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10 วนั 8 คืน อังกฤษ - สกอตแลนด์ - เวลส์ 

 

พิเศษ....เดนิทางช่วงสงกรานต์ โดยสายการบนิ โอมาน แอร์ 

10 – 19 เมษายน 2566 

เริมต้น…. 139,900 บาท 

(ไม่รวมวซ่ีาอังกฤษ แต่รวมทิปต่างๆแล้ว... กรุ๊ปเดียวเท่านัน) 

จองด่วน..ใช้เวลาทําวีซ่าประมาณ 1-2 เดือน จะได้ไม่ต้องเสียค่า Fast Track 

ซาลส์บัวรี – สโตนเฮนจ์ – บาธ – คาร์ดิฟฟ์ – ไบบิวรี – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด 

แมนเชสเตอร์ – วนิเดอร์เมียร์ – เอดินบะระ (พักค้าง 2 คืน) – นิวคาสเซิล – ยอร์ก – ออกซ์ฟอร์ด 

 บซิส์เตอร์ เอาท์เลต็ – ลอนดอน – สตูดโิอ Harry Porter Studio 

(พเิศษ...เมนูเป็ด โฟร์ซีซัน อันเลืองชือ และ เบอร์เกอร์ & ลอ็บสเตอร์) 
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10 วนั อังกฤษ - สกอตแลนด์ - เวลส์ 
 

10 เม.ย. 2566 กรุงเทพมหานคร 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีและมคัคุเทศกไ์ดท้ี เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินโอมาน แอร์ (WY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยเทียวบิน WY818 (ใชเ้วลาบินประมาณ 5.55 ชวัโมง) เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกทีนงั และสายการบินฯ มีบริการ อาหารเชา้ ระหวา่งเทียวบิน 

12.05 น. เดินทางถึงสนามบินโอมาน แวะเปลียนเทยีวบิน เป็น WY101 

14.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินโอมาน สู่สนามบิน ลอนดอน ฮีทโธรว ์(ใช้เวลาบินประมาณ 7.50 ชวัโมง) 

19.10 น. เดินทางถึงสนามบินลอนดอน ฮีทโธรว ์

 นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Hotel Renaissance London Heathrow ****หรือเทียบเท่า 

 

11 เม.ย. 2566 ลอนดอน – ซาลส์บัวรี – บาธ – คาร์ดิฟฟ์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นาํท่านขึนรถโคช้ปรับอากาศออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวัรี (Salisbury) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชวัโมง) นาํท่านเขา้ชมสโตนเฮนจ์ (Stonehenge) กองหินปริศนา 1 ใน 7 สิงมหศัจรรยข์องโลกในยุคก่อน

ประวติัศาสตร์ ทีตงัอยู่ในทุ่งโล่งกวา้ง วงหินปริศนาแห่งเกาะองักฤษกองนีสร้างขึนราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล 

ประกอบดว้ยกอ้นหินขนาดใหญ่จาํนวน 112 กอ้นหินทรงสูงต่างๆ ตงัเป็นรูปวงกลมซ้อนกนัอยู่ 3 รอบมีบางก้อน

นอนขวางอยู่บนยอด อิสระให้ท่านไดถ้่ายรูป สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) ได้เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองบาธ (Bath) 

(ระยะทางประมาณ  กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชวัโมง) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
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บ่าย นาํท่านชม เมืองบาธ(Bath)เมืองเก่าแก่ทีมีความสําคญั และรุ่งเรืองตงัแต่ยุคโรมนั ไดรั้บการแต่งตงัให้เป็นเมือง

มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.  เป็นสถานทีอาบนาํของชาวโรมนั เนืองจากเป็นเมืองแห่งนาํพุร้อน 

นําท่านเข้าชมพิพิธภณัฑ์โรมนับาธ (Roman Baths Museum) สถานทีอาบนําโบราณอายุกว่าสองพนัปีตงัแต่ยุค

โรมนั ซึงมีประวตัิการคน้พบทีน่าสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารสําคญัของเมือง ภายในอาคารแบ่งเป็น  ชนั คือ

บริเวณทีเป็นทีตังของบ่อนําแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนทีสองคือ บริเวณโบสถ์ และส่วนทีสามคือ 

บริเวณทีเปิดบริการให้แก่นักท่องเทียวหรือชาวเมืองใช้บริการนําแร่ ซึงมีทังสระว่ายนํา, บ่อนําแร่เย็น-ร้อน, 

ห้องอบไอนาํ และส่วนทีเป็น Turkish Bath ได้เวลานําท่านเดินทางผ่านช่องแคบบริสตอล เข้าสู่ เมืองคาร์ดิฟฟ์ 

(Cardiff) (ระยะทาง 89 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชวัโมง) เมืองหลวงของประเทศเวลส์ (Wales) 

หนึงในเครือจกัรภพ นําท่านแวะถ่ายรูปกบัปราสาทคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff Castle) ซึงตงัอยู่ใจกลางเมืองในอดีตเดิม

เป็นทีพาํนกัของขุนนาง ผูป้กครองเมือง แต่ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์แวะถ่ายรูปศาลาว่าการเมืองพิพิธภณัฑ ์ซึงเป็น

กลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผา่นชมสวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์, สนามกีฬามิลเลเนียมอาคารทีทาํการของรัฐ และจากนนั

นาํท่านชมอ่าวคาร์ดิฟฟ์ โครงการฟืนฟูเมือง โครงการทีใหญ่ทีสุดในยุโรป เพือเชือมเมืองกบัเขตท่าเรือและชายฝัง

ทะเล ด้วยเงินทุนนับล้านปอนด์ ได้เปลียนสภาพจากเมืองท่าธรรมดาทีแสนจะทรุดโทรมในสมัยปฏิวัติ

อุตสาหกรรมให้กลายเป็นเขตชุมทางการขนส่งทางเรือทียิงใหญ่ และเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจของคนเมือง

สมยัใหม่ รวมทงัเป็นศูนยร์วมการประชุมระดบันานาชาติอีกดว้ย 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Clayton Hotel Cardiff / Mercure Cardiff Hotel ****หรือเทียบเท่า 

 

12 เม.ย. 2566 คาร์ดิฟฟ์ – หมู่บ้านไบบิวรี – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด – แมนเชสเตอร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านไบบิวรี (Bibury Cottage) (ระยะทาง 136 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) 

หมู่บา้นทีไดชื้อว่าเป็นหมู่บา้นชนบททีสวยทีสุดในองักฤษ  ตงัอยู่ในเขตคอตวอลล ์ซึงเป็นสถานทีซึงเต็มไปดว้ย

กระท่อมโบราณ โบสถอ์นัเก่าแก่ หมูบ่า้นแห่งนียงัไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นหนึงในสถานทีสุดโรแมนติก และยงั

เป็นสถานทีถ่ายทาํภาพยนตร์ชือดงั อยา่ง Bridget Jones's Diary อีกดว้ย ซึงบา้นหรือกระท่อมเหล่านี เคยเป็นทีพกั

ของคนทีทาํอาชีพทอขนแกะ ในศตวรรษที 17 ปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิม นอกจากนีไฮไลท์

สาํคญัคือทิวทศัน์ของแม่นาํ Coln ทีผ่านหมู่บา้น ก็ช่วยเพิมความงดงามของดินแดนแห่งนีไดเ้ป็นอย่างดี อิสระให้

ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านไบบิวรีได้ตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านเดินทางสู่เขตคอทส์โวลส์ 

(ระยะทาง 22 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)  เมืองเล็กๆทางตะวนัตกขององักฤษ หมู่บา้นทีแสนสวยและ

เงียบสงบ นับเป็นเมืองเล็กๆทีมีร้านคา้ตกแต่งแบบชนบท สลบักบัทุ่งหญา้สีเขียวขจี นอกจากนียงัเป็นศูนยก์ลาง

การคา้ขนแกะและการเลียงแกะมาตงัแต่คริสตศ์ตวรรษที -  นาํท่านเทียวชม เมืองเบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์ 

(Bourton on water) เมืองทีโด่งดงัทีสุดในคอทส์โวลส์ มีลาํธารสายเล็กๆ (แม่นาํวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และ
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มีสะพานหินทอดขา้มนําเป็นช่วงๆกับต้นวิลโลว์ทีแกว่งกิงก้านใบอยู่ริมนํา เมืองนีมีร้านอาหารและโรงแรม 

รวมทงัร้านคา้ใหเ้ดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัรืนรมย ์
 

 
   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford on Avon) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50

นาที) เมืองทีตงัอยู่ริมแม่นาํเอวอนอนัเป็นบา้นเกิดของวิลเลียม เชกสเปียร์ นกักวีทีมีชือเสียงมากทีสุดของประเทศ

องักฤษ และเป็นทีรู้จกัไปทวัโลก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และซือของทีระลึกเกียวกบั วิลเลียม เชกสเปียร์ 

ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) (ระยะทาง  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ       

3 ชวัโมง) เมืองอตุสาหกรรมทอผา้ตงัแต่ศตวรรษที 16 ปัจจุบนัก็ยงัเป็นเมืองใหญท่างธุรกิจการคา้อีกแห่งหนึง 

นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด อนัเป็นทีตงัของสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ดที

มีชือเสียง อิสระใหท้า่นเลือกซือของทีระลึกของสโมสรฟุตบอล ณ แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็แมกกะสโตร์ 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Clayton Hotel Manchester City Center ****หรือเทียบเท่า 

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

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere)  (ระยะทาง 133 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชวัโมง) 

เมืองทีมีธรรมชาติอนังดงามและทะเลสาบทีทอดตวัเป็นแนวยาวในออ้มกอดของหุบเขาอนัเขียวขจีตงัอยู่ในเขต

เลคดิสทริก นาํท่านนงัเรือล่องทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (Lake Windermere) ชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบ

ทียงัคงสภาพทีเป็นธรรมชาติไวอ้ย่างสมบูรณ์ชมความงดงามของภูมิภาคทะเลสาบ ท่านจะประทับใจกับภูมิ

ประเทศของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ซึงมีความสวยงาม เนืองจากมีลกัษณะเป็นพืนทีเนินเขา ผืนป่า และทะเลสาบ

ใสสีครามเตม็ไปดว้ยพนืทีสวยงามของธรรมชาติ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองเอดินบะระ (Edinburgh) (ระยะทาง 241 กิโลเมตร ใช้ระยะทางเดินทางประมาณ 3.30 

ชวัโมง) เป็นเมืองทีไดรั้บฉายาว่าเป็น "เมืองทีเป็นมิตรกบัเด็ก" (The Child Friendly City) เนืองจากภายในเมืองมี

สถานทีท่องเทียวทีเหมาะสําหรับเด็กมากมาย นาํท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเก่าย่านโอลด์ทาวน์ และเดิน

เล่นไปตามเส้นทางรอยลั ไมล ์ซึงเป็นถนนเก่าแก่และเดินตามรอยเทา้ของบุคคลทีมีชือเสียงในประวติัศาสตร์ ได้

เวล าอิ ส ระ ให้ ท่ าน ช้อ ป ปิ งสิ น ค้าแ บ รน ด์ เน ม  ณ  ย่ าน ถ น น  Princes Street, George Street ห รือ จะ เป็ น

ห้างสรรพสินคา้ Princes Mall และ St James Centre 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Novotel Edinburg Hotel/ Courtyard Edinburgh West Hotel ****หรือเทียบเท่า (คืนที 1) 

14 เม.ย. 2566 เอดินบะระ – เข้าชมปราสาทเอดินบะระ – ชมเมืองเอดินบะระ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 นําท่านเข้าชมปราสาทเอดินบะระ คาสเซิล ซึงครอบครองพืนทีซึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกแห่งหนึง 

สามารถดึงดูดนกัท่องเทียวมหาศาลให้แวะเขา้มาสู่ใจกลางประวตัิศาสตร์ของประเทศ ท่านจะไดพ้บกบัสก็อตติช 

คราวน์ จูเวลส์ ซึงจัดแสดงพร้อมด้วย สโตน ออฟ เดสทินี ทีมีชือเสียง นําท่านเขา้ชมความงามของห้องต่างๆ

ภายในปราสาท, สวนสวยทีตกแต่งไดอ้ย่างสวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปและเดินเล่นตามอธัยาศยั    (หากปราสาท

เอดินบะระปิด จะนาํท่านเขา้ชมพระราชวงัฮอลีรูด (Holyrood palace) เป็นพระราชวงัทีเป็นสมบติัส่วนพระองค์

ของพระราชวงศอ์งักฤษทียงัทรงใชใ้นสถานทีประทบัหลกัในสกอตแลนด)์ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง อาคารรัฐสภาของสกอตแลนด์ นําท่านเทียวชมเมือง เอดินบะระ 

(Edinburgh) เมืองหลวงของแควน้สกอตแลนด์สหราชอาณาจกัร เป็นเมืองเก่าแก่ทีมีประวติัความเป็นมาตงัแต่ยุค

กลาง ลกัษณะภมูิประเทศเป็นภูเขาสูงอยู่กลางเมือง เมืองเอดินบะระเป็นเมืองทีมีทศันียภาพสวยงาม แบ่งออกเป็น

สองส่วนสําคญัดงันีคือ โอลด์ทาวน์ ทีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ มีถนนหรือทางเดินทีเก่าแก่ในยุคกลางและ 

จอร์เจียนนิวทาวน์ ทีมีความงามในแบบนีโอ-คลาสสิค ทงัเมืองเก่าและเมืองใหม่ทีสวยงามของเอดินบะระ และ

ไดรั้บการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกถึงสองครัง ในตวัเมืองมีอาคารถึง 4,500 หลังซึงมีความ

หนาแน่นมากทีสุดในโลกและยงัเป็นเมืองสมยัใหม่ทีมีชีวิตชีวาเต็มไปดว้ยศิลปะและวฒันธรรม นาํท่านชมความ

สวยงามของเมืองเอดินบะระ จากเนินเขาคาลตนั (Carlton Hill) ท่านจะไดเ้ก็บภาพความสวยงามมุมสูงของเมือง 

ได้เวลานําท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์กิลลิส (St. Giles’s Cathedral) จากนันนําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

สกอตแลนด์ (The National Museum of Scortland)  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Holiday Inn Edinburg Hotel/ Courtyard Edinburgh West Hotel ****หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 
 

 

 

15 เม.ย. 2566 เอดนิบะระ – นิวคาสเซิล - ยอร์ก  
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองนิวคาสเซิล อะพอนไทน์ (New Castle Upon type)  (ระยะทาง 193 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) นาํท่านเทียวชมเมือง นิวคาสเซิลอะพอนไทน์ หรือ มกัจะนิยมเรียกว่า นิวคาสเซิล 

เป็นนครและเมืองในโบโรฮ์ของไทน์แอนด์แวร์ ตงัอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือขององักฤษ ตงัอยู่บนริมฝังแม่นาํ

ไทน์ ซึงเป็นทีมาของชือ ถึงแมว้่าในช่วงก่อตงันนัไดชื้อว่า ปอนส์แอรีอุส (Pons Aelius) ตามชือโรมนั และได้

เปลียนชือเป็นนิวคาสเซิลในปี ค.ศ.  หลงัจากทีไดม้ีการสร้างปราสาท โดยพระเจา้โรเบิร์ตที  ตวัเมอืงไดเ้ป็น

ศูนยก์ลางของการคา้ขนแกะและต่อมาเป็นเหมืองถ่านหินอนัดบัตน้ของประเทศ ในคริสต์ศตวรรษที  เมืองนี

เป็นทีรู้จกัในชือของเมอืงต่อเรือ โดยเป็นศูนยก์ลางการต่อเรือทีสําคญัของโลกแห่งหนึง นาํท่านถ่ายรูปกบั สะพาน 

เกตส์เฮด มิลเลนเนียม บริดจ์ ซึงเป็นสะพานไดรั้บรางวลัและศูนยศิ์ลปะร่วมสมยับอลติค จากนันนําท่านเขา้ชม

ปราสาทนิวคาสเซิล (Newcastle Castle) ปราสาทโบราณแห่งเมืองนิวคาสเซิล 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ก (York) (ระยะทาง144 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชวัโมง) เขตแดนทีครัง

หนึงกองทพัโรมนัไดส้ร้างแนวกาํแพงป้องกนัการรุกรานของชาวสกอต ระหว่างเส้นทางผ่านเขตยอร์กเชอร์เดลส์ 

ทีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุ่งหญ้าอนักวา้งใหญ่ จากนันนําท่านเข้าชมยอร์คมินสเตอร์ (York Minster)โบสถ์ใหญ่       

และเก่าแก่ทีสุด นับเป็นวิหารทีใหญ่ทีสุดในสหราชอาณาจักรและมีอายุมากกว่า 250 ปี  มีชือเสียงในความ            

สวยงามของงานฝีมือกระจกสี โดยหน้าต่างด้านตะวนัตก สร้างขึนเมือปี ค.ศ. 1338 ต่อมาเป็นที รู้จักในชือ                           

"หวัใจแห่งยอร์กเชียร์" อิสระให้ทา่นไดช้อ้ปปิงตามอธัยาศยับนถนนคนเดินแห่งยอร์ก 
 



2304-0802-UK                                                                           www.smileytour.com                                                                     Page 8 of 16 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Holiday Inn York City Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
 

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

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 

นาํท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอาท์เล็ต วิลเลจ (Bicester Outlet) (ระยะทาง 275 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 

ชม.) อิสระให้ท่านไดช้้อปปิงสินคา้แบรนด์เนมหลากหลาย อาทิ Burberry, Calvin Klein, Cath Kidston, Cerruti, 

Anne, Armani, Bally, Bodum Bose, Bodum, Fontainฯลฯ  
 

***เพอือสิระให้ท่านได้ช้อปปิงอย่างเต็มที คณะทัวร์จึงไม่รวมอาหารกลางวันในมือดังกล่าวน*ี** 

 
 

14.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองออกซ์ฟอร์ด (Oxford) (ระยะทาง 21 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองทีมีชือเสียง

ในดา้นการศึกษา ซึงรู้จกักนัในนามของ "เมืองแห่งมหาวิทยาลยั" ซึงชือเมืองตงัตามมหาวิทยาลยัระดบัโลกทีรู้จกั

กนัในนามมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด นาํท่านเขา้ชมมหาวิทยาลยัไครตเ์ชิร์ท (Christ Church College) สร้างขึนเมือ

ปี ค.ศ.  โดยราชาคณะ Thomas Woolsey ในอดีตวิทยาลัยแห่งนีเป็นวิทยาลยัทีใช้สําหรับสอนเชือพระวงศ ์

และขุนนางชนชันสูงต่างๆ นอกจากนีวิทยาลัยแห่งนีใช้เป็นสถานทีถ่ายทําภาพยนตร์ เรือง อลิสในดินแดน

มหัศจรรย ์และ แฮร์รี พอตเตอร์ ของผูแ้ต่งเจ.เค.โรลลิง อีกดว้ย นาํท่านเขา้ชมภายในไครตเ์ชิร์ท คอลเลจ  ชมห้อง

ต่างๆทีบางห้องใช้เป็นสถานที ถ่ายทาํภาพยนตร์แฮร์รีพอตเตอร์ เช่น ห้องโถงบนัไดโรงเรียนฮอค วอร์ด ห้อง

ประชุม และหอ้งอาหาร เป็นตน้ เมืองแห่งนีมีแม่นาํสายสําคญัๆไหลผา่นเมือง เช่น แม่นาํเทมส์ แม่นาํสายหลกัของ

มหานครลอนดอน ได้เวลานําท่านเดินทางสู่มหานครลอนดอน  (ระยะทาง 92 กิโลเมตร ใช้ระยะทางเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชวัโมง) 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน Four Season กบัเมนูพิเศษ เป็ดโฟร์ซีซนั อนัเลืองชือ 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก  Holiday Inn London Wembley Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที 1) 
 
 

 

17 เม.ย. 2566 ลอนดอน – หอคอยลอนดอน  – บกิเบน – ลอนดอนอาย  - ล่องเรือแม่นาํเทมส์ – ช้อปปิง Oxford Street 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นาํท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน (London) นําท่านเขา้ชมหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานทีเกิด

เหตุแห่งประวตัิศาสตร์อันเกรียงไกรยิงใหญ่ในอดีตเคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทพระราชวงั, คุก, และแดน

ประหาร ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ซึงเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลงั ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึงประดบัดว้ย

เพชรทีใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชือ “ดาราแห่งแอฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ มงกุฎของพระราชินี           

อลิซาเบธ ประดับด้วยเพชร “โคอินัวร์” ที เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ ทีสุดในโลก และชินสุดท้ายคือ “คฑา”               

จากนันนําท่านแวะถ่ายรูปหน้าพระราชวงับกักิงแฮม (Buckingham Palace) ทีประทบัของพระเจา้อลิซาเบธที 2                 

แล ะ พ ระส วามี  ณ  ใจก ล างก รุงล อ น ด อน  นําท่ าน ถ่ าย รูป กับ ห อน าฬิ ก าพ ระ ราช วัง เวส ต์มิ นส เต อร์                                   

(Clock Tower, Palace of Westminster) หรือรู้จกัดีในชือ บิกเบน เป็นหอนาฬิกาประจาํพระราชวงัเวสตม์ินสเตอร์

ซึงในปัจจุบันเป็นรัฐสภาอังกฤษ ตงัอยู่ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงัหอนาฬิกานีถูกสร้างหลงัจาก      

ไฟไหม ้พระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร์เดิม เมือวนัที 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี เป็นผูอ้อกแบบ หอนาฬิกา

มีความสูง 96.3 เมตรโดยทีตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพืน 55 เมตร  ตวัอาคารสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัสมเด็จพระ

ราชินีนาถวิกตอเรีย (Victorian Gothic) บิกเบนเป็นชือเล่นของระฆังใบใหญ่ทีสุด หนักถึง 13,760 กิโลกรัมซึง

แขวนไว้บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา ทังนีมีระฆังรวมทังสิน 5 ใบ โดย 4 ใบจะถูกตีเป็นทํานอง

ส่วนบิกเบนจะถูกตีบอกชวัโมงตามตวัเลขทีเข็มสันชีบนหนา้ปัดนาฬิกา อิสระให้ท่านไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยั นาํ

ท่านแวะชมและถ่ายรูปกบัลอนดอนอาย (London Eye)หรือทีรู้จกัในชือ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็น

ชิงชา้สวรรคท์ีสูงทีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร(443 ฟุต)และกลายมาเป็นสถานทีท่องเทียวทีไดรั้บความ

นิยมและเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเทียวไดอ้ยา่งมากในสหราชอาณาจกัรลอนดอนอาย ตงัอยูด่า้นตะวนัตกของสวนจูบิ

ลีบนริมฝังทางใตข้องแม่นาํเทมส์ ตงัอยูร่ะหวา่งสะพานเวสตม์ินสเตอร์กบัสะพานฮงัเกอร์ฟอร์ดโดยสถานทีแห่งนี

เคยเป็นทีตงัของโดมแห่งการคน้พบทีเคยสร้างขึนเพือใชใ้นงานนิทรรศการเฟสติวลั ออฟ บริเตนในปี ค.ศ. 1951 

ออกแบบและสร้างสรรคโ์ดย David Marks and Julia Barfield ดว้ยการสนบัสนุนโดย British Airways 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย นาํท่านสัมผสัประสบการณ์ ล่องเรือในแม่นาํเทมส์ (Thames River) แมน่าํใหญ่ทีไหลผา่นใจกลางกรุงลอนดอน และ

ยงัเป็นจุดท่องเทียว Landmark ทีสวยงามมากทีสุดแห่งหนึงในอังกฤษ เรือจะล่องผ่านสถานทีท่องเทียวอันเป็น

ไฮไลท์ของเมืองทัง หอนาฬิกาบิกเบน (Big Ben), ทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่นําเทมส์ทีมี

ชือเสียงระดบัโลก,  ดิ โอทู อารีนา (The O2 Arena) เดิมชือ นอร์ท กรีนวิช อารีน่า (North Greenwich Arena) ถูกใช้
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เป็นสนามแข่งขนัในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 และพาราลิมปิก 2012, สะพานวอกซ์ฮอลล ์(Vauxhall Bridge) อีกหนึง

สะพานข้ามแม่นําเทมส์ทีเปิดทําการครังแรกในวนัที 26 พฤษภาคม ปีพ.ศ.2449 ถือเป็นอีก หนึงสะพานโค้งที

สวยงามในใจกลางกรุงลอนดอน, สะพานแลมเบิร์ธ (Lambeth Bridge) สะพานขา้มแม่นําเทมส์ทีเชือมต่อระหว่าง

ยา่น Westminster และ Lambeth โดยทางดา้นตะวนัออกของ สะพานจะเป็นพระราชวงัแลมเบิร์ธ (Lambeth Palace) 

จุดเด่นของพระราชวงัอยู่ทีสีของสะพาน เป็นสีแดงสีเดียวกบัมา้นงัหนงัใน House of Lords ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ 

บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซึงเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการชอปปิงในกรุงลอนดอน มีร้านคา้เสือผา้

แฟชัน เครืองประดับ นาฬิกา ชือดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 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 ทีมีสินคา้ซุปเปอร์แบรนดต์งัอยูอี่กดว้ย 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Burger & Lobster 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก  Holiday Inn London Wembley Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 
 
 

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

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเขา้ชมบริติช มิวเซียม (British Museum) หรือทีนิยมเรียกกนัว่า พิพิธภณัฑอ์งักฤษ  เป็นหนึงในพิพิธภณัฑ์

ดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของมนุษยที์สําคญัทีสุดและใหญ่ทีสุดในโลก ก่อตงัขึนในปี  ค.ศ. 1753 ใน

เบืองตน้วตัถุทีเก็บรวบรวมไวส่้วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึงเป็นแพทยแ์ละ

นักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนีเปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นครังแรกในวันที 15 มกราคม 1759 ใน              

มงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อนัเป็นสถานทีตงัของอาคารพิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนั บริติชมิวเซียม

เป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่าง ๆ จากทุกทวีป จาํนวนกว่า 7 ลา้นชิน ซึงลว้นมีชือเสียง และมีการบนัทึกเรืองราวของ

วฒันธรรมมนุษย์จากจุดเริมต้นจนถึงปัจจุบัน ได้เวลานําท่านเดินทางสู่  Warner Bros. Studios, Leavesden 

(ระยะทาง 91 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ตงัอยู่ทีเมือง Watford สตูดิโอนีมีความสําคญัคือ เป็นหนึงใน



2304-0802-UK                                                                           www.smileytour.com                                                                     Page 11 of 16 

สตูดิโอในประเทศองักฤษทีสามารถผลิตภาพยนตร์ระดับใหญ่ได้ ในพืนทีขนาดประมาณ 50,000 ตารางเมตร 

และภาพยนต ์Harry Potter ทงั 7 ภาคก็ถูกสร้างขึนทีสตูดิโอแห่งนี  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเปิดโลกแห่งเวทมนต์ ณ แฮร์รี พอตเตอร์ สตูดิโอ (Warner Bros. Studios – The Making of Harry Potter) 

นําท่านชมภาพยนตร์สันๆ เกียวกับการสร้างภาพยนตร์เรืองดัง แรงบันดาลใจจากนักเขียน เพลิดเพลินกับการ

ถ่ายภาพฉากต่างๆ จากในเนือเรือง ทงัห้องใตบ้ันไดของแฮร์รี ห้องโถงของ โรงเรียนสอนเวทมนต์ฮอกวอตส์ 

กระท่อมแฮร์กริด หรือจะเป็นห้องต่างๆ อย่างกริฟฟินดอร์ ห้องเรียนปรุงยา ห้องโถงใหญ่ของฮอกวอร์ต ฉากห้อง

ของ ดมัเบิลดอร์ ตรอกไดแอกอน รวมถึงปราสาทฮอกวอตส์ทงัหลงัขนาดจาํลองทีใชถ้่ายทาํจริง และอืนๆมากมาย 

 

17.00 น. นาํท่านเช็คอิน และ ทาํ TAX Refund  

20.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮีทโธรว ์(LHR) สู่สนามบินมสักตั โดยเทียวบิน WY102 

 (ใชเ้วลาบิน ประมาณ 7.25 ชม.) สายการบินมีบริการอาหารคาํ และ อาหารเชา้ ระหวา่งเทียวบิน 

19 เม.ย. 2566  กรุงเทพฯ 
 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินมสักตั และเปลียนเทียวบิน 

08.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินมสักตั สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเทียวบิน WY815 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6.10 ช.ม.) 

18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั 8 คืน องักฤษ - สกอตแลนด์ – เวลส์ 

 

 อตัราค่าบริการ(บาท) 10-19 เมษายน 2566 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 139,900 

พกัเดยีวเพมิท่านละ 27,000 

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

ชนัธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์เริมตน้ทีท่านละ (หักค่าตวัEconomyแลว้) (ราคา

สามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือทีนงั confirm เท่านนั) 

90,000 – 120,000 

ไม่เอาตวัเครืองบิน BKK- MCT-LHR-MCT -BKK หักค่าตวัเครืองบิน  33,000 

ค่าธรรมเนียมและค่าดาํเนินการวซ่ีาองักฤษ (ไม่รวมในราคาทวัร์) 7,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที 

สายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยืนยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 29/10/2022) ** 

 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ 

 สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 กก. 
 

โปรแกรมท่องเทียวอังกฤษ-สกอตแลนด์-เวลส์ (ตามทีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบิน โอมาน แอร์ (กระเป๋าเดินทางนาํหนัก ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ีอายุเกิน 80 ปี) 

 ค่าภาษีในประเทศองักฤษ-สกอตแลนด์-เวลส์ 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 

 

อตัรานไีม่รวมถึง 

 ค่าวีซ่าองักฤษ (บริการดาํเนินการกรอกเอกสารเพือยนืวีซ่าองักฤษ ท่านละ 7,000 บาท - ยนืปกติ) 

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า เพือป้องกนัการสูญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

 
 

การชําระเงิน งวดที 1 : สํารองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

กรณยีกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง เช่นมดัจาํตวัเครืองบิน, วีซ่าและค่าดาํเนินการ 

(ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตวัรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบิน

ใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยืนเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยนืวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวซ่ีา

ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใช้จ่ายในการยนืวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตัวเครืองบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า

หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ หรือสถานการณ์อืนๆทีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของบริษทั  ทงันีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีทีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ ในการใช้บริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน

เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  
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 ในกรณีทีทา่นจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน)เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม

สีเลือดหมู 

 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์

นนัๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนัยกเลิก 

บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซึงอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอณุหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการ

ปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ห้ามนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเดียวกนัในถุงใส

พร้อมทีจะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้และ

ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
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 สําหรับนาํหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขนึกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนําหนักเพิมเป็นสิทธิของสายการ

บินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วนที

เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญเ่กินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด

การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านัน ซึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วย

นาํหนักกระเป๋าจริง ทงันีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนั

ธุรกิจ (Business) ดงันนัจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง

ทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนันท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารสําหรับยืนวซ่ีาประเทศอังกฤษ 

(ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ต้องโชว์ตวัและยืนด้วยตัวเองเท่านนั) 
 

1.หนงัสือเดินทาง ทีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึนไป และมีหนา้ว่าง  หนา้ติดกนั ถา้มีหนงัสือเดินเล่มเก่าใหน้าํมาดว้ย 

2.รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั  พืนหลงัฉากรูปตอ้งมีสีขาวเท่านัน(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิว  รูป 

3.หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงานภาษาองักฤษ) หรือ หนงัสือจดทะเบียน บริษทั หรือ จดทะเบียนร้านคา้  

. หลกัฐานการเงิน 

   - หนงัสือรับรองบญัชีทีออกโดยธนาคาร และสมุดบญัชีเงินฝากปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนัทีจะยนืวีซ่าตวัจริง พร้อมสาํเนา   

 ชุด  (ใหน้าํมาแสดง ณ วนั นดัสัมภาษณ์) 

5.  สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร / เอกสารเพมิเติมกรณีอืน ๆ  

6.  สาํเนาบตัรประชาชน  

7.  สาํเนาทะเบียนบา้น (สาํหรับผูเ้ดินทางทีอายุตาํกวา่ 20 ปี จาํเป็นตอ้งแปลสูติบตัรดว้ย) 

 

การยนืวซ่ีาองักฤษตอ้งทาํอยา่งไร 

ผูส้มคัรตอ้งยืนคาํร้องดว้ยตนเองเท่านนั  

ปัจจุบนัสถานทตูองักฤษไดม้ีการเปลียนระบบให้มีการสแกนลายนิวมือพร้อมสแกนม่านตาของผูส้มคัรขอวีซ่า 
 

“ศูนย์รับคาํร้องขอวซ่ีาเข้าสหราชอาณาจกัร” 

อาคารเทรนด ี ชัน 28 ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 110  

อาคารเทรนดีจะอยู่ในซอยสุมขุมวิท  ติดกบัสถานีรถไฟฟ้านานา 
 

ทางทัวร์มีบริการกรอกเอกสารเพือยืนวีซ่าองักฤษ โดยจะดําเนินการกรอกข้อมูลออนไลน์  

และ มีค่าวีซ่า พร้อมค่าบริการท่านละ 7,000 บาท 

 

 


