
Page 1 of 8 
 

 



Page 2 of 8 
 

 

วันที ่1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ) 
21.30 น. พรอ้มคณะท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 

เคานเ์ตอร ์D 9-12 สายการบนิไทย เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความ
สะดวกในเร่ืองสมัภาระและ การเช็คอิน 

วันที ่2 ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ ์– พพิธิภัณฑน์ ้าแร่ทีเ่มือง บาธ - 
คารด์ี๊ฟ (เวลส)์ 
00.15 น. ออกเดนิทางสูล่อนดอน โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 910  
06.20 น. คณะถึงสนามบนิฮีทโธรว ์นครลอนดอน ผา่นการตรวจคน เขา้เมือง

แลว้ รถปรบัอากาศรอรบัท่านเดนิทางสูทุ่่งราบซอลสบ์รี  
น ำชม สโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก
เป็นอนสุรณส์ถานยคุก่อประวตัศิาสตร ์กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่เสา
หินอนสุรณส์ถานประกอบดว้ย แท่งหินขนาดยกัษ ์112 กอ้น ตัง้
เรียงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วงแนว แท่งหินนีย้งัคงเป็นปรศินา
ความลบัด ามืดวา่ สรา้งในยคุใด ประมาณการวา่มีอายกุวา่ 4-
5000 ปี เดนิทางตอ่สูเ่มืองบาธ ในหบุเขาเอวอน เมืองเก่าแก่ท่ีมี
อายตุัง้แตเ่ม่ือครัง้โรมนัเรืองอ านาจจากหลกัฐานท่ีตัง้ บอ่ น า้พรุอ้น 
และซากอาคารเก่าแก่ท่ีหลงเหลืออยู่ท  าใหเ้มือง บาธไดร้บัการ
แตง่ตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์าร ยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์น ้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath  Museum) 

ปัจจบุนัเป็นกลุม่อาคารส าคญัของเมืองซึ่ง ปัจจบุนัไดร้บัการอนรุกัษ์
ไวอ้ย่างดี ยงัคงรกัษารูปแบบ สถาปัตยกรรมยคุสมยัโรมนัไวอ้ย่าง
กลมกลืน ดา้นนอก เป็นเหมือนอาคารสวยทั่วๆไป ภายในแบง่เป็น 4 
โซน คือ  Sacred Springs, Roman Temple, Roman Bath 
House  และพิพธิภณัฑจ์ดัแสดงโบราณวตัถตุา่ง ๆ ไฮไลตข์องท่ีน่ี
อยู่ท่ี “Great Bath” อ่างอาบน า้ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นทัง้จดุส าคญัท่ี
นกัท่องเท่ียวจะตอ้งมาถ่ายรูปสวยๆ เป็นท่ีพกัผอ่นหย่อนใจนั่งเลน่
ทอดอารมณอ์ยู่รมิน า้สีเขียวมรกตอย่างผอ่นคลาย เท่ียวชมเมือง
อาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จียนมีใหเ้ห็นอย่างมากมาย 
จดุเดน่ท่ีจะเห็นเดน่ชดัคือ “The Circus” ออกแบบโดยจอหน์ วดู 
(John Wood the Younger) สถาปนิกช่ือดงัระดบัโลกในยคุนัน้ อีก
แลนดม์ารก์ท่ีน่าสนใจ “Royal Crescent” เป็นทาวนเ์ฮาสรู์ปทรง
พระจนัทรเ์สีย้ว เดนิทางตอ่สูป่ระเทศเวลส ์เพียงแคช่่องแคบกัน้โดย
ขา้มสะพานแชเวริน์สูเ่มือง คารด์ิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศ หนึ่งใน
เครือจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตัง้ของปราสาทคารด์ิฟ๊ ถกูลอ้มรอบ
ไวด้ว้ยก าแพงโบราณ ชมสถานท่ีส  าคญัของเมือง ศาลาวา่การเมือง 
และ พพิธิภณัฑ ์ซึ่งเป็นกลุม่อาคารโบราณเก่าแก่ ปัจจบุนัเป็นศนูย์
บรหิารราชการเมือง   

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก Radisson Blu Hotel, Cardiff **** หรือ
เทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 
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วันที ่3 ไบบวิรี - เบอรต์ันออนเดอะวอเตอร ์ - สแตรทฟอรด์ 
 อัพพอน เอวอน - ยอรค์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
08.00 น. เท่ียวภมูภิาคคอตสโวลส ์มีหมูบ่า้นเลก็ ๆ สไตลช์นบทและ

วถีิสโลวไ์ลฟ์เรียงราย สลบักับทุ่งหญา้สีเขียวขจี ภมูภิาคนี้
เคยเป็นศนูยก์ลางการคา้ขนแกะมาตัง้แตยุ่คกลาง หมู่บา้น
สวยท่ีแรกท่ีเราจะแวะเย่ียมชมคือ หมู่บ้านไบบวิร่ี (Bibury) 
อยู่ในแควน้ Gloucestershire ในเขตหุบเขา Cotswolds 
เป็น The most beautiful village in England และยกย่อง
ใหเ้ป็นหมู่บา้นท่ีถ่ายรูปสวยท่ีสดุ ถดัไปคือ เบอร์ตัน ออน 
เดอะวอเตอร์ หมูบ่า้นท่ีโดง่ดงัท่ีสดุ ด ูเงียบสงบมีล าธาร
สายเลก็ๆ (แมน่ า้วนิดร์ชั) ไหลผา่นกลางเมือง ตน้วลิโลวท่ี์
แกวง่กิ่งกา้นใบอยู่รมิน า้บรรยากาศอนั รื่นรมย ์แลว้เดนิทาง
ตอ่สูเ่มือง สแตรทฟอร์ด เมืองท่ีตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้เอวอนอนั
เป็นบา้นเกิดของวลิเล่ียมเช็คสเปียร ์กวีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของ
องักฤษ   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย เดนิเลน่ชมเมือง หรือจะเรียกวา่หมูบ่า้นเชคสเปียร ์ก็วา่ได ้

ดว้ยการท่ีเป็นกวีเอกสรา้งช่ือเสียงใหเ้ป็นท่ีโดง่ดงัไปทั่วโลก 
การมาเยือนเมืองนีเ้หมือนตามรอยนกักวีผูโ้ดง่ดงั แลว้
เดนิทางสู ่เมืองยอร์ค (York) อดีตโรมนัใชเ้ป็นแนวก าแพง
ปอ้งกนัการบกุรุกของชาวสก็อตผูป่้าเถ่ือน 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก York Marriott Hotel **** หรือ
 เทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 

วันที ่4 ยอรค์มินสเตอร ์ - อีสตโ์คสด ์ เรลเวย ์ - เอดนิเบริก์ 
 (สก๊อตแลนด)์ - ช้อปป้ิงย่านถนนปริน้เซส 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
09.00 น. ชมและถ่ายรูปกับ คลิฟฟอรด์ทาวเวอร ์สิง่ก่อสรา้ง
 โบราณเช่ือกนัวา่มีมาตัง้แตย่คุโรมนั เขา้สูย่่านเมืองเก่าอนั
 เป็นท่ีตัง้ มหำวิหำรยอร์คมินสเตอร์ จดัเป็นมหาวหิาร
 แห่งหนึ่งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในองักฤษ เป็นโบสถแ์บบกอธิคท่ี
 ใหญ่ท่ีสดุ ภายในงดงามตกแตง่ดว้ยกระจกสี               
เดนิ เท่ียวเลน่ชมเมือง บนัทึกภาพสวย หรือหาซือ้ของท่ีระลึก 
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย ออกเดนิทางโดย รถไฟด่วนสู่ดินแดนของสก๊อตแลนด์
 ทีเ่มืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวงท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีสวยงาม 
 ถนนปริน้เซส มีหา้งสรรพสนิคา้ แบรนดเ์นม และรา้นขาย
 ของท่ีระลกึ โดยเฉพาะป่ีสก็อตเคร่ืองดนตรีประจ าชาติส
 ก็อตท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสดุในโลก รวมทัง้ผา้ WOOL และผา้
 แคชเมียร ์และผา้ตารต์นั ผา้ลายสก็อตพืน้เมืองอนัเป็น
 เอกลกัษณข์องประเทศ 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก Hotel Novotel Edinburgh Centre 
 **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 

http://จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด/
http://จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด/
http://www.visitbritain.com/th/destinations/city-guides/york/index.aspx
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วันที ่5 แคลตันฮลิล ์ - ปราสาทเอดนิเบริก์ - โฮลีรู๊ด - 
 เลคดสิทริค - วนิเดอรเ์มียร ์
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
08.30 น. ยามเชา้น าคณะเท่ียวชมเมือง ขึน้สูย่อดเขาแคลตนั ชม
 ววิทิวทศันข์องตวัเมืองถกูแบง่เป็นสองฝ่ังของโอลดท์าวน์
 และนิวทาวน ์บนเนินเขาแห่งนีย้งัเป็นท่ีตัง้ของอนสุรณ์
 สถานท่ีคลา้ย คลงึมหาวหิารแพนธีออน ท าใหเ้อดนิเบอ
 ระไดร้บัการขนานนามวา่ “เอเธนสแ์ห่งทิศเหนือ” กลบัลง
 มาสูถ่นนรอยลัไมล ์ถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมสูพ่ระต าหนัก
 โฮล่ีรู๊ดฝ่ังตรงขา้มเป็นรฐัสภาแห่งชาตสิก็อตอนัน่า
 ภาคภมูใิจ แลว้น าท่านเขำ้ชม ปรำสำทเอดินเบิร์ก อนั
 สง่างามดว้ยท าเลท่ีตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเดน่เป็น
 สง่าจากทกุมมุเมือง แบง่เป็นส่วนตา่งๆอย่างน่าชมอาทิ 
 สว่นของปอ้มปราการ, ก าแพงปราสาทโบราณ มีปืน
ใหญ่ เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 
น.  ของทกุวนัตลอด 150 ปีท่ีผา่นมา, โบสถเ์ซนตม์ากาเร็ต
 สรา้งในคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่น
 ท่ีเป็น The Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของ
ราชวงศ ์ แห่งสก็อต หอ้งประทบั และหอ้งมหามงกฎุ และ Great 
 โรงพยาบาลมาแลว้ในแต่ละยคุสมยัปัจจบุนั จดัแสดง
 เก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณท่ี์ใชใ้นการสงคราม ลว้นควร
 คา่แก่การไดเ้ขา้ชม  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย เดนิทางสูเ่มืองวนิเดอรเ์มียร ์สูเ่ขต เลคดสิทริค (Lake 
 District) อทุยานแห่งชาตท่ีิไดร้บัการขนานนามวา่ดีและ
 สวยท่ีสดุขององักฤษ ท่ีกวา้งขวางและครอบคลมุ
 ทะเลสาบถึง 16 แห่ง 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก Low Wood Bay Resort & Spa**** 
 หรือเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 

วันที ่ 6 เลคดสิทริค - แมนเชสเตอร ์ – สนามโอลดแ์ทรฟ
 ฟอรด์ - มหานครลอนดอน  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
08.00 น. ชมบรรยากาศยามเชา้อนัแสนสดช่ืนของ เลคดิสทริค 
 อทุยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของประเทศ แหลง่พกัผอ่นตาก
 อากาศ ท่ามกลางความเป็นธรรมชาตขิองทะเลสาบ 
 และหบุเขางดงามประดจุหนึ่งภาพวาด เดนิทางต่อสู่
 แมนเชสเตอร ์เมืองท่ีมีสโมสรทีมฟตุบอลช่ือดงั น าเขา้
 ชม สนำมโอลด์แทรฟฟอร์ด สโมสรแมนย ูฯ จดัวา่
 รวยท่ีสดุอนัดบัตน้ๆของโลก มีสนามแขง่ท่ีงดงามและ
 ทนัสมยั MEGA STORE ท่ีมากมายไปดว้ยของท่ีระลกึ
 หลากหลายชนิดส าหรบัแฟนบอล (หมำยเหตุ กำรเขำ้
 ชมสนำมฟตุบอลและมวิเซียมจะงดใหบ้ริกำรในวนัท ำ
 กำรแขง่ขนั) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
บา่ย เดนิทางสูม่หานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของส
 หราชอาณาจกัร มีประชากรกวา่ 7.5 ลา้นคน ลอนดอน
 เป็นหนึ่งในศนูยก์ลางส าคญัทางธรุกิจการเมือง และ
 วฒันธรรมของโลก การส่ือสารการบนัเทิง แฟชั่น และ
 ศลิปะและเป็นท่ียอมรบัวา่มีอิทธิพลไปทั่วโลก 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารโฟรซ์ซ่ัีน – ต้น
 ต ารับเป็ดย่างอันโด่งดัง เมนูหอยเชลล ์+ กุ้งมังกร 
 และหลากหลายเมนูความอร่อย 
 น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก Copthorne Tara Hotel London 
 Kensington **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 
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วันที ่7 มหานครลอนดอน - ลอนดอนอาย – ทาวเวอรอ์อฟลอ
 นดอน - มาดามทุสโซ่ด ์- ถนนอ็อกฟอรด์ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
08.30 น. เท่ียวมหานครลอนดอน โดยมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น ดว้ยความ เป็น

เครือจกัรภพ ท าใหต้วัเมืองถกูประดบัไปดว้ยงานศลิปะและ
สถาปัตยกรรมท่ีล  า้ค่า จตัรุสัพคิคาดลิล่ี, จตัรุสัทราฟัลกา้ร.์ 
จตรุสัรฐัสภา, หอนาฬกิาบิก๊เบน ท่ีไดร้บัการบรูณะใกลเ้สรจ็
สมบรูณ,์ มหาวหิารเวสตม์นิสเตอร,์ มหาวหิารเซนตป์อล, 
ลอนดอนบรดิจ ์สะพานขา้มแมน่ า้เทมสแ์ห่งแรก, ทาวเวอร์
บรดิจ,์ ทาวเวอรอ์อฟ ลอนดอน ท่ีมีประวตัศิาสตรอ์นัยิ่งใหญ่
เกรียงไกร ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและ
หอคอยหลายหลงัใชเ้ป็นท่ีเก็บสิง่ของล า้คา่ อาทิ  มหามงกฎุ
อิมพีเรียล ซึ่งประดบัดว้ยเพชรท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกช่ือ 
“ดาราแห่งอาฟรกิา 2” หรือ “คลัลนินั 2” และ “มงกฎุของพระ
ราชินีอลซิาเบธ” ประดบัดว้ยเพชร “โคอินรู”์ ท่ีเคยเป็นเพชรเมด็
ใหญ่ท่ีสดุในโลก และชิน้สดุทา้ยคือ “คฑา” ประดบัดว้ยเพชร
เมด็ใหญ่ท่ีสดุในโลก “ดาราแห่งอาฟรกิา 1” หรือ “คลัลนินั 1” 
สมัผสัววิทิวทัศนแ์บบเบริด์อายววิบนลอนดอนอาย กระเชา้
ไฟฟา้ท่ีสงูท่ีสดุในทวีปยโุรป สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยม 
ย่านโอลดท์าวนล์อนดอน เสาอนสุรณไ์ฟไหมค้รัง้ใหญ่, ถนนไวท์
ฮอลล ์อาคารท่ีท าการของรฐัในปัจจบุนั, บา้นเลขท่ี 10 ถนน
ดาวนน์ิ่ง บา้นพกัของนายกรฐัมนตรีองักฤษ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
บา่ย น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ของพระราชวงับัค้กิง้แฮม ท่ีประทบั

ของพระเจา้อลซิาเบธท่ี 2และพระสวามี ก่อนท่ีจะไปเขา้ชม 
พพิธิภัณฑห์ุ่นขีผ้ึง้มาดามทุสโซ่ด ์แตล่ะหอ้งลว้นจดัไวอ้ย่าง
น่าชมอาทิ หอ้งบคุคลส าคญัๆ จากทั่วโลกและมี ช่ือเสียง
นกักีฬา, ศลิปินเอก, นกัการ เมืองตลอดจนผูน้  า ประเทศตา่งๆ 
รวมทัง้ราชวงศแ์ห่งองักฤษ แลว้ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบั
ลอนดอนแท็กซ่ี ผา่นหอ้งตา่งๆ ท่ีลว้นแตน่่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิง้สนิคา้ตามอธัยาศยัย่านถนนอ๊อกฟอรด์ 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก Copthorne Tara Hotel London 
 Kensington **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 

วันที ่8 พระราชวังวนิดเ์ซอร ์- ช้อปป้ิง Outlet - เดนิทางกลับ
กรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
08.00 น. เดนิทางสูห่มู่บา้นวนิดเ์ซอรท่ี์ตัง้ของ พระรำชวัง วินด์เซอร์ 

กษัตรยิว์ลิเลียมผูพ้ชิิต เป็นผูเ้ลือกท าเลก่อสรา้งอยู่บนเนิน
สงูมองเห็นแมน่ า้เทมสอ์ยู่เบือ้งลา่ง พระรำชวงัวนิดเ์ซอร์ 
เป็นท่ีประทบัประมขุสงูสดุแห่งประเทศองักฤษมาตลอด 
900 ปี จึงถือไดว้า่พระราชวงั แห่งนีเ้ป็นพระราชวงัท่ีมีผู้
พ  านกัอาศยัตอ่เน่ืองยาวนาน กวา่พระราชวงัแห่งใดในโลก 
เขา้ชมภายใน เขต พระราชฐานชัน้ใน State Apartment 
ถือเป็นหวัใจของพระราชวงั หอ้งทกุหอ้งจึงถกูประดบั
ประดาดว้ยทรพัยส์มบตัขิองราชวงศอ์นัประมาณคา่มิได ้ไม่
วา่จะเป็น ภาพเขียน, มา่นปักประดบัผนงั, เครื่องลายคราม, 
รูปป้ัน, อาวธุ ชดุเกราะ รวมไปถึงเฟอรน์ิเจอรใ์นยคุตา่งๆ 
และหอ้งท่ีโดดเดน่ท่ีสดุ St.George's Hall ทอ้งพระโรงแห่ง
นีมี้ความยาวกว่า 50 เมตร จึงมกัใชใ้นงานพระราชพธีิเลีย้ง
รบัรองพระราชอาคนัตกุะ ในพระนางเจา้อลซิาเบซ ภายใน
ตกแตง่ ประดบัประดาดว้ยอาวธุชดุเกราะและตราประจ า
ราชวงศ ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. น าท่านสู ่Bicester Village เพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปปิ้ง

สนิคา้ภายในเอ๊าทเ์ลท็กว่า 180 รา้นคา้แบรนดเ์นม ใหท้่าน
เลือกซือ้อย่างจใุจ จนไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบินฮีท
โธรว ์  เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลบัมีเวลาใหท้่านไดท้ า Tax 
Refund พรอ้มชอ้ปปิง้สนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.35 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี  TG917  

วันที ่9 เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ 
16.00 น. สายการบนิไทย น าท่านเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดย

สวสัดภิาพ 
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(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดนิทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วนัก่อนการเดนิทางเท่านัน้) 

หมายเหตุ 
ทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดนิทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบนิ, เช่ารถโคช้, จองท่ีพกั, รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล้ว่งหนา้
ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ ์อาทิ การยกเลกิเท่ียวบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ,  การพลาดเท่ียวบนิ (ขึน้เครื่องไมท่นั), การนดัหยดุงาน
,การจลาจล, ภยัพบิตัิ, การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดนิทางล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม
ได ้ หวัหนา้ทวัร ์ มีสทิธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ท่ีช  าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้  าระค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ 
ลว่งหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร ์ หวัหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิง่ท่ีทางบรษัิท ฯ มอิาจ
รบัผดิชอบได ้

PERIOD 
Tour Fare 

ADL 
CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

16 – 24 ต.ค. 2564 107,000.- 97,000.- 86,000.- 13,000.- 12,000.- -33,000.- 
-26,000.- 

25 ธ.ค. 2564 – 02 ม.ค. 2565 
(เทศกาลปีใหม)่ 

107,000.- 97,000.- 86,000.- 13,000.- 12,000.- -33,000.- 
-26,000.- 

31 ม.ค. 2565 – 08 ก.พ. 2565 
(เทศกาลตรุษจีน) 

107,000.- 97,000.- 86,000.- 13,000.- 12,000.- -33,000.- 
-26,000.- 

12 – 20 ก.พ. 2565 
(วนัมาฆะบูชา) 

107,000.- 97,000.- 86,000.- 13,000.- 12,000.- -33,000.- 
-26,000.- 

19 – 27 ม.ีค. 2565 107,000.- 97,000.- 86,000.- 13,000.- 12,000.- -33,000.- 
-26,000.- 

09 – 17 เม.ย. 2565 
(เทศกาลสงกรานต)์ 

107,000.- 97,000.- 86,000.- 13,000.- 12,000.- -33,000.- 
-26,000.- 

ค่าทัวรร์วม : 
  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ 1 ตุลาคม 2564 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คา่เขา้สโตนเฮน้จ ์/ พพิธิภณัฑน์ า้แรท่ี่เมืองบาธ / คา่เขา้สนามกีฬาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (ในกรณีไม่ได้เข้ำชมทำงบริษัท

ฯ คืนเงินท่ำนละ 10 ปอนด์) / คา่เขา้ปราสาทเอดนิเบิรก์ / คา่ขึน้ลอนดอนอาย / คา่เขา้พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์/ คา่เขา้
ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน / คา่เขา้ชมมาดามทสูโซด ์

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่าน
จองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปสว่นใหญ่จะไมมี่
เครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผล
ใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทที่านมี
ข้อจ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่ความเหมาะสม 

 คา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าสหราชอาณาจกัร (Standard time) ในกรณีทียื่น่วีซ่ำเร่งด่วน ช ำระเพ่ิมท่ำนละ
ประมำณ 10,120 บำท **รำคำขึน้อยู่กับอัตรำแลกเปล่ียน** 

 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวติ/
อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัเิหต ุส  าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ  านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงคา่รกัษาพยาบาลตอ่เน่ือง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไมเ่กิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 
7 กิโลกรมั 
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เง่ือนไขการจองทัวร์ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบับริษทั D-STAR TOUR OR EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้

บา้นหรือท่ีท่านรู้จกัและเช่ือถือได ้ซ่ึงจะดูแลท่านดว้ยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยนืยนัการเดิน ทางของ
ท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 30,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ า
ดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 21 วนัก่อนการเดินทาง และ 30 วนัก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม)  หากท่าน
ไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
 ● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  

● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั 
คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วนั 

หักมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน 
หักมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน 

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

หักมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
หักมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 

 ● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วนัก่อนการเดินทาง  
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนั 

หัก 50% ของค่าทวัร์ 
หัก 50% ของค่าทวัร์ 

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

หัก 75% ของค่าทวัร์ 
หัก 75%  ของค่าทวัร์ 

 ● ในกรณีท่ีวนัเดินทางดงักล่าวเป็นตัว๋เง่ือนไข NON-REFUND หัก 90% ของค่าทวัร์ 
 ● หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมา

แทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวีซ่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมคือ
ค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เท่านั้น และตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 

 

 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า ไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการ
ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทาง
สถานทูต ทางบริษทัขอแนะน าให้ท่านยืน่ขอวีซ่าแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกว่าการยืน่ขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้
ก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย
ดงัน้ี การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ และทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบ

ค่าทัวรไ์ม่รวม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอรต์) 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครื่องดื่มในหอ้งพกั และคา่อาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหารและ

เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบรษัิทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิม่ 
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ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง 
ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 60 วนั

ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค. / เทศกาล
คริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยนืยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2564 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่า

ทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 


