
 

10 วนั 8 คืน องักฤษ - สกอตแลนด์ - เวลส์ 

 

พเิศษ....เดินทางช่วงสงกรานต์ โดยสายการบิน โอมาน แอร์ 

10 – 19 เมษายน 2566 
เร่ิมต้น…. 139,900 บาท 

(ไม่รวมวซ่ีาอังกฤษ แต่รวมทิปต่างๆแล้ว... กรุ๊ปเดียวเท่าน้ัน) 
จองด่วน..ใช้เวลาท าวซ่ีาประมาณ 1-2 เดือน จะได้ไม่ต้องเสียค่า Fast Track 

ซาลส์บัวรี – สโตนเฮนจ์ – บาธ – คาร์ดิฟฟ์ – ไบบิวร่ี – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด 
แมนเชสเตอร์ – วนิเดอร์เมียร์ – เอดินบะระ (พกัค้าง 2 คืน) – นิวคาสเซิล – ยอร์ก – ออกซ์ฟอร์ด 



 
 บิซส์เตอร์ เอาท์เลต็ – ลอนดอน – สตูดโิอ Harry Porter Studio 

(พเิศษ...เมนูเป็ด โฟร์ซีซ่ัน อันเล่ืองช่ือ และ เบอร์เกอร์ & ลอ็บสเตอร์) 
 

10 วนั องักฤษ - สกอตแลนด์ - เวลส์ 
10 เม.ย. 2566 กรุงเทพมหานคร 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินโอมาน แอร์ (WY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยเท่ียวบิน WY818 (ใชเ้วลาบินประมาณ 5.55 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบิน 
12.05 น. เดินทางถึงสนามบินโอมาน แวะเปล่ียนเท่ียวบิน เป็น WY101 
14.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินโอมาน สู่สนามบิน ลอนดอน ฮีทโธรว ์(ใชเ้วลาบินประมาณ 7.50 ชัว่โมง) 
19.10 น. เดินทางถึงสนามบินลอนดอน ฮีทโธรว ์
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Renaissance London Heathrow ****หรือเทียบเท่า 
 
11 เม.ย. 2566 ลอนดอน – ซาลส์บัวรี – บาธ – คาร์ดิฟฟ์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านขึ้นรถโคช้ปรับอากาศออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวัรี (Salisbury) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านเขา้ชมสโตนเฮนจ ์(Stonehenge) กองหินปริศนา 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกในยุคก่อน
ประวติัศาสตร์ ท่ีตั้งอยู่ในทุ่งโล่งกวา้ง วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษกองน้ีสร้างขึ้นราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล 
ประกอบดว้ยกอ้นหินขนาดใหญ่จ านวน 112 กอ้นหินทรงสูงต่างๆ ตั้งเป็นรูปวงกลมซ้อนกนัอยู่ 3 รอบมีบางกอ้น
นอนขวางอยู่บนยอด อิสระให้ท่านไดถ้่ายรูป สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองบาธ (Bath) 
(ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  



 

 

บ่าย น าท่านชม เมืองบาธ(Bath)เมืองเก่าแก่ท่ีมีความส าคญั และรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคโรมนั ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นเมือง
มรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 เป็นสถานท่ีอาบน ้ าของชาวโรมนั เน่ืองจากเป็นเมืองแห่งน ้ าพุร้อน 
น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์โรมนับาธ (Roman Baths Museum) สถานท่ีอาบน ้ าโบราณอายุกว่าสองพนัปีตั้งแต่ยุค

โรมนั ซ่ึงมีประวติัการคน้พบท่ีน่าสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมือง ภายในอาคารแบ่งเ ป็น 2 ชั้น คือ
บริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้ าแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนท่ีสองคือ บริเวณโบสถ์ และส่วนท่ีสามคือ 
บริเวณท่ีเปิดบริการให้แก่นักท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใช้บริการน ้ าแร่ ซ่ึงมีทั้ งสระว่ายน ้ า, บ่อน ้ าแร่เย็น-ร้อน, 
ห้องอบไอน ้ า และส่วนท่ีเป็น Turkish Bath ได้เวลาน าท่านเดินทางผ่านช่องแคบบริสตอล เขา้สู่ เมืองคาร์ดิฟฟ์ 
(Cardiff) (ระยะทาง 89 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศเวลส์ (Wales) 
หน่ึงในเครือจกัรภพ น าท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาทคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff Castle) ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางเมืองในอดีตเดิม
เป็นท่ีพ  านกัของขุนนาง ผูป้กครองเมือง แต่ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์แวะถ่ายรูปศาลาว่าการเมืองพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงเป็น
กลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผา่นชมสวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์, สนามกีฬามิลเลเนียมอาคารท่ีท าการของรัฐ และจากนั้น
น าท่านชมอ่าวคาร์ดิฟฟ์ โครงการฟ้ืนฟูเมือง โครงการท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป เพื่อเช่ือมเมืองกบัเขตท่าเรือและชายฝ่ัง
ทะเล ด้วยเงินทุนนับล้านปอนด์ ได้เปล่ียนสภาพจากเมืองท่าธรรมดาท่ีแสนจะทรุดโทรมในสมัยปฏิวัติ
อุตสาหกรรมให้กลายเป็นเขตชุมทางการขนส่งทางเรือท่ียิ่งใหญ่ และเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจของคนเมือง
สมยัใหม่ รวมทั้งเป็นศูนยร์วมการประชุมระดบันานาชาติอีกดว้ย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Clayton Hotel Cardiff / Mercure Cardiff Hotel ****หรือเทียบเท่า 
 
12 เม.ย. 2566 คาร์ดิฟฟ์ – หมู่บ้านไบบิวร่ี – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด – แมนเชสเตอร์ 
 



 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านไบบิวร่ี (Bibury Cottage) (ระยะทาง 136 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

หมู่บา้นท่ีไดช่ื้อวา่เป็นหมู่บา้นชนบทท่ีสวยท่ีสุดในองักฤษ  ตั้งอยูใ่นเขตคอตวอลล ์ซ่ึงเป็นสถานท่ีซ่ึงเต็มไปดว้ย
กระท่อมโบราณ โบสถอ์นัเก่าแก่ หมู่บา้นแห่งน้ียงัไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นหน่ึงในสถานท่ีสุดโรแมนติก และยงั
เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงั อย่าง Bridget Jones's Diary อีกดว้ย ซ่ึงบา้นหรือกระท่อมเหล่าน้ี เคยเป็นท่ีพกั
ของคนท่ีท าอาชีพทอขนแกะ ในศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิม นอกจากน้ีไฮไลท์
ส าคญัคือทิวทศัน์ของแม่น ้ า Coln ท่ีผ่านหมู่บา้น ก็ช่วยเพิ่มความงดงามของดินแดนแห่งน้ีไดเ้ป็นอย่างดี อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านไบบิวร่ีได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่เขตคอทส์โวลส์ 
(ระยะทาง 22 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที)  เมืองเลก็ๆทางตะวนัตกขององักฤษ หมู่บา้นท่ีแสนสวยและ
เงียบสงบ นับเป็นเมืองเล็กๆท่ีมีร้านคา้ตกแต่งแบบชนบท สลบักับทุ่งหญา้สีเขียวขจี นอกจากน้ียงัเป็นศูนยก์ลาง
การคา้ขนแกะและการเล้ียงแกะมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13-15 น าท่านเท่ียวชม เมืองเบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์ 
(Bourton on water) เมืองท่ีโด่งดงัท่ีสุดในคอทส์โวลส์ มีล าธารสายเลก็ๆ (แม่น ้ าวินดรั์ช) ไหลผ่านกลางเมือง และ
มีสะพานหินทอดข้ามน ้ าเป็นช่วงๆกับตน้วิลโลว์ท่ีแกว่งก่ิงก้านใบอยู่ริมน ้ า เมืองน้ีมีร้านอาหารและโรงแรม 
รวมทั้งร้านคา้ใหเ้ดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย ์

 

 
   
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford on Avon) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50
นาที) เมืองท่ีตั้งอยู่ริมแม่น ้ าเอวอนอนัเป็นบา้นเกิดของวิลเลียม เชกสเปียร์ นกักวีท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ
องักฤษ และเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และซ้ือของท่ีระลึกเก่ียวกบั วิลเลียม เชกสเปียร์ 
ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) (ระยะทาง 206 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ       
3 ชัว่โมง) เมืองอตุสาหกรรมทอผา้ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัก็ยงัเป็นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการคา้อีกแห่งหน่ึง 



 

น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอร์ด อนัเป็นท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด็ท่ีมี
ช่ือเสียง อิสระใหท้่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกของสโมสรฟุตบอล ณ แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็แมกกะสโตร์ 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Clayton Hotel Manchester City Center ****หรือเทียบเท่า 

13 เม.ย. 2566 แมนเชสเตอร์– วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ – เอดินบะระ (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere)  (ระยะทาง 133 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
เมืองท่ีมีธรรมชาติอนังดงามและทะเลสาบท่ีทอดตวัเป็นแนวยาวในออ้มกอดของหุบเขาอนัเขียวขจีตั้งอยู่ในเขต
เลคดิสทริก น าท่านนั่งเรือล่องทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (Lake Windermere) ชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบ
ท่ียงัคงสภาพท่ีเป็นธรรมชาติไวอ้ย่างสมบูรณ์ชมความงดงามของภู มิภาคทะเลสาบ ท่านจะประทับใจกับภูมิ
ประเทศของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ซ่ึงมีความสวยงาม เน่ืองจากมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีเนินเขา ผืนป่า และทะเลสาบ
ใสสีครามเตม็ไปดว้ยพื้นท่ีสวยงามของธรรมชาติ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเอดินบะระ (Edinburgh) (ระยะทาง 241 กิโลเมตร ใช้ระยะทางเดินทางประมาณ 3.30 
ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีไดรั้บฉายาว่าเป็น "เมืองท่ีเป็นมิตรกบัเด็ก" (The Child Friendly City) เน่ืองจากภายในเมืองมี
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะส าหรับเด็กมากมาย น าท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเก่าย่านโอลด์ทาวน์ และเดิน
เล่นไปตามเส้นทางรอยลั ไมล ์ซ่ึงเป็นถนนเก่าแก่และเดินตามรอยเทา้ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในประวติัศาสตร์ ได้



 
เวล าอิส ระให้ ท่ านช้อป ป้ิ งสินค้าแบรนด์ เนม  ณ  ย่ านถนน  Princes Street, George Street ห รือจะ เป็ น
หา้งสรรพสินคา้ Princes Mall และ St James Centre 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Novotel Edinburg Hotel/ Courtyard Edinburgh West Hotel ****หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
14 เม.ย. 2566 เอดินบะระ – เข้าชมปราสาทเอดินบะระ – ชมเมืองเอดินบะระ  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมปราสาทเอดินบะระ คาสเซิล ซ่ึงครอบครองพื้นท่ีซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกแห่งหน่ึง 

สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวมหาศาลให้แวะเขา้มาสู่ใจกลางประวติัศาสตร์ของประเทศ ท่านจะไดพ้บกบัสก็อตติช 
คราวน์ จูเวลส์ ซ่ึงจดัแสดงพร้อมด้วย สโตน ออฟ เดสทินี  ท่ีมีช่ือเสียง น าท่านเข้าชมความงามของห้องต่างๆ
ภายในปราสาท, สวนสวยท่ีตกแต่งไดอ้ยา่งสวยงาม อิสระใหท้่านถ่ายรูปและเดินเล่นตามอธัยาศยั    (หากปราสาท
เอดินบะระปิด จะน าท่านเขา้ชมพระราชวงัฮอลีรูด (Holyrood palace) เป็นพระราชวงัท่ีเป็นสมบติัส่วนพระองค์
ของพระราชวงศอ์งักฤษท่ียงัทรงใชใ้นสถานท่ีประทบัหลกัในสกอตแลนด์) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง อาคารรัฐสภาของสกอตแลนด์ น าท่านเท่ียวชมเมือง เอดินบะระ 
(Edinburgh) เมืองหลวงของแควน้สกอตแลนด์สหราชอาณาจกัร เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวติัความเป็นมาตั้งแต่ยุค
กลาง ลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยู่กลางเมือง เมืองเอดินบะระเป็นเมืองท่ีมีทศันียภาพสวยงาม แบ่งออกเป็น
สองส่วนส าคญัดงัน้ีคือ โอลดท์าวน์ ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ มีถนนหรือทางเดินท่ีเก่าแก่ในยุคกลางและ 
จอร์เจียนนิวทาวน์ ท่ีมีความงามในแบบนีโอ-คลาสสิค ทั้งเมืองเก่าและเมืองใหม่ท่ีสวยงามของเอดินบะระ และ
ไดรั้บการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกถึงสองคร้ัง ในตวัเมืองมีอาคารถึง 4,500 หลงัซ่ึงมีความ
หนาแน่นมากท่ีสุดในโลกและยงัเป็นเมืองสมยัใหม่ท่ีมีชีวิตชีวาเต็มไปดว้ยศิลปะและวฒันธรรม น าท่านชมความ
สวยงามของเมืองเอดินบะระ จากเนินเขาคาลตนั (Carlton Hill) ท่านจะไดเ้ก็บภาพความสวยงามมุมสูงของเมือง 
ได้เวลาน าท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์กิลลิส (St. Giles’s Cathedral) จากนั้ นน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
สกอตแลนด ์(The National Museum of Scortland)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Holiday Inn Edinburg Hotel/ Courtyard Edinburgh West Hotel ****หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 

 
 

15 เม.ย. 2566 เอดินบะระ – นิวคาสเซิล - ยอร์ก  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองนิวคาสเซิล อะพอนไทน์ (New Castle Upon type)  (ระยะทาง 193 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่านเท่ียวชมเมือง นิวคาสเซิลอะพอนไทน์ หรือ มกัจะนิยมเรียกวา่ นิวคาสเซิล 



 

เป็นนครและเมืองในโบโรฮ์ของไทน์แอนด์แวร์ ตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือขององักฤษ ตั้งอยู่บนริมฝ่ังแม่น ้ า
ไทน์ ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือ ถึงแม้ว่าในช่วงก่อตั้งนั้นได้ช่ือว่า ปอนส์แอรีอุส (Pons Aelius) ตามช่ือโรมนั  และได้
เปล่ียนช่ือเป็นนิวคาสเซิลในปี ค.ศ. 1080 หลงัจากท่ีไดมี้การสร้างปราสาท โดยพระเจา้โรเบิร์ตท่ี 2 ตวัเมืองไดเ้ป็น
ศูนยก์ลางของการคา้ขนแกะและต่อมาเป็นเหมืองถ่านหินอนัดบัตน้ของประเทศ ในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 เมืองน้ี
เป็นท่ีรู้จกัในช่ือของเมืองต่อเรือ โดยเป็นศูนยก์ลางการต่อเรือท่ีส าคญัของโลกแห่งหน่ึง น าท่านถ่ายรูปกบั สะพาน 
เกตส์เฮด มิลเลนเนียม บริดจ์ ซ่ึงเป็นสะพานไดรั้บรางวลัและศูนยศิ์ลปะร่วมสมยับอลติค จากนั้นน าท่านเขา้ชม
ปราสาทนิวคาสเซิล (Newcastle Castle) ปราสาทโบราณแห่งเมืองนิวคาสเซิล 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ก (York) (ระยะทาง144 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เขตแดนท่ีคร้ัง
หน่ึงกองทพัโรมนัไดส้ร้างแนวก าแพงป้องกนัการรุกรานของชาวสกอต ระหวา่งเส้นทางผ่านเขตยอร์กเชอร์เดลส์ 
ท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุ่งหญ้าอันกวา้งใหญ่ จากนั้นน าท่านเขา้ชมยอร์คมินสเตอร์ (York Minster)โบสถ์ใหญ่       
และเก่าแก่ท่ีสุด นับเป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหราชอาณาจักรและมีอายุมากกว่า 250 ปี  มีช่ือเสียงในความ            
สวยงามของงานฝีมือกระจกสี โดยหน้าต่างด้านตะวนัตก สร้างขึ้ นเม่ือปี ค.ศ. 1338 ต่อมาเป็นท่ีรู้จักในช่ือ                           
"หวัใจแห่งยอร์กเชียร์" อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยับนถนนคนเดินแห่งยอร์ก 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AE%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1080
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Holiday Inn York City Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
 

16 เม.ย. 2566 ยอร์ก - ช้อปป้ิง Bicester Outlet - ออกซ์ฟอร์ด – ลอนดอน (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 

น าท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอาท์เล็ต วิลเลจ (Bicester Outlet) (ระยะทาง 275 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 
ชม.) อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมหลากหลาย อาทิ Burberry, Calvin Klein, Cath Kidston, Cerruti, 
Anne, Armani, Bally, Bodum Bose, Bodum, Fontainฯลฯ  
 

***เพ่ืออสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงอย่างเต็มที่ คณะทัวร์จึงไม่รวมอาหารกลางวันในมื้อดังกล่าวนี้*** 

 
 

14.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองออกซ์ฟอร์ด (Oxford) (ระยะทาง 21 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองท่ีมีช่ือเสียง
ในดา้นการศึกษา ซ่ึงรู้จกักนัในนามของ "เมืองแห่งมหาวิทยาลยั" ซ่ึงช่ือเมืองตั้งตามมหาวิทยาลยัระดบัโลกท่ีรู้จกั
กนัในนามมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด น าท่านเขา้ชมมหาวิทยาลยัไครต์เชิร์ท (Christ Church College) สร้างขึ้นเม่ือ
ปี ค.ศ. 1525 โดยราชาคณะ Thomas Woolsey ในอดีตวิทยาลยัแห่งน้ีเป็นวิทยาลยัท่ีใช้ส าหรับสอนเช้ือพระวงศ ์
และขุนนางชนชั้นสูงต่างๆ นอกจากน้ีวิทยาลัยแห่งน้ีใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ เร่ือง อลิสในดินแดน
มหัศจรรย ์และ แฮร์ร่ี พอตเตอร์ ของผูแ้ต่งเจ.เค.โรลล่ิง อีกดว้ย น าท่านเขา้ชมภายในไครตเ์ชิร์ท คอลเลจ  ชมห้อง
ต่างๆท่ีบางห้องใช้เป็นสถานท่ี ถ่ายท าภาพยนตร์แฮร์ร่ีพอตเตอร์ เช่น ห้องโถงบนัไดโรงเรียนฮอค วอร์ด ห้อง
ประชุม และหอ้งอาหาร เป็นตน้ เมืองแห่งน้ีมีแม่น ้าสายส าคญัๆไหลผา่นเมือง เช่น แม่น ้าเทมส์ แม่น ้าสายหลกัของ
มหานครลอนดอน ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่มหานครลอนดอน  (ระยะทาง 92 กิโลเมตร ใช้ระยะทางเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน Four Season กบัเมนูพิเศษ เป็ดโฟร์ซ่ีซัน่ อนัเล่ืองช่ือ 



 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  Holiday Inn London Wembley Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 
 

 

17 เม.ย. 2566 ลอนดอน – หอคอยลอนดอน  – บิ๊กเบน – ลอนดอนอาย  - ล่องเรือแม่น ้าเทมส์ – ช้อปป้ิง Oxford Street 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน (London) น าท่านเขา้ชมหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานท่ีเกิด

เหตุแห่งประวติัศาสตร์อนัเกรียงไกรยิ่งใหญ่ในอดีตเคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทพระราชวงั, คุก, และแดน
ประหาร ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลงั ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซ่ึงประดบัดว้ย
เพชรท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของโลกช่ือ “ดาราแห่งแอฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ มงกุฎของพระราชินี           
อลิซาเบธ ประดับด้วยเพชร “โคอินัวร์” ท่ี เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ท่ีสุดในโลก และช้ินสุดท้ายคือ “คฑา”                         
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปหน้าพระราชวงับกักิงแฮม (Buckingham Palace) ท่ีประทบัของพระเจ้าอลิซาเบธท่ี 2                 
และพระสวามี  ณ  ใจกลางก รุงลอนดอน  น าท่ านถ่ าย รูปกับหอนาฬิกาพระราชวัง เวสต์ มินส เตอร์                                    
(Clock Tower, Palace of Westminster) หรือรู้จกัดีในช่ือ บ๊ิกเบน เป็นหอนาฬิกาประจ าพระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร์
ซ่ึงในปัจจุบันเป็นรัฐสภาองักฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงัหอนาฬิกาน้ีถูกสร้างหลงัจาก      
ไฟไหม ้พระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร์เดิม เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี เป็นผูอ้อกแบบ หอนาฬิกา
มีความสูง 96.3 เมตรโดยท่ีตวันาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร  ตวัอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมยัสมเด็จพระ
ราชินีนาถวิกตอเรีย (Victorian Gothic) บ๊ิกเบนเป็นช่ือเล่นของระฆังใบใหญ่ท่ีสุด หนักถึง 13,760 กิโลกรัมซ่ึง
แขวนไว้บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา ทั้ งน้ี มีระฆังรวมทั้ งส้ิน 5 ใบ โดย 4 ใบจะถูกตีเป็นท านอง
ส่วนบ๊ิกเบนจะถูกตีบอกชัว่โมงตามตวัเลขท่ีเข็มสั้นช้ีบนหน้าปัดนาฬิกา อิสระให้ท่านไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยั น า
ท่านแวะชมและถ่ายรูปกบัลอนดอนอาย (London Eye)หรือท่ีรู้จกัในช่ือ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็น
ชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในทวีปยโุรป มีความสูง 135 เมตร(443 ฟุต)และกลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความ
นิยมและเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดอ้ย่างมากในสหราชอาณาจกัรลอนดอนอาย ตั้งอยู่ดา้นตะวนัตกของสวนจูบิ
ล่ีบนริมฝ่ังทางใตข้องแม่น ้ าเทมส์ ตั้งอยู่ระหวา่งสะพานเวสตมิ์นสเตอร์กบัสะพานฮงัเกอร์ฟอร์ดโดยสถานท่ีแห่งน้ี
เคยเป็นท่ีตั้งของโดมแห่งการคน้พบท่ีเคยสร้างขึ้นเพื่อใชใ้นงานนิทรรศการเฟสติวลั ออฟ บริเตนในปี ค.ศ. 1951 
ออกแบบและสร้างสรรคโ์ดย David Marks and Julia Barfield ดว้ยการสนบัสนุนโดย British Airways 

 



 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย น าท่านสัมผสัประสบการณ์ ล่องเรือในแม่น ้าเทมส์ (Thames River) แม่น ้าใหญ่ท่ีไหลผา่นใจกลางกรุงลอนดอน และ
ยงัเป็นจุดท่องเท่ียว Landmark ท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในองักฤษ เรือจะล่องผ่านสถานท่ีท่องเท่ียวอันเป็น
ไฮไลท์ของเมืองทั้ ง หอนาฬิกาบ๊ิกเบน (Big Ben), ทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น ้ าเทมส์ท่ีมี
ช่ือเสียงระดบัโลก,  ดิ โอทู อารีนา (The O2 Arena) เดิมช่ือ นอร์ท กรีนวิช อารีน่า (North Greenwich Arena) ถูกใช้
เป็นสนามแข่งขนัในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 และพาราลิมปิก 2012, สะพานวอกซ์ฮอลล ์(Vauxhall Bridge) อีกหน่ึง
สะพานข้ามแม่น ้ าเทมส์ท่ีเปิดท าการคร้ังแรกในวนัท่ี 26 พฤษภาคม ปีพ.ศ.2449 ถือเป็นอีก หน่ึงสะพานโค้งท่ี
สวยงามในใจกลางกรุงลอนดอน, สะพานแลมเบิร์ธ (Lambeth Bridge) สะพานขา้มแม่น ้ าเทมส์ท่ีเช่ือมต่อระหว่าง
ยา่น Westminster และ Lambeth โดยทางดา้นตะวนัออกของ สะพานจะเป็นพระราชวงัแลมเบิร์ธ (Lambeth Palace) 
จุดเด่นของพระราชวงัอยู่ท่ีสีของสะพาน เป็นสีแดงสีเดียวกบัมา้นัง่หนงัใน House of Lords ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ 
บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นศูนยก์ลางการชอปป้ิงในกรุงลอนดอน มีร้านคา้เส้ือผา้
แฟชั่น เคร่ืองประดับ นาฬิกา ช่ือดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, 
Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯ ล ฯ  ห้ า ง  John Lewis, 
House of Fraser และ ยงัมีหา้งสุดหรูอยา่ง Selfridges ท่ีมีสินคา้ซุปเปอร์แบรนดต์ั้งอยูอี่กดว้ย 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Burger & Lobster 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  Holiday Inn London Wembley Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 
 

18 เม.ย. 2566 ลอนดอน – บริติช มิวเซียม – Warner Brother Studio  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

น าท่านเขา้ชมบริติช มิวเซียม (British Museum) หรือท่ีนิยมเรียกกนัว่า พิพิธภณัฑอ์งักฤษ  เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์
ดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของมนุษยท่ี์ส าคญัท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในปี  ค.ศ. 1753 ใน
เบ้ืองตน้วตัถุท่ีเก็บรวบรวมไวส่้วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซ่ึงเป็นแพทยแ์ละ
นักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นคร้ังแรกในวันท่ี  15 มกราคม  1759 ใน              
มงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อนัเป็นสถานท่ีตั้งของอาคารพิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนั บริติชมิวเซียม
เป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่าง ๆ จากทุกทวีป จ านวนกวา่ 7 ลา้นช้ิน ซ่ึงลว้นมีช่ือเสียง และมีการบนัทึกเร่ืองราวของ
วฒันธรรมมนุษย์จากจุดเร่ิมต้นจนถึงปัจจุบัน ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ Warner Bros. Studios, Leavesden 
(ระยะทาง 91 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ตั้งอยู่ท่ีเมือง Watford สตูดิโอน้ีมีความส าคญัคือ เป็นหน่ึงใน
สตูดิโอในประเทศองักฤษท่ีสามารถผลิตภาพยนตร์ระดับใหญ่ได ้ในพื้นท่ีขนาดประมาณ 50,000 ตารางเมตร 
และภาพยนต ์Harry Potter ทั้ง 7 ภาคก็ถูกสร้างขึ้นท่ีสตูดิโอแห่งน้ี  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเปิดโลกแห่งเวทมนต์ ณ แฮร์ร่ี พอตเตอร์ สตูดิโอ (Warner Bros. Studios – The Making of Harry Potter) 
น าท่านชมภาพยนตร์สั้ นๆ เก่ียวกับการสร้างภาพยนตร์เร่ืองดัง แรงบันดาลใจจากนักเขียน เพลิดเพลินกับการ
ถ่ายภาพฉากต่างๆ จากในเน้ือเร่ือง ทั้งห้องใตบ้นัไดของแฮร์ร่ี ห้องโถงของ โรงเรียนสอนเวทมนต์ฮอกวอตส์ 
กระท่อมแฮร์กริด หรือจะเป็นห้องต่างๆ อยา่งกริฟฟินดอร์ ห้องเรียนปรุงยา ห้องโถงใหญ่ของฮอกวอร์ต ฉากห้อง
ของ ดมัเบิ้ลดอร์ ตรอกไดแอกอน รวมถึงปราสาทฮอกวอตส์ทั้งหลงัขนาดจ าลองท่ีใชถ้่ายท าจริง และอ่ืนๆมากมาย 

 

17.00 น. น าท่านเชค็อิน และ ท า TAX Refund  
20.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮีทโธรว ์(LHR) สู่สนามบินมสักตั โดยเท่ียวบิน WY102 
 (ใชเ้วลาบิน ประมาณ 7.25 ชม.) สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบิน 
19 เม.ย. 2566  กรุงเทพฯ 
 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินมสักตั และเปลี่ยนเท่ียวบิน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1


 

08.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินมสักตั สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน WY815 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6.10 ช.ม.) 
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 

10 วนั 8 คืน องักฤษ - สกอตแลนด์ – เวลส์ 
 

 อตัราค่าบริการ(บาท) 10-19 เมษายน 2566 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 139,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 27,000 

เด็กอาย ุ 2-12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 129,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (หกัค่าตัว๋Economyแลว้) (ราคา
สามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK- MCT-LHR-MCT -BKK หกัค่าตัว๋เคร่ืองบิน  33,000 
ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการวีซ่าองักฤษ (ไม่รวมในราคาทวัร์) 7,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 29/10/2022) ** 

 
ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก. 

 

โปรแกรมท่องเท่ียวอังกฤษ-สกอตแลนด์-เวลส์ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน โอมาน แอร์ (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 80 ปี) 
▪ ค่าภาษีในประเทศองักฤษ-สกอตแลนด์-เวลส์ 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 



 

▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 

 
อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าองักฤษ (บริการด าเนินการกรอกเอกสารเพื่อยืน่วีซ่าองักฤษ ท่านละ 7,000 บาท - ยืน่ปกติ) 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า เพื่อป้องกนัการสูญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัการจอง 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่าด าเนินการ 

(ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบิน
ใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 60% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า

ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 



 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ หรือสถานการณ์อ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน)เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทา่ตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 



 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด

การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย
น ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 



 

เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาประเทศองักฤษ 
(ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ต้องโชว์ตวัและย่ืนด้วยตัวเองเท่าน้ัน) 

 

1.หนงัสือเดินทาง ท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหนา้วา่ง 2 หนา้ติดกนั ถา้มีหนงัสือเดินเล่มเก่าใหน้ ามาดว้ย 
2.รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั  พื้นหลงัฉากรูปตอ้งมีสีขาวเท่านั้น(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 น้ิว 2 รูป 
3.หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างานภาษาองักฤษ) หรือ หนงัสือจดทะเบียน บริษทั หรือ จดทะเบียนร้านคา้  
4. หลกัฐานการเงิน 
   - หนงัสือรับรองบญัชีท่ีออกโดยธนาคาร และสมุดบญัชีเงินฝากปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนัท่ีจะยืน่วีซ่าตวัจริง พร้อมส าเนา 1  
 ชุด  (ใหน้ ามาแสดง ณ วนั นดัสัมภาษณ์) 
5.  ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
6.  ส าเนาบตัรประชาชน  
7.  ส าเนาทะเบียนบา้น (ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายุต ่ากวา่ 20 ปี จ าเป็นตอ้งแปลสูติบตัรดว้ย) 
 
การยืน่วีซ่าองักฤษตอ้งท าอยา่งไร 
ผูส้มคัรตอ้งยื่นค าร้องดว้ยตนเองเท่านั้น  
ปัจจุบนัสถานทูตองักฤษไดมี้การเปล่ียนระบบใหมี้การสแกนลายน้ิวมือพร้อมสแกนม่านตาของผูส้มคัรขอวีซ่า 
 

“ศูนย์รับค าร้องขอวซ่ีาเข้าสหราชอาณาจักร” 
อาคารเทรนดี ้ ช้ัน 28 ถนนสุขุมวทิ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  
อาคารเทรนดีจ้ะอยู่ในซอยสุมขุมวทิ 13 ติดกบัสถานีรถไฟฟ้านานา 

 

ทางทัวร์มีบริการกรอกเอกสารเพ่ือย่ืนวีซ่าองักฤษ โดยจะด าเนินการกรอกข้อมูลออนไลน์  
และ มีค่าวีซ่า พร้อมค่าบริการท่านละ 7,000 บาท 

 
 
 


