปดว้ยงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ล  า้คา่ จตัรุสัพิคคาดิลล่ี, จตัรุสัทราฟัลกา้ร.์ 
จตรุสัรฐัสภา, หอนาฬิกาบิก๊เบน, มหาวิหารเวสตม์ินสเตอร,์ มหาวหิารเซนตป์อล, ลอนดอน
บรดิจ ์สะพานขา้มแม่น า้เทมสแ์ห่งแรก, ทาวเวอรบ์รดิจ,์ เขา้ชมทาวเวอรอ์อฟ ลอนดอน ที่มี
ประวตัิศาสตรอ์นัยิ่งใหญ่เกรียงไกร ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอย
หลายหลงัใชเ้ป็นท่ีเก็บส่ิงของล า้ค่า อาทิ มหามงกฎุอิมพเีรียล ซึ่งประดบัดว้ยเพชรที่ใหญ่
เป็นอนัดบัสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟรกิา 2” หรือ “คลัลินนั 2” และ “มงกฎุของพระ
ราชินีอลิซาเบธ” ประดบัดว้ยเพชร “โคอินรู”์ ที่เคยเป็นเพชรเมด็ใหญ่ที่สดุในโลก และชิน้
สดุทา้ยคือ “คฑา” ประดบัดว้ยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก “ดาราแห่งอาฟรกิา 1” หรือ “คลั
ลินนั 1”  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านสมัผสัววิทิวทศันแ์บบเบิรด์อายวิวบน ลอนดอนอาย กระเชา้ไฟฟา้ที่สงูที่สดุในทวีป

ยโุรป สถานท่ีท่องเที่ยวที่ไดร้บัความนยิม อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยัยา่น
ถนนอ๊อกฟอรด์ หรือ หา้งแฮรร์อด 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Copthorne Tara Hotel London Kensington **** หรือเทยีบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
 

วันที ่8 พระราชวังวินดเ์ซอร ์- ช้อปป้ิง Bicester Outlet - เดินทางกลับประเทศไทย  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
08.00 น. เดินทางสู่หมู่บา้นวินดเ์ซอรท์ี่ตัง้ของ พระราชวังวินดเ์ซอร์ กษตัรยิว์ิลเลียมผูพ้ิชิต เป็นผู้

เลือกท าเลก่อสรา้งอยู่บนเนินสงูมองเห็นแม่น า้เทมสอ์ยู่เบือ้งล่าง พระราชวงัวนิดเ์ซอร์ เป็น
ที่ประทบัประมขุสงูสดุแห่งประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือไดว้่าพระราชวงัแหง่นีเ้ป็น
พระราชวงัที่มีผูพ้  านกัอาศยัต่อเนื่องยาวนานกวา่พระราชวงัแห่งใดในโลก เขา้ชมภายใน 
เขตพระราชฐานชัน้ใน State Apartment ถือเป็นหวัใจของพระราชวงั หอ้งทกุหอ้งจึงถกู
ประดบัประดาดว้ยทรพัยส์มบตัิของราชวงศอ์นัประมาณค่ามิได ้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขยีน, 
ม่านปักประดบัผนงั, เครื่องลายคราม, รูปป้ัน, อาวธุ ชดุเกราะ รวมไปถึงเฟอรน์ิเจอรใ์นยคุ
ต่างๆ และหอ้งที่โดดเด่นที่สดุ St.George's Hall ทอ้งพระโรงแห่งนีม้ีความยาวกว่า 50 
เมตร จึงมกัใชใ้นงานพระราชพธีิเลีย้งรบัรองพระราชอาคนัตกุะ ในพระนางเจา้อลิซาเบซ 
ภายในตกแตง่ ประดบัประดาดว้ยอาวธุชดุเกราะและตราประจ าราชวงศ ์

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
13.00 น. น าท่านสู่ Bicester Village เพลิดเพลินไปกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ภายในเอ๊าทเ์ล็ทกวา่ 180 

รา้นคา้แบรนดเ์นม ใหท้่านเลือกซือ้อย่างจใุจ 
 

21.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 917 (เคร่ืองแวะพักทีภู่เกต็)  
วันที ่9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
18.05 น. สายการบินไทย น าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
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เร่ิมตั้งแต่วนัที ่ 7 มกราคม 2565 ประเทศอังกฤษยกเลิกการตรวจผลโควิดก่อนเข้าประเทศ โดยสามารถเดนิทางไปท่องเทีย่วได้
แบบไม่ต้องกักตัว โดยหากคณุได้รับวคัซีนทีไ่ด้รับการอนุมัติอย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันกอ่นเดนิทาง วัคซีนทีอ่ังกฤษยอมรับ 
Oxford/AstraZeneca / Pfizer BioNTech / Moderna / Janssen / Sinovac / Sinopharm Beijing 
หมายเหต ุ
ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไว้
ล่วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์กรณีที่เกดิเหตกุารณ ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไมท่นั), การนดั
หยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมาย
ตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร ์ มสิีทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบรษิทัฯ ไดช้ าระ
ค่าใชจ้า่ยตา่ง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้า่ยอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์ หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทาง
บรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

PERIOD 
Tour Fare 

ADL 
CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

30 เม.ย. – 08 พ.ค. 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- 
-30,000.- 

-22,500.- 

07  - 15 พ.ค. 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- 
-30,000.- 

-22,500.- 

28 พ.ค. – 05 มิ.ย. 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- 
-30,000.- 

-22,500.- 

09-17 กรกฎาคม 2565 

(วนัวิสาขบูชา) 
125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- 

-30,000.- 

-22,500.- 

23-31 กรกฎาคม 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- 
-30,000.- 

-22,500.- 

06-14 สิงหาคม 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- 
-30,000.- 

-22,500.- 

08-16 ตุลาคม 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- 
-30,000.- 

-22,500.- 

22-30 ตุลาคม 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- 
-30,000.- 

-22,500.- 

ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ 1 มกราคม 2565 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ ค่าเขา้สโตนเฮน้จ ์/ พิพิธภณัฑน์ า้แรท่ี่เมืองบาธ / ค่าเขา้สนามกีฬาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (ในกรณีไม่ได้เข้าชมทางบริษัท

ฯ คืนเงนิท่านละ 15 ปอนด์) / ค่าเขา้ปราสาทเอดินเบิรก์ / ค่าขึน้ลอนดอนอาย / ค่าเขา้พระราชวงัวินดเ์ซอร ์/ ค่าเขา้
ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน 

✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่น
จองหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่จะไม่มี
เครื่องปรบัอากาศ และอาจมกีารเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผล
ใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการคดัสรรเมนู และใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณทีที่านมี
ข้อจ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่ความเหมาะสม 

✓ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าสหราชอาณาจกัร (Standard time) ในกรณีทีย่ื่นวีซ่าเร่งด่วน 3-5 วนัท าการ ช าระเพ่ิม
ท่านละประมาณ 9,315 บาท **ราคาขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลีย่น** 

✓ ค่าประกนัการเดินทางของ AIG เอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชวีิต/อวยัวะ/
สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุตัิเหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถงึคา่รกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึง
ประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 
7 กิโลกรมั 
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ค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าทวัรไ์ม่รวม ::  
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าตรวจ PCR / ATK / Lateral flow Test 
 ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกบั Test & Go ตามทีรั่ฐก าหนด 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดืม่ในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 65,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่ว

จะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากทา่นไม่ช าระเงินส่วนท่ี
เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิทัฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไข 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 3 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
• ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 

(หกัคา่ใชจ้า่ยที่ไดจ้า่ยไปแลว้) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 40%** 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินคา่ทวัร*์* 
• การจา่ยคา่บรกิารคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมคี่าใชจ้า่ยที่ไดจ้่ายจรงิเพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยว ใหน้ ามา
หกัจากเงินค่าบรกิารท่ีตอ้งจา่ย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้

1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2. ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
3. ค่าใชจ้า่ยที่จ  าเป็นอื่น 

ในกรณีคา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่ สงูกวา่เงินค่าบรกิารท่ีไดช้ าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจากนกัท่องเที่ยว
ไม่ได ้
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แต่ทา่นสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวซี่าไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบรษิัทฯ จะคดิค่าใชจ้า่ยเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME 
& NON-REFUND 
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของทา่นไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวซี่า ไมว่่าดว้ยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวนั
เวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิัทขอแนะน าใหท้า่นยื่นขอวซี่า
แบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผ้ลเรว็กว่าการยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 
• บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 15 
วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การล่าชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ และทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธ
การเขา้เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินคา่ทวัรท์ี่ทา่นช าระมาแลว้ 
การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 45 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถ
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เขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากทา่นไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อ
ยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็น

ค่าทวัรส่์วนเพิ่มที่ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
 
 

 

 


