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วันท่ีวันท่ี  11  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ  --  ลอนดอน (อังกฤษลอนดอน (อังกฤษ))  เสาร์เสาร์  
21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 

สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
 

วันท่ี วันท่ี 22  ลอนดอนลอนดอน  --  สโตนเฮ้นจ์สโตนเฮ้นจ์  --  พพิธิภัณฑ์พพิธิภัณฑ์น า้แร่ที่เมืองบาธน า้แร่ที่เมืองบาธ  --  คาร์ดีฟ๊ (เวลส์)คาร์ดีฟ๊ (เวลส์)  อาทติย์อาทติย์  
00.15 น. ออกเดินทางสูล่อนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910   
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, 

จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่ เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่ เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน         
(ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท า
ให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดิ นทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมี
คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็น
สิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

06.20 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผา่นการตรวจคนเข้าเมอืงแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ
รอรับท่านออกเดินทางสูเ่มืองซาลส์บวัร่ี น ำชมเสำหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับด ามืดในช่วงหนึ่งของ
ประวตัิศาสตร์ จากนัน้ออกเดินทางต่อสูเ่มืองบาธ     ในหบุเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุ
ตัง้แต่เมื่อครัง้โรมันเรืองอ านาจจากหลักฐานบ่อน า้พุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่
หลงเหลืออยู่ท าให้เมืองบาธได้รับการแต่งตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยเูนสโกใน        
ปี ค.ศ. 1987 

(114 ก.ม. / 54 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. น าท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์น ้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการ

ค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตัง้ของ          
บ่อน า้แร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ 
บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน า้แร่ ซึ่งมีทัง้สระว่ายน า้,          
บ่อน า้แร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน า้ และส่วนที่เป็น Turkish Bath และให้ท่านได้ชิมน า้แร่ที่
จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านัน้จากนัน้เที่ยวชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึน้ใน                
ยุคจอร์เจียน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทัง้อาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูป               
คร่ึงวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ท าให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย แล้วเดินทางต่อสู่
เมืองบริสตอล เมืองในองักฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกัน้
ข้ามสะพานเชเวิร์น ผา่นช่องแคบบริสตอลเข้าสู ่เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์  
หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ  เดิมเป็นที่พ านักของ         
ขนุนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยก าแพงโบราณ จากนัน้ชม ศาลาว่าการเมือง 
และ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, 
สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารท่ีท าการของรัฐ   

(91 ก.ม.) 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก CLAYTON HOTEL CARDIFF หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.claytonhotelcardiff.com 
วันท่ี วันท่ี 33  เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์  --  สแตรทฟอร์ดสแตรทฟอร์ด  อัพพอนอัพพอน  เอวอนเอวอน  --  ยอร์คยอร์ค  จันทร์จันทร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านสู่เขตคอตสโวลส์ บริเวณเล็ก ๆ ทางตะวนัตกขององักฤษ หมู่บ้านแสนสวยเงียบ

สงบ และเมืองเล็ก ๆ ท่ีมีร้านค้าตกแต่งแบบชนบท สลบักบัทุง่หญ้าสเีขียวขจี คอตสโวลส์ 
เป็นศนูย์กลางการค้าขนแกะและเลีย้งแกะมาตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษที่ 13-15  พาท่านเที่ยว
ชม เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตส์โวลส์  ดูเงียบสงบ                 
มีล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น า้วินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง  และมีสะพานหินทอดข้าม             
น า้เป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งก่ิงก้านใบอยู่ริมน า้  เมืองนีม้ีร้านอาหารและโรงแรม 
รวมทัง้ร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย์ แล้วเดินทางต่อสูเ่มือง สแตรทฟอร์ด 
เมืองที่ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้เอวอนอนัเป็นบ้านเกิดของวิลเลีย่มเช็คสเปียร์ กวีที่มีช่ือเสยีงที่สดุ

(135 ก.ม. / 40 ก.ม.) 
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ขององักฤษ   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. อิสระเดินเลน่ชมเมือง หาซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัวิลเลียม เชคสเปียร์ กวีเอกที่โด่งดงัของ

โลก หลงัจากนัน้ออกเดินทางสูเ่มืองยอร์ค (York) เขตแดนท่ีครัง้หนึง่กองทพัโรมนั ได้สร้าง
แนวก าแพงป้องกนัการบกุรุกของข้าศึก ซึง่ก็คือชาวสก็อตผู้ ป่าเถ่ือน ระหวา่งเส้นทางผา่น
เขตยอร์คเชอร์เดลส์ ท่ีอดุมสมบรูณ์ไปด้วยทุ่งหญ้าอนักว้างใหญ่ จนเข้าสูเ่ขตเมืองยอร์ค 
ซึง่เป็นศนูย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจกัรมาตัง้แต ่ค.ศ.ที่ 19 

(241 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก YORK MARRIOT HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.marriott.co.uk  
วันท่ี วันท่ี 44  ยอร์คยอร์ค  --  ยอร์คมินสเตอร์ยอร์คมินสเตอร์   --  น่ังรถไฟสาย อีสต์น่ังรถไฟสาย อีสต์ โคสด์โคสด์   เรลเวย์ เรลเวย์ --  เอดินเอดิน

เบิร์กเบิร์ก  (สก๊อตแลนด์)(สก๊อตแลนด์)  --  ช้อปป้ิงย่านถนนปริน้เซสช้อปป้ิงย่านถนนปริน้เซส  
อังคารอังคาร  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. พาเที่ยวชมคลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ สิ่งก่อสร้างโบราณเช่ือกนัว่ามีมาตัง้แต่ยคุโรมนั เมื่อครัง้

การเข้ายึดครองของจกัรพรรดิ์คอนสแตนติน ใกล้กันเป็นอาคารของพิพิธภณัฑ์ปราสาท
ยอร์ค ก าแพงเมืองโบราณทอดแนวยาวสู่ตัวเมืองเก่าอนัเป็นที่ตัง้  มหำวิหำรยอร์คมิน 
สเตอร์ จดัเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในองักฤษ และครอบคลมุพืน้ที่ใกล้เคียง
ของเมืองยอร์ก ซึ่งเป็นเมืองแห่งยุคกลาง เมืองแห่งนีม้ีบิช็อปประจ าเมืองในราวปี 314        
ท าให้เป็นสถานที่ที่มีความส าคญัต่อคริสต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ขององักฤษ  อีกทัง้ยงัเป็น
โบสถ์แบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเหนืองดงามด้วยการตกแต่งด้วยกระจกส ี               
แล้วอิสระให้ทา่นได้เดินเลน่ในเขตเมืองเก่าและตามอธัยาศยักบัการหาซือ้ของที่ระลกึ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. น าทา่นออกเดินทางโดยรถไฟด่วนสู่ดินแดนของสก๊อตแลนด์ทีเ่มืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวง

ที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งบนถนนปริน้เซส ที่มีห้างสรรพสินค้า         
แบรนด์เนม และร้านขายของที่ระลกึ โดยเฉพาะป่ีสก็อตเคร่ืองดนตรีประจ าชาติสก็อตที่มี
ความเก่าแก่ที่สดุในโลก รวมทัง้ผ้า WOOLและผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตนัผ้าลายสก็อต
พืน้เมืองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ    

(325 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL NOVOTEL EDINBURGH CENTRE หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.novotel.com 

 **ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจัดห้องพักในเมืองใกล้เคียง หากวันที่เข้าพักตรงกับ
เทศกาลต่างๆ**  

 

วันท่ี วันท่ี 55  ปราสาทเอดนิเบิร์กปราสาทเอดนิเบิร์ก  --  พระต าหนักโฮลีรู๊ดพระต าหนักโฮลีรู๊ด  --  เลคดสิทริคเลคดสิทริค  --  วินเดอร์เมียร์วินเดอร์เมียร์  พุธพุธ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึน้สู่ยอดเขาแคลตนัที่จะท าให้ท่านประทบัใจไปกบัเมืองที่

ถกูแบ่งเป็นสองฝ่ังของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะได้ชมวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองแล้ว 
บนเนินเขาแห่งนีย้งัเป็นที่ตัง้ของอนุสรณ์สถานร าลึกถึงสงครามนโปเลียน ที่ยงัสร้างไม่
เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ท าให้          
เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี ้         
สนุขัพนัธุ์สกายเทอเรียร์ที่โด่งดงัที่สดุตวัหนึ่งของโลก จากความซื่อสตัย์ และจงรักภกัดี  
แ ล้ ว เดิ นทางสู่ ถนนรอยัล ไม ล์  ถนนสายส าคัญ ที่ เ ช่ื อมสู่พ ระต าหนัก โฮลี่ รู๊ด                   
(Palace of Holyrood House) ซึ่ ง เป็ นที่ ป ระทับ ของพ ระรา ชินี  เวลา เสด็ จ เยื อน                
สก็อตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็นรัฐสภา
แห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ  ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย แล้วน าท่าน เข้ำชม           
ปรำสำทเอดินเบิร์ก อนัสง่างามด้วยท าเลที่ตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทกุ
มมุเมือง เคยเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์สก๊อต เคยถกูท าลายลงหลายครัง้ แตท่กุครัง้ก็ได้รับ
การบรูณะ และสร้างใหม่ให้กลบัคืนสูค่วามสง่างาม โดยเฉพาะครัง้สดุท้าย ในศตวรรษที่ 
19 โดยเซอร์วอลเตอร์ สก็อต นกัปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็นสว่นต่างๆอย่างน่าชม อาทิ 

 

 
 

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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สว่นของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการ
ยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้าง
ในคริสต์ศตวรรษที่  12 เพื่อร าลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่  1 แล้วเข้าสู่
พระราชฐานชัน้ในส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเก่ียวกับเร่ืองราวของราชวงศ์แห่ง      
สก็อต ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทัง้ห้องจัดเลีย้ง,                
การประชมุสภา, โรงเรือนทหารและโรงพยาบาลมาแล้วในแตล่ะยคุสมยัปัจจบุนั จดัแสดง
เก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงครามบนัทกึภาพสวยตามอธัยาศยั   

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ สู่เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่

ได้รับการขนานนามว่าดี  และสวยที่สดุขององักฤษที่กว้างขวางและครอบคลมุทะเลสาบ
ถึง 16 แหง่ 

(250 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก LOW WOOD HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.elh.co.uk/hotels/lowwood/ 
วันท่ี วันท่ี 66  เลคดิสทริคเลคดิสทริค   --  แมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์   --  สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด   --  มหานครมหานคร

ลอนดอนลอนดอน    
พฤหัสบดีพฤหัสบดี  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านชมบรรยากาศของเลคดิสทริค เขตอุทยานที่มีช่ือเสียงที่สดุของประเทศ เพื่อการ

พกัผอ่นตากอากาศทา่มกลางความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบและหบุเขางดงามประดจุ
หนึ่งภาพวาด เดินทางต่อสู่แมนเชสเตอร์ เมืองอตุสาหกรรม ท่ีมีช่ือเสียง อีกทัง้ยงัเป็น
เมืองที่มีสโมสรที่มีช่ือเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนยูหรือ ปีศาจแดง        
น ำคณะเข้ำชมสนำมโอลด์แทรฟฟอร์ด  ที่สร้างนักเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจแดงมา
หลายสมยั สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยฯู ท่ีจดัวา่รวยที่สดุในโลก อิสระให้ทา่นเลอืกซือ้
ของที่ระลึกของทีมที่ท่านช่ืนชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึก
หลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้าชมสนามฟุตบอลและมิวเซียมจะ      
งดให้บริการในวนัท าการแขง่ขนั) 

(144 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. ออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที่

ใหญ่ที่สดุของสหภาพยโุรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศนูย์กลาง
ส าคัญทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และ
ศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่โลก หากการจราจรไม่เป็นอปุสรรคในการเข้า
เมือง เวลาที่เหลอืจะน าทา่นแวะห้างสรรพสนิค้าแฮร์ร็อดที่มีช่ือเสยีง 

(335 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น - ต้นต าหรับเป็ดย่างอันโด่งดัง เพิ่ม 
หอยเชลล์ + กุ้งมังกรและหลากหลายเมนูความอร่อย 

Four Season Restaurant 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

www.millenniumhotels.co.uk  

วันท่ี วันท่ี 77  เที่ยวชมมหานครลอนดอนเที่ยวชมมหานครลอนดอน  --  ขึน้ชมวิวบนขึน้ชมวิวบนลอนดอนอายลอนดอนอาย  --  ทาวเวอร์ออทาวเวอร์ออ
ฟลอนดอนฟลอนดอน  --  มาดามทุสโซ่ด์มาดามทุสโซ่ด์  --  ช้อปป้ิงบนถนนอ็อกฟอร์ดช้อปป้ิงบนถนนอ็อกฟอร์ด  

ศุกร์ศุกร์  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและน าชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน  ผ่านจัตุรัส              

ทราฟัลก้าร์ ผ่านจตุรัสรัฐสภา, หอนาฬิกาบ๊ิกเบน ท่ีมีความสงู 320 ฟุต เป็นนาฬิกาท่ีมี
หน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์, มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอด          
โดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก, ผ่านชมลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น า้เทมส์แห่งแรก 
จากนัน้ เดินทางสู่ทาวเวอร์บ ริด จ์  สัญลักษณ์ อีกแห่ งหนึ่ งของเมื อง  เพื่ อ เข้าสู่                      
ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือดหรือแม้แต่
ซับซ้อนซ่อนเง่ือน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุกและ          
แดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์  ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง             
ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดบัด้วยเพชรท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกช่ือ “ดาราแห่ง
อาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร 
“โคอินร์ู” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก และชิน้สดุท้ายคือ “คฑา” ประดบัด้วยเพชร

 

 
 

http://www.elh.co.uk/hotels/lowwood/
http://www.millenniumhotels.co.uk/
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เม็ดใหญ่ที่สดุในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คลัลนินั 1” ขึน้ชมทศันียภาพของเมือง
แบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเช้าไฟฟ้าที่สูงที่สดุในทวีปยุโรป มีความสงู 135 
เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม จากนัน้รถโค้ช            
น าท่านผ่านไปชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศนูย์กลางการปกครองสว่นท้องถ่ิน
มากว่า 800 ปี, เสาอนสุรณ์ไฟไหม้ครัง้ใหญ่ แล้วเข้าสูถ่นนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ท าการของ
รัฐในปัจจุบัน , บ้านเลขที่  10 ถนนดาวน์นิ่ ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ            
จัตุ รัสพิคคาดิลลี่  เดิม เป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน า้พุ  และรูปปั้น                          
อีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรักกัน  เดินทางต่อสู่พระราชวัง         
บัค้กิง้แฮม ท่ีประทบัของพระเจ้าอลซิาเบธท่ี 2 และพระสวามี 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Burger Lobster 
13.00 น. น าท่านเข้าสูพ่ิพิธภณัฑ์หุ่นขีผ้ึง้มาดามทสุโซ่ด์ แต่ละห้องล้วนจดัไว้อย่างน่าชมอาทิ ห้อง

บคุคลส าคญัๆ จากทัว่โลกและมีช่ือเสียงนกักีฬา, ศิลปินเอก, นกัการเมือง ตลอดจนผู้น า
ประเทศตา่งๆ รวมทัง้ราชวงศ์แหง่องักฤษ แล้วให้ท่านได้เพลดิเพลินไปกบัลอนดอนแท็กซี่ 
ผา่นห้องต่างๆ ที่ล้วนแต่นา่สนใจเป็นอย่างยิ่ง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าตามอธัยาศยั
ยา่นถนน อ๊อกฟอร์ด 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON หรือ

เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.millenniumhotels.co.uk  

วันท่ี วันท่ี 88  พระราชวังวินด์เซอร์ พระราชวังวินด์เซอร์ --  ช้อปป้ิง ช้อปป้ิง OOuuttlleett  --  เดนิทางกลับกรุงเทพฯเดนิทางกลับกรุงเทพฯ  เสาร์เสาร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสู่พระรำชวงัวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้ เลือกท าเลก่อสร้าง

พระราชวงัแห่งนี ้ซึ่งอยู่บนเนินสงูมองเห็นแม่น า้เทมส์อยู่เบือ้งล่าง พระรำชวงัวินด์เซอร์ 
เป็นท่ีประทบัประมขุสงูสดุแหง่ประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้วา่พระราชวงัแห่ง
นีเ้ป็นพระราชวงัที่มีผู้พ านกัอาศยัต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวงัแห่งใดในโลก เข้าชม
ภายใน โดยผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสู่อาคารจัดแสดงประวตัิความเป็นมาของ
พระราชวัง สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือเขตพระราชฐานชัน้ใน  State Apartment               
ถือเป็นหวัใจของพระราชวงั ห้องทกุห้องจึงถกูประดบัประดาด้วยทรัพย์สมบตัิของราชวงศ์
อนัประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่านปักประดบั ผนงั, เคร่ืองลายคราม, 
รูปปัน้, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุคต่างๆ  The King's Chamber อันมี
ภาพเขียนเป็นจุดเด่นนอกเหนือจากเตียงไม้สลกัปิดทองสไตล์ฝร่ังเศสสมยัศตวรรษที่ 18 
ที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที่โดดเด่นที่สดุ St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนี ้
มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ในงานพระราชพิธี เช่นงานเลีย้งรับรองพระราช
อาคนัตุกะในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิก ประดบัประดา
ด้ วยอ าวุธ ชุ ด เก ราะและต ราป ระจ า ราช วง ศ์  และ ไม่ พ ล าด กับ ก า ร เข้ าชม                               
St. George's Chapel ถือเป็นอาคารสไตล์โกธิกที่ งดงามที่สุดในประเทศอังกฤษ             
อาคารแห่งนีเ้ร่ิมก่อสร้างในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้เวลากว่า 50 ปี
จนส าเร็จลลุว่ง 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Thai 
13.00 น. รถโค้ชน าท่านสู ่BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกบัการช้อปปิ้งสินค้าภายในเอ๊าท์

เล็ทกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกซือ้อย่างจุใจสมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่
มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
สหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางส าคัญทาง
ธุรกิจการเมือง และวฒันธรรมของโลก การสือ่สารการบนัเทิง แฟชัน่ และศิลปะและเป็นที่
ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่โลก จนได้เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบินฮีทโธรว์   เพื่อเตรียม
ตวัเดินทางกลบัมีเวลาให้ท่านได้ท า Tax Refund พร้อมช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 

(80.5 ก.ม.) / (81.2 ก.ม.) 

 

21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG917   
วันท่ี วันท่ี 99  เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ  อาทติย์อาทติย์  
16.00 น. สายการบินไทย น าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

http://www.millenniumhotels.co.uk/
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(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนักอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

25 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563 

9988,,000000..--  8899,,000000..--  7788,,000000..--  1133,,000000..--  1122,,000000..--  

  
  
  
  
--2299,,000000..--  
--2244,,000000..--  

8 – 16 ก.พ. 2563 
15 – 23 ก.พ. 2563 

22 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563 
29 ก.พ. – 8 มี.ค. 2563 

7 – 15 มี.ค. 2563 
14 – 22 มี.ค. 2563 
21 – 29 มี.ค. 2563 

28 มี.ค. – 5 เม.ย. 2563 

** 9 – 17 เม.ย. 2563 ** 110055,,000000..--  9955,,000000..--  8844,,000000..--  1133,,000000..--  1122,,000000..--  
--3344,,000000..--  
--2277,,000000..--  

25 เม.ย. – 2 พ.ค. 2563 

9999,,000000..--  9900,,000000..--  8800,,000000..--  1133,,000000..--  1122,,000000..--  

  
  
  
--2299,,000000..--  
--2244,,000000..--  

2-10 พ.ค. 2563 
9-17 พ.ค. 2563 
16-24 พ.ค. 2563 
23-31 พ.ค. 2563 
6-14 มิ.ย. 2563 
13-21 มิ.ย. 2563 
20-28 มิ.ย. 2563 

27 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2563 
คา่ทวัร์รวม :  
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภัณฑ์น า้แร่ที่เมืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้เข้าชมทาง

บริษัทฯ คืนเงินท่านละ 10 ปอนด์) / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิ ร์ก / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / 
คา่ธรรมเนียม Rope Bridge / คา่ขึน้ลอนดอนอาย / คา่เข้าพระราชวงัวินด์เซอร์ / คา่เข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน 

 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถ่ินในแต่ละเมือง  ในกรณีทีท่านมี

ข้อจ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่งด่วน ช าระเพ่ิมท่านละ

ประมาณ 10,120 บาท **รำคำข้ึนอยู่กบัอตัรำแลกเปลีย่น** 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทยไมเ่กิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 

7 กิโลกรัม 
คา่ทวัร์ไมร่วม คา่ทวัร์ไมร่วม ::  
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่นทาน
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ได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม่ 
การจองทวัร์ การจองทวัร์ ((HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))    
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่นรู้จกัและ

เช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์
และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะ
เป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่น
ที่เหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์มรั่บจองทวัร์  ((CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยยวตา่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บุงๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บุคคลดงัต่คคลดงัต่อไปนี ้อไปนี  ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ทีม่ีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบั
ผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (การยกเลกิการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จา่ยจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 คา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะต้องช าระ

คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้อง
รอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีฯ่ 
เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

กการสะสมไมล์ขอารสะสมไมล์ของสายการบิน (งสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 

100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสาย
การบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรคา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (มเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั   

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
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โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 

ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
การปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมม่ี
อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 
หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (สถานท่ีเข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกับวนัท่ีสถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้
ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมกีารลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไม่
สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว 
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ ((PPoorrtteerr))  
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเติม ทา่นจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่น
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

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

 ในบางรายการทวัร์ ทีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่มาตรฐานได้ 
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การสญู
หายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูการสบูบหุร่ี บหุร่ี ((SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชดัเจนใน

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (การเดินทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก 



 

 

EUR14_INSIGHT GREAT BRITAIN 9 Days (Jan-Jun ‘20)_Update 19.09.2019                            9/9 

, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจ าเป็นต้องดแูล
คณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศอังกฤเอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศอังกฤษษ  
ใช้เวลายื่นประมาใช้เวลายื่นประมาณ ณ 1155--3300  วันท าวันท าการไม่นับวันเสาร์ การไม่นับวันเสาร์ --  อาทติย์และวันหยุดอาทติย์และวันหยุด  

(การขอวีซา่ประเทศองักฤษผู้ เดนิทางทกุทา่นต้องมา สแกนลาสแกนลายนิว้มืยนิว้มืออ ด้วยตนเอง ณ  
ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศองักฤษ ตัง้อยู่ท่ีอาคารเดอะเทรนดี ้ชัน้ 28 สขุมุวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. ) 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ / ส าเนาสตูิบตัร ใน

กรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่,อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนั

เดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดนิทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   
 กรณีทีเ่ป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 1  เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ 

หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 
 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่

ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีที่
เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับ
บญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  – 6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่น

เร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการ
เขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่กาย
สภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯ 
ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่น
ไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซ่าได้ 

หลังจากการจองทวัร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 
 ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ  

 


