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วันที ่1 
ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ) 
22.00 น.   พรอ้มคณะท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสาร 
                 ระหว่างประเทศ เคาน์เตอร ์D 9-12 สายการบินไทย 
    เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ
    และการเช็คอิน 

วันที ่2 
ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ ์– พพิธิภัณฑน์ ้าแร่ ทีเ่มืองบาธ - คารด์ี๊ฟ
เมืองหลวงแห่งเวลส ์
00.15 น.     ออกเดนิทางสูล่อนดอน โดยสายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี 
                   TG 910  
06.20 น.      คณะถึงสนามบนิฮีทโธรว ์นครลอนดอน ผา่นการตรวจ         

คนเขา้เมืองแลว้รถโคช้รอรบัท่านออกเดนิทางสูเ่มือง       
ซาลสบ์วัรี่ น ำเข้ำชมหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge)        
1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก กองหินหรือแนวแท่งหินท่ี 

      เป็นความลบัด ามืดในช่วงหนึ่งของประวตัศิาสตร ์สู่ 
                   เมืองบาธ เมืองเก่าแก่ตัง้แตย่คุโรมนั ตอ่มาไดมี้การ 
                   บรูณะ เมืองและฟ้ืนฟสูถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จีย้น 
                   จนท าใหเ้มืองดงูามสง่ามีเอกลกัษณ ์
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
13.00 น.      เข้าชมพพิธิภัณฑน์ ้าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath          

Museum) บอ่น า้แรท่ี่ศกัดิส์ทิธิ ์(The Sacred Spring)  
สว่นท่ีสองคือ บรเิวณวดั และสว่นท่ีสามคือ บรเิวณท่ีเปิด
บรกิารใหน้กัท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใชบ้รกิารน า้แรซ่ึ่งมีทัง้
สระวา่ยน า้, บอ่น า้แร่เย็น-รอ้น หอ้งอบไอน า้และสว่นท่ี
เป็น Turkish Bath และใหท้่าน ไดช้ิมน า้แร่ท่ีจดัใหก้บั
นกัท่องเท่ียวเท่านัน้ นั่งรถชม เมืองกบัสถาปัตยกรรมจอร์
เจีย้น เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั รอยัล เครสเซ่น กลุม่อาคาร
รูปครึง่วงกลม ขา้มช่อง แคบบรสิตอลสู ่เมืองคารด์ิฟ๊ 
เมืองหลวงของประเทศเวลส ์หนึ่งในเครือจกัรภพ 
ปราสาทคารด์ิฟ๊ โดดเดน่อยู่กลางเมืองลอ้มรอบไวด้ว้ย
ก าแพงโบราณ ศาลาวา่การเมือง พพิิธภณัฑ์
สวนสาธารณะ อาคารท่ีท าการ ของรฐั ถนนคนเดนิ 

19.00 น.     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
     น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก Radisson Blu Hotel หรือ     
                เทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 
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วันที ่3  
ไบบวิร่ี-เบอรต์ันออนเดอะวอเตอร-์สแตรทฟอร-์แมนเชสเตอร ์
07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
08.00 น.      น าท่านสูภ่มูภิาคคอตส์โวลส ์หมูบ่า้นแสนสวยเงียบสงบ 
       และเมืองเลก็ ๆ ท่ีมีรา้นคา้ตกแตง่แบบชนบท สลบักบัทุ่ง
      หญา้สีเขียวขจี ไบบวิรี่ หมูบ่า้นเก่าแก่เป็นท่ีทอผา้ขนแกะ 
       และฟารม์ปลาเทรา้ หมูบ่า้นเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์
      เมืองท่ีโดง่ดงัท่ีสดุ ดเูงียบสงบมีล าธารสายเลก็ ๆ (แมน่ า้
      วนิดร์ชั) ไหลผา่นกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้ม 
      น า้เป็นช่วง ๆ กบัตน้วลิโลวท่ี์แกวง่กิ่งกา้นใบอยู่รมิน า้ ได ้
                   รบัการยกย่องใหเ้ป็น  The most beautiful village in  
                   England 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น.      เท่ียวเมืองสแตรทฟอรด์ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้เอวอน บา้นเกิด 
      ของวลิเลียม เช็คสเปียร ์ กวีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุขององักฤษ  
      อิสระเดนิเลน่ชมเมืองท่ีน่าหลงใหล เดนิทางสู ่แมนเชตเตอร ์  
                   เมืองอตุสาหกรรมท่ีมีช่ือเสียง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีสโมสรท่ี
      มีช่ือเสียงโดง่ดงัในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนย ู หรือ 
      ปีศาจแดง  
19.00 น.     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
     น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก Crowne Plaza Manchester City 
     Centre หรือเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 

วันที ่4 
สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ - เลค ดสิทริค - ล่องเรือทะเลสาบ - 
เอดนิเบริก์ (สก็อตแลนด)์ 
07.30 น.    รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
08.30 น.     เชา้วนันีเ้ริม่ตน้ดว้ยรายการทวัรเ์อาใจสาวกผีแดง เขา้      

     ชมสนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ ท่ีสรา้งนกัเตะเก่งฝีเทา้ยอด 
                  ของปีศาจแดงมาหลายสมยั สโมสรแมนย ูฯ ท่ีจดัวา่รวย 
                  ท่ีสดุในโลก เลือกซือ้ของท่ีระลกึใน Mega Store หมาย 
                  เหตกุารเขา้ชมสนามฟตุบอล & มวิเซียม จะงดใหบ้รกิาร 
                  ในวนัท่ีมีการแขง่ขนั) เดนิทางสูเ่มืองตากอากาศของ 
                  ชาวผูด้ีองักฤษ เขตเลคดสิทรคิ (Lake District) อทุยาน 
                  แห่งชาตท่ีิไดร้บัการขนานนามวา่ดีและสวยท่ีสดุของ 
                  องักฤษท่ีกวา้งขวางและครอบคลมุทะเลสาบถึง 16 แห่ง 
12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย           น ำคณะล่องเรือชมควำมสวยงำมของทะเลสำบ 
      วินเดอร์เมียร์ ชาวองักฤษเรียกกนัวา่ “ทะเลสาบรบิบิน้”  
      บง่บอกถึงลกัษณะของทะเลสาบนี ้สองฝ่ังของทะเลสาบ 
     เตม็ไปดว้ยความรม่รื่นของไมใ้หญ่นานาพนัธุ ์สลบักับ 
     บา้นพกัตากอากาศท่ีมาสรา้งไว ้ขา้มพรมแดนสูส่ก็อต 
     แลนดท่ี์เมืองเอดนิเบอระ เมืองหลวงของสก็อตแลนด ์
19.00 น.    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
    น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก Novotel Edinburgh Hotel หรือ 
     เทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 
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วันที ่5  
แคลตันฮลิล-์ปราสาทเอดนิเบริก์-แครน์ไรอัน-เบลฟาสต ์(ไอรแ์ลนดเ์หนือ) 
08.00 น.     รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
09.00 น. เท่ียวชมเมืองเอดนิเบอระ เริม่จากยอดเขาแคลตนัท่ี จดุชมววิ      

ของเมืองท่ีถกูแบง่เป็นสองฝ่ังของโอลดท์าวนแ์ละนิวทาวน ์ถนน
รอยลัไมล ์ถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมสูพ่ระต าหนกัโฮล่ีรู๊ด (Palace of 
Holyrood House) ซึ่งเป็นท่ีประทบัของพระราชินี เวลาเสดจ็เยือนส
ก็อตแลนด ์และเคยเป็นท่ีประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝ่ังตรง
ขา้มเป็นรฐัสภาแห่งชาตสิก็อตอนั น่าภาคภมูิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรม
รว่มสมยั เขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์ ตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเดน่
เป็นสง่าจากทกุมมุเมือง ปอ้มปราการ ก าแพงปราสาทโบราณ มีปืน
ใหญ่เรียงราย โบสถเ์ซนตม์ากาเรต็ เขา้สู่พระราชฐานชัน้ในสว่นท่ีเป็น 
The Palace จดัแสดงเก่ียวกับเร่ืองราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต หอ้ง
ประทบั และหอ้งมหามงกฎุ และ Great Hall เคยเป็นทัง้หอ้งจดัเลีย้ง, 
การประชมุสภา, โรงเรือนทหาร และโรงพยาบาล มาแลว้ในแต่ละยคุ
สมยัปัจจบุนั จดัแสดงเก่ียวกบั อาวธุยทุโธปกรณท่ี์ใชใ้นการสงคราม
บนัทึกภาพสวยตามอธัยาศยั   

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิง้บนถนนปริน้เซส ท่ีมีหา้งสรรพสินคา้      

แบรนดเ์นม และรา้นขายของท่ีระลกึ รวมทัง้ผา้ Wool และผา้      
แคชเมียรแ์ละผา้ตารต์นัผา้ลายสก็อตพืน้เมืองอนัเป็เอกลกัษณ ์

                   ของประเทศ เดนิทางสูเ่มืองแครน์ไรอนั (Cairnryan) เป็น 
                   หมูบ่า้นชาวประมงเลก็ ๆ ของสก็อตแลนดช์ายฝ่ังตะวนัออก 
                   เมืองเช่ือมตอ่สูไ่อรแ์ลนดเ์หนือ โดยบรกิารของ high speed   
                   ferry  เสน้ทางคมนาคมหลกั  
19.30 น. High Speed Ferry (Stena Line) ขา้มสูเ่บลฟาสต ์(BELFAST) 

เพียง 2.15 ช.ม. สูเ่มืองหลวงท่ีมากดว้ยสีสนั และมีชีวิตชีวา เมืองนี ้
เปล่ียนมมุมอง และหนัมาสง่เสริมการท่องเท่ียว สถานท่ีส  าคญัตา่งๆ 
แสดงความเป็นไอรแ์ลนดเ์หนือไดอ้ย่างสมบรูณ ์ 

19.45 น.     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ 
21.45 น. ถึงเมืองเบลฟาสต ์เมืองหลวงของไอรแ์ลนดเ์หนือ 1 ใน 4 เมือง

ปกครองของสหราชอาณาจกัร น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก Radisson Blu Hotel หรือเทยีบเท่าใน     
ระดับเดยีวกัน 



Page 5 of 10 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่6  
คารริ์ก เฟอกัส - คารริ์ก อะ รีด - บุชมิลล ์- ไจแอนท ์คอสตเ์วย ์
(World Heritage Site) - ดารก์ เฮดจ ์
07.30 น.    รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
08.30 น.     เท่ียวไอรแ์ลนดเ์หนือ ตามรอยซีรีสด์งัของ HBO เร่ือง "Game  

of Thrones"  แหลง่ท่องเท่ียวยอดฮิต สถานท่ีท่ีใชเ้ป็นท่ีถ่าย
ท าซีรีสด์งัเรียกไดว้่าเปล่ียนจากเมืองรา้งเป็นเมืองท่องเท่ียว
ยอดฮิตตดิอนัดบัโลก ตัง้แตถ่  า้ ทุ่งหญา้ ภเูขา ซึ่งลว้นแตใ่ช้
เป็นสถานท่ีถ่ายท า Game of Thrones ทัง้สิน้ รถโคช้เลาะ
เลียบชายฝ่ัง ถ่ายรูปกับปราสาท Carrickfergus เป็น
ปราการนอรม์นัท่ีเก่าแก่ และดีท่ีสดุของไอรแ์ลนดเ์หนือ 
ทศันียภาพ ชายฝ่ังทะเลท่ี Carrick-A-Rede  ท่ีมีสะพาน
เชือก (Rope Bridge) ทา้ทายผูก้ลา้ ทา้ความสงู ความ 

                   เสียว แวะเมือง Bushmills เมืองนีมี้ช่ือเร่ืองวสิกี ้โดย 
                   มีโรงกลั่นวสิกีเ้ก่าแก่ ตัง้แตปี่ ค.ศ.1608  
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
บ่าย เขา้สูเ่ขตอนรุกัษข์องเนชั่นแนลทรสัต ์และแหลง่มรดกโลก 

แห่งท่ีหนึ่งของไอรแ์ลนด ์(Giant’s Causeway) คนท่ีน่ีถือวา่
เป็นสิง่มหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลกธรรมชาตอินัน่าพศิวงนี ้
ปรากฏใหเ้ห็นบรเิวณชายฝ่ังนอรธ์ แอนทรมิ โคสต ์มีต  านาน
เลา่ขานกนัตอ่มาวา่ แนวหินพวกนี ้เกิดจากการสรา้ง ของ
ยกัษไ์อรชิท่ีช่ือ Finn Mac Cool เพ่ือทา้ทายประลองยทุธกบั 
ยกัษฝ่ั์งสก็อตแลนด ์ท่ีช่ือวา่ Benandonner นั่นเอง สถานท่ี
นีจ้ึงไดถ้กูเรียกวา่ Giant's Causeway หินราว 40,000 แท่ง
ท่ีสงูถึง 12 เมตร หินบะซอลหกเหล่ียมเหลา่นีถ้กูสรา้งขึน้
ในช่วงภเูขาไฟระเบดิ 60 ลา้นปีท่ีแลว้ นีเ้ป็นหนึ่งในสถานท่ี
ท่องเท่ียว ทางธรรมชาตท่ีิอศัจรรยท่ี์สดุของโลก แวะชมววิท่ี 
The Dark Hedges อโุมงคต์น้บีชอนัน่า สะพรงึกลวั HBO  

                   ไดใ้ชส้ถานท่ีแห่งนีถ้่ายท า Game of Thrones 
19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
     น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก Radisson Blu Hotel หรือ 
               เทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 



Page 6 of 10 
 

 

วันที ่7  
เทีย่วเบลฟาสต ์- ไททานิก - บนิสู่มหานครลอนดอน 
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
09.00 น.     ชมเมืองเบลฟาสต ์อดีตเมืองอตุสาหกรรมการตอ่เรือ 
     และท่าเรือขนาดใหญ่ จนโดง่ดงัท่ีสดุเมืองเรือไททานิค ได้
     ชนภเูขาน า้แขง็และจมลง เบลฟาสต ์ไททานิค เป็น       
                  พพิธิภณัฑข์นาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชัน้ นกัท่องเท่ียวยงั    
                  สามารถส ารวจเร่ืองราวของไททานิค ผา่นการแสดงดว้ย   
                  เทคนิคพเิศษและระบบอินเตอรแ์อ็คทีฟ ในปีค.ศ. 1912     
                  ไททานิกเป็นเรือขา้มสมทุรท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ใชเ้วลาใน    
                  การสรา้งนานถึง 3 ปี ดว้ยแรงงานมากกวา่ 5,000 คน เรือ
     เดนิสมทุรอนัหรูหราของบรษัิทไวท ์สตาร ์ไลน ์ไดอ้อก    
                  เดนิทางจากเซาทแ์ธมตนั ไดด้  าดิง่ลงสูก่น้มหาสมทุร   
                  แอตแลนตกิเม่ือ 100 ปีท่ีผา่นมา นั่งรถชม ก าแพงสนัติ   
                  ภาพ (Peace Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัของ   
                  ถนน Falls และ Shankill สถานท่ีท่องเท่ียวทัง้หมดนีท้  า       
                 ใหท้่านไดส้มัผสัและเห็นทัง้สองดา้นของชีวติท่ีทนัสมยัใน                   
                  เบลฟาสต ์ 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
บ่าย     ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ สูม่หานคร     
                  ลอนดอน หลงัจากรบัสมัภาระรถโคช้น าคณะเดนิทางไป    
                  ยงัรา้นอาหาร 
20.00 น.    รับประทานอาหารค า่เมนูแบบดลัีกซ ์ณ ภัตตาคาร   
               โฟรซ์ซ่ัีน - ต้นต ารับเป็ดอันโด่งดัง / หอยเชลล ์/ กุ้ง
    มังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย 
    น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก Copthorne Tara Hotel London    
               Kensington หรือเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 

วันที ่8  
พระราชวังวนิดเ์ซอร ์- BICESTER VILLAGE -มหานครลอนดอน 
07.30 น.    รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
08.30 น.   น าเขา้ชมพระราชวงัวนิดเ์ซอร ์เป็นท่ีประทับประมขุสงูสดุ 
      แห่งประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือไดว้า่พระราช 
                   วงัแห่งนีเ้ป็นพระราชวงัท่ีมีผูพ้  านกัอาศยัต่อเน่ืองยาวนาน 
                   กวา่พระราชวงัแห่งใดในโลก State Apartment หอ้งทกุ  
                   หอ้งจึงถกูประดบัประดาดว้ยทรพัยส์มบตัิของราชวงศอ์นั  
                   ประมาณคา่มไิด ้ไม่วา่จะเป็นภาพเขียนฝีมือมา่นปักประ 
                   ดบัผนงั,เครื่องลายคราม, รูปป้ัน, อาวธุ ชดุเกราะ หอ้งท่ี 
                   โดดเดน่ท่ีสดุ St.George's Hall ทอ้งพระโรงแห่งนีมี้ความ 
                   ยาวกวา่ 50 เมตร จึงมกัใชใ้นงานพระราชพธีิ ภายในตก  
                   แตง่ตามศลิปะ      แบบกอธิก ประดบัประดาดว้ยอาวธุ 
                   ชดุเกราะ และตราประจ าราชวงศ ์St.George’s Chapel 
                   มหาวหิารสไตลโ์กธิก ท่ีงดงามท่ีสดุในประเทศองักฤษ  
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
บ่าย      เดนิทางไป BICESTER VILLAGE outlet กวา่ 130      
      รา้นคา้ใหท้่านเลือกซือ้อย่างจใุจ อาทิ Gucci , Prada ,    
                   Dior ,  Burberry , Chloe , Coach , Superdry และอีก  
                   มากมาย 
19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
     น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก Copthorne Tara Hotel London                 
               Kensington หรือเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 
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วันที ่9  
เทีย่วมหานครลอนดอน - ทาวเวอร ์ ออฟ ลอนดอน - พระราช 
วังบัคกิง้แฮม - ลอนดอนอาย - Harrods - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
07.30 น.    รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
08.30 น.   เท่ียวมหานครลอนดอน บรรยายและน าชมโดยมัคคุเทศก์
      ทอ้งถิ่น พระราชวงับคักิง้แฮม จัตรุสัทราฟัลกา้ร ์รฐัสภาเวสต์
      มินสเตอร ์หอนาฬิกาบิก๊เบน ใกลจ้ะอวดโฉมใหโ้ลกไดช้มอีก
      ครั้ง หลังการบูรณะมาหลายปี มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ 
      มหาวิหารเซนตป์อล ลอนดอนบริดจ ์สะพานขา้มแม่น า้เทมส์
      แห่งแรก ทาวเวอรบ์ริดจ ์สะพานแสนสวยดว้ยสถาปัตยกรรม
      ท่ีงดงาม ชมทาวเวอรอ์อฟลอนดอน เคยเป็นป้อมปราการ 
      ปราสาทราชวงั คกุ และแดนประหาร หอคอยเก่าถกูดดัแปลง
      เป็นท่ีเก็บ มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับดว้ยเพชรท่ีใหญ่
      เป็นอันดับสองของโลกช่ือ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัล
      ลนินั 2” และ “มงกฎุของพระราชินีอลซิาเบธ” ประดบัดว้ย  
                   เพชร “โคอินูร”์ ท่ีเคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ท่ีสุดในโลก และชิน้
      สดุทา้ยคือ “คฑา” ประดบัดว้ยเพชรเมด็ใหญ่ท่ีสดุในโลก   
                   “ดาราแห่งอาฟรกิา 1” หรือ “คลัลนินั 1”  
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
บ่าย      ขึน้ลอนดอนอาย กระเช้าลอยฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มี
      ความสงู 135 เมตร ชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบริด์อายววิ 
      และกลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมเป็นอย่าง
      มาก เดินทางไปย่านไนทบ์ริดจ ์ ท่ีมีหา้งสรรพสินคา้แฮรร์็อด
      อนัหรูหราใหท้่านไดเ้ลือกซือ้หาสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วยโุรป 
      จนไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว ์   เพ่ือเตรียมตวั
      เดินทางกลบัมีเวลาใหท้่านไดท้ า Tax Refund พรอ้มชอ้ปปิ้ง
      สนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
21.35 น.     ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี  TG917  

วันที ่10  
เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ 
16.00 น.      สายการบนิไทย น าท่านเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ  
                    โดยสวสัดภิาพ 
หมายเหต ุ
ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทัวร ์45 วันก่อนการ
เดินทาง โดยจองตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมท่ีพัก, 
รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ  ไวล้่วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณี
ท่ีเกิดเหตกุารณ์อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน,การล่าชา้ของสายการ
บิน,การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การ
จลาจล, ภัยพิบตัิ, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทาง
ล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมาย
ตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มีสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือ
รกัษาผลประโยชนข์องท่าน การซือ้ทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่าย ทาง
บริษัททัวรมี์ขอ้ตกลงในการเหมาจ่ายราคาพิเศษ โดยอยู่ภายใต้
เง่ือนไขท่ีผูใ้หบ้ริการนัน้ๆก าหนด เม่ือท่านไดจ้่ายค่าทัวรม์าแลว้ 
ถือว่าท่านยอมรบัค่าใชจ้่ายเหล่านีแ้ละไม่สามารถเรียกรอ้งสิทธิ์
ในการไมใ่ชบ้รกิารใดๆได ้  
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(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแต่ละวนัเดินทางจะไม่
เหมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบูรณค์รบถว้นจะส่งใหท้่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL USED 

SGL 

SUPP 

NO TKT 

ADL / CHD 

15 - 24 ต.ค. 2564 

(วันปิยะมหาราช) 
126,000.- 113,500.- 100,800.- 15,000.- 14,000.- 

-30,000.- /  

-23,000.- 

10 - 19 ธ.ค. 2564 

(วันหยดุรัฐธรรมนูญ) 
126,000.- 113,500.- 100,800.- 15,000.- 14,000.- 

-30,000.- /  

-23,000.- 

24 ธ.ค. 64 – 02 ม.ค. 65 

(เทศกาลคริสต์มาสปีใหม่) 
130,000.- 117,000.- 104,000.- 15,000.- 14,000.- 

-33,000.- /  

-26,000.- 

31 ม.ค. – 09 ก.พ. 2565 

(เทศกาลตรุษจีน) 
126,000.- 113,500.- 100,800.- 15,000.- 14,000.- 

-30,000.- /  

-23,000.- 

11 – 20 ก.พ. 2565  
(วันหยดุมาฆะบูชา) 

126,000.- 113,500.- 100,800.- 15,000.- 14,000.- 
-30,000.- /  

-23,000.- 

18 – 27 มี.ค. 2565 126,000.- 113,500.- 100,800.- 15,000.- 14,000.- 
-30,000.- /  

-23,000.- 

08 – 17 เม.ย. 2565  
(เทศกาลสงกรานต์) 

130,000.- 117,000.- 104,000.- 15,000.- 14,000.- 
-33,000.- /  

-26,000.- 

ค่าทวัรร์วม 
  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่1 ตุลาคม 2564 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ
 คา่เขา้สโตนเฮน้จ ์/ พิพิธภณัฑน์ า้แรท่ี่เมืองบาธ / คา่เขา้สนามกีฬาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ / คา่เขา้ปราสาทเอดินเบิรก์ / คา่เรอื High 

Speed Ferry to Belfast / คา่ธรรมเนียม Rope Bridge / คา่ขึน้ลอนดอนอาย / คา่เขา้พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์/ คา่เขา้ทาวเวอรอ์อ
ฟลอนดอน 

 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการระดบั 4 ดาว หรอื เทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) ในกรณีที่ทา่นจองหอ้งพกั
แบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปส่วนใหญ่จะไมมี่เครื่องปรบัอากาศ และ
อาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะเมือง ในกรณีททีา่นมีข้อจ ากดัใน
การรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม 

 คา่ธรรมเนียมในการยื่นวีซา่สหราชอาณาจกัร (Standard time) **ในกรณีทีย่ื่นวีซ่าเร่งด่วนโปรดสอบถาม** 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/อวยัวะ/

สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุติัเหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ  านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 
บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 บาท รวมถงึคา่รกัษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทยไมเ่กิน 
150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพที่ไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

 (หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหาย ตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและ
เที่ยวบินรวมถงึความคุม้ครอง COVID-19 กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสาร แนบทา้ย
ใบจองทวัร)์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 
 ส าหรบัสายการบินไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่งน า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระขึน้เครือ่งได้

น  า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั / ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กิน 23 กิโลกรมั/ใบ โหลด
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้
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ค่าทวัรไ์ม่รวม 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครื่องด่ืมในหอ้งพกั และคา่อาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครือ่งด่ืมที่สั่ง

พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทัจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล
เพียงอยา่งเดียว ทา่นตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 

เง่ือนไขการจองทัวร์ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกับบรษัิท D-STAR TOUR OR EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้

บา้นหรือท่ีท่านรูจ้กัและเช่ือถือได ้ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดนิ ทางของ
ท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึ่งเงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือลว่งหนา้ 21 วนัก่อนการเดนิทาง และ 30 วนัก่อนการ
เดนิทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตลุาคม)  หาก
ท่านไมช่  าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมร่บัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ  านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมร่บัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร ,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge) High Season = เดือนตลุาคม (1-31 ต.ค.) / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค.-
31 ธ.ค.) เทศกาลตรุษจีน / เทศกาลสงกรานต ์
 ● ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 45 วนั  

● HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนั 
คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

 ● ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 44 - 30 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 59 - 45 วนั 

หกัมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน 
หกัมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน 

 ● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 - 15 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44 - 30 วนั 

หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 

 ● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 - 07 วนัก่อนการเดนิทาง  
● HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 - 15 วนั 

หกั 50% ของคา่ทวัร ์
หกั 50% ของคา่ทวัร ์

 ● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7 วนั หรือ NO SHOW 
● HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 วนั หรือ NO SHOW 

หกั 75% ของคา่ทวัร ์
หกั 75%  ของคา่ทวัร ์

 ● ในกรณีท่ีวนัเดนิทางดงักล่าวเป็นตั๋วเง่ือนไข NON-REFUND หกั 90% ของคา่ทวัร ์
 ● หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมา

แทนได ้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้่ายเพิม่
คือคา่วีซ่า และคา่เปล่ียนช่ือตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไมอ่ยู่ในเง่ือนไขของตั๋วท่ี NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 

 

 ▪ หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาอนมุตัิวีซ่า ไมว่า่ดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการ
ยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไมแ่น่ใจวา่จะไดร้บัการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าจากทาง
สถานทตู ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรูผ้ลเรว็กวา่การย่ืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดนิทาง ต  ่ากวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้
ก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรบัผดิชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ  าเป็นสดุวิสยั
ดงันี ้การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ และทางบริษัทฯจะไมร่บัผดิชอบ
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คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้
เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินคา่ทวัรท่ี์ท่านช าระมาแลว้ 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้ก่อนการเดนิทางจรงิ 45 วนั โดยไมเ่สียคา่ใชจ้่าย และ 60 

วนัก่อนการเดนิทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตลุาคม (1 – 31 ต.ค. / 
เทศกาลคริสตม์าส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตั๋วเครื่องบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือ
ยืนยนัในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบนิสามารถท า REFUND ไดห้รือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบนิปรบัคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2564 การเปล่ียนแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถือเป็นคา่

ทวัรส์ว่นเพิม่ท่ีทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
 


