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วนัที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – โดฮา 
17.00 น. พร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์สำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ แถว T ใช้ประตูทำงเข้ำ 8-9 เจ้ำหน้ำที่ 

คอย อ ำนวยควำมสะดวกและให้กำรต้อนรับ พร้อมจัดเตรียมเร่ืองเอกสำรกำรเดินทำง 
21.15 น. ออกเดินทำงสู่กรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833 
วนัที่2 โดฮา – เอดนิเบอระ (สก๊อตแลนด์) คาล์ตัน ฮิลล์ 
 ปราสาทเอดนิเบอระ – ชมเมือง(ทั้งวนั)    
00.15 น. เดินทำงถึงกรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่ำนเดินเล่นพักผ่อนช้อปป้ิงในสนำมบินที่มี

ร้ำนค้ำปลอดภำษีมำกมำย 
01.20 น.      ออกเดินทำงต่อสู่กรุงเอดิเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ โดยเที่ยวบิน QR031  
06.40 น. เดินทำงถึงสนำมบินเอดินเบอระ หลังผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจหนังสือเดินทำงวีซ่ำและตรวจรับสัมภำระ

เรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงเอดินเบอระ เอดินเบรอะ EDINBURGH  นครหลวงแสนสวยแห่ง สก็อต
แลนด์ น ำท่ำน ชมเมืองเอดินเบอระ เมืองหลวงและศูนยก์ลางวฒันธรรมของสก็อตแลนดต์ั้งแต่ศตวรรษที่ 15 
ซ่ึงได้รับการขนานนามว่า "ATHENS OF 
THE NORTH" เป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งใหม่
ของสก็อตแลนด ์(เพิง่แยกมาจากรัฐสภาของส
หราชอาณาจกัร) ตั้งอยูบ่นถนนสายหลกัของ
เอดินเบอระคือรอยลัไมล์ (ROYAL MILE) 
ซ่ึ งส ร้างตามแนวสัน เขาเช่ือมโยงพื้ น ที่
ประวติัศาสตร์ระหว่างปราสาทเอดินเบอระ
และพระราชวงั เข้ำชมภำยในปรำสำทเอดิน
เบอระ (EDINBURGH CASTLE) บนเนินเขาอนังามสง่า ซ่ึงเร่ิมสร้างขึ้นในราวช่วงศตวรรษที่ 11-16 ภายใน
ปราสาทเป็นพพิธิภณัฑแ์ละที่เก็บสมบติัล ้าค่ามากมาย อาทิ มงกุฎ พระแสงดาบ และคธาแห่งสก็อตแลนด ์และที่
ส าคญัปราสาทเอดินเบอระแห่งน้ีเป็นปราสาทที่ใชเ้ป็นสถานที่เปิดตวัของหนงัสือเร่ืองแฮร่ี พอตเตอร์ เน่ืองจาก
มีลกัษณะใกลเ้คียงฉากเมืองแม่มดในทอ้งเร่ืองอีกดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ คำล์ตัน ฮิลล์ (Calton 

Hill) ที่เป็นที่ต้ังของเสำคอลั่ม โรมันอันใหญ่
ยกัษ์ ที่ถือเป็น The National Monument ของส
ก็อตแลนด์ พื้นที่ตรงน้ีสมัยโบราณใช้เป็นที่
ประหารนักโทษ ต่อมาก็เปล่ียนมาเร่ือยๆ เป็น
โรงหนังบา้ง บา้นของขา้ราชการบา้ง จากนั้น
ผ่านชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผ่านชมร้าน The 
Elephant House เป็น ร้านนั่ งชิลๆ  เมนู เบาๆ 



 

อาหารราคาไม่แพง ที่ J.K. Rowling มานั่งแต่งหนังสือแฮร์ร่ี พอตเตอร์ภาคแรก น าท่านเดินเล่นชมเมืองบน 
ถนนปร้ินซ์ Prince Street ที่มีร้านคา้มากมายเปรียบไดก้บัถนน อ็อกซ์ฟอร์ดในลอนดอน และชมบรรยากาศ
ของตวัเมืองเก่าที่ตั้งอยูบ่นเนินเขาฝ่ังตรงขา้มซ่ึงเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆของเมืองเอดินเบิร์ก 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  
พกัที่:  Holiday Inn Edinburg Hotel / หรือเทียบเท่า 
วนัที่3        เอดนิเบอระ – ชมทะเลสาบวนิเดอร์เมีย – ยอร์ก – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น ำท่ำนออกเดินทำงลงใต้สู่ เมืองวินเดอร์เมียร์  เมืองท่ีตั้งอยูใ่นเขตทะเลสาบแสนสวยหรือ เลค ดิสทริก 

Lake District เป็น เมืองบ้ำนเกิดของปีเตอร์ 
แรบบิท ตัวกำร์ตูนที่มีช่ือเสียงของอังกฤษ ให้
เวลาท่านเดินเล่นชมเมืองเล็กๆน่ารักที่ตั้งอยูริ่ม
ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ช่ืนชมกับบรรยากาศ
ของธรรมชาติที่ร่มร่ืนและอาคารบ้านเรือนที่
สวยงาม น ำท่ำนชมควำมงำมของทะเลสำบวิน
เดอร์เมียร์ ชมบ้านเรือนที่อยู่ริมฝ่ังทะเลสาบ
และบนเกาะแก่งต่างๆ ท่านจะเพลิดเพลินไปกบัธรรมชาติที่บริสุทธ์ิ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บ่ำย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองยอร์ก ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง ถึงเมืองยอร์ค YORK น ำท่ำนเข้ำสู่ตัวเมือง 

ชมเมืองยอร์ที่สวยงำมและยิ่งใหญ่ มีวิหำร ยอร์ค มินสเตอร์ ที่สร้างอุทิศแด่เซ็นต ์ปีเตอร์ นับว่าเป็นวิหาร
สไตล์กอธิคที่ใหญ่ที่ สุดในยุโรปตอนบนภายในตกแต่งด้วยแผ่นกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าต่างกลม 
ROSE WINDOW ซ่ึ ง เ ป็ น ที่ ม า ข อ ง
สัญลกัษณ์ของดอกกุหลาบในสงครามแย่ง
ชิงราชสมบตัิ WAR OF ROESES ในสมัย
ราชวงศ์ยอร์ค ปกครองประเทศจากนั้ นมี
เวลาให้ท่านอิสระช้อปป้ิงในบริเวณถนน
แชมเบิ้ล และย่านเมืองเก่า ที่ สุดคลาสสิค
และสวยงาม โดยสินคา้ที่มีช่ือเสียงของเมือง
น้ีคือ  กระเบื้ องเคลือบโพรเซเลน ผ้าปัก
รวมถึงงานหตัรกรรมต่างๆ และสินคา้แบรนดเ์นมจากยโุรป มากมาย  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  
พกัที่:  Holiday Inn Hotel Leeds เทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 



 

วนัที่4 ยอร์ก – แมนเชสเตอร์ – เข้าชมสนามแมนยูไนเต็ด -  ลเิวอร์พูล – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ประมาณ 1 ชัว่โมง เมืองหลวงทางตอนเหนือขององักฤษ อดีตเมือง

ท่ าที่ ส าคัญ แล ะ เป็ น เมื อ งที มี  2 
สโมสรฟุตบอลที่ชาวไทยช่ืนชอบ 
อย่างแมน เชสเตอ ร์ ยูไน เต็ดและ
แมนเชสเตอร์ ซิต้ี น ำท่ำนเข้ำชมภำย
บริเวณภำยในของสนำมฟุตบอล
โ อ ล ด์ แ ท ร ฟ ฟ อ ร์ ด  OLD 
TRAFFORD STADIUM แ ห่ งที ม
แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ เจา้ของสมญา
นาม “ปิศำจแดง” ก่อสร้างในปี 1909 
และเร่ิมใชต้ั้งแต่ปี 1910 ปัจจุบนัมีที่นั่งจุผูช้มไดถึ้ง 76,212 คน ให้เวลำท่ำนเลือกซ้ือสินค้ำในร้ำนมกกะสโตร์
ของสโมสร 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองลิเวอร์พูล” ถิ่นก ำเนิดวงดนตรีส่ี เต่ำทอง และเมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่ มี

ความส าคญัมากแห่งหน่ึงของประเทศองักฤษ 
โดยเฉพาะในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 18 เมืองลิ
เวอร์พูลนั้ นถือว่าเป็นจุดศูนยก์ลางของการ
ติดต่อคา้ขายกบัแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และ 
แผ่นดินใหญ่ยโุรป จึงส่งผลใหเ้มืองลิเวอร์พูล
เป็นเมืองส าคัญที่สุดเมืองหน่ึงของอังกฤษ 
ปัจจุบนัเมืองลิเวอร์พูลได้กลายเป็นที่  ดึงดูด
นักท่องเที่ยว ซ่ึงในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์
พูลไดมี้การฉลองครบรอบ 800 ปี ที่ก่อตั้งมา
แล ะ ใน ปี  ค .ศ . 2008 ลิ เวอ ร์พู ล ก็ ไ ด้ รั บ
ต าแหน่งเมืองหลวงทางวฒันธรรมของยโุรป
พร้อมกับเมืองสตราวนัเจอร์ ในนอร์เวยอี์กด้วย น ำท่ำนเดินทำงไปถ่ำยรูปด้ำนนอก Anfield ส  นำมของ
สโมสรดังลิเวอร์พูล เจ้ำของค ำขวัญ YOU WILL NEVER WALK ALONE 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่:  Novotel Hotel Liverpool / เทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 
 



 

วนัที่5 ลเิวอร์พูล – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - ไบบูรี – ฟาร์มปลาเทราท์ – คาร์ดฟิ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์” Bourton On The Water หมู่บ้ำนเล็ก ๆ ที่รู้จักกันใน
นำมของ “เวนิส แห่งคอตสวอล์ด” เมืองที่
โด่งดังที่สุดในเขตคอตสโวลด์ Cotswold ดู
เงียบสงบมี  ล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น ้ าวินด์
รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหิน
ทอดข้ามน ้ าเป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่
แ ก ว่ ง ก่ิ ง ก้ าน ใบ อ ยู่ ริ ม น ้ า  เมื อ ง น้ี มี
ร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านคา้ให้
เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันร่ืนรมย ์น าท่าน
ชมความสวยงามภายในหมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่ งหน้ำสู่ “หมู่บ้ำนไบบุรี” เป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ ต้ังอยู่ในแคว้น Gloucestershire เขต 

Cotswolds (คอทส์โวลส์) จดัว่าเป็น The Most beautiful village in England ให้ท่านได้เดินเล่นชม 
บา้นเรือนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี นัน่คือกระท่อมหินโบราณ ที่เรียงรายกนัยาวไปเป็นแถว มีช่ือ
ว่า Arlington Row ซ่ึงกระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็  
นที่พกัของคนที่ท  าอาชีพทอขนแกะในสมัย
ศตวรรษที่ 17ชม โบสถ์อนัเก่าแก่ อีกทั้งยงัมี
ถนนสวย ๆ ที่รายลอ้มดว้ยดอกไมสี้สดใสริม
สองขา้งทาง น ำท่ำนชม “ฟำร์มปลำเทรำท์” 
อายุกว่า 100 ปี ตั้ งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน อัน
เน่ืองมาจากแม่น ้ าโคล์นเป็นสาขาหน่ึงที่แยก
มาจากแม่น ้ าเทมส์ เป็นแหล่งที่สามารถเล้ียง
ปลาชนิดน้ีได้ตลอดทั้ งปี ส่วนใหญ่ปลาที่
เล้ียงเป็นปลาเทราทสี์น ้ าตาล กลายเป็นอาชีพ
ที่ท  ารายไดใ้ห้กับคนในหมู่บา้นจ านวนมาก 
และฟาร์มปลาเทราตย์งัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
มีช่ือเสียงของหมู่บา้นอีกด้วย (ทางบริษทัฯ
ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินกรณีฟาร์มปลาเท
ราท์ปิดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า)  น ำท่ำนออก
เดินทำงสู่เมืองคำร์ดิฟ  ชมตัวเมืองคำร์ดีฟ 
เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็นเมืองท่ำส ำคัญริมทะเลไอริช  อดีตเป็นเมืองที่ส่งออกถ่านหินมาก



 

ที่สุดเมืองหน่ึงของสหราชอาณาจกัร ผ่านชมศาลาว่าการเมือง (City Hall) แวะเก็บภำพปรำสำทคำร์ดิฟ 
(Cardiff Castle) ชมความงดงามของปราสาทที่มีอายกุวา่ 1,000 ปีมาแลว้ อิสระชมเมืองคาร์ดิฟตามอธัยาศยั   

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Mercure Cardiff Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6 คาร์ดฟิ – บาธ – สโตนเฮนจ์ – อ๊อกฟอร์ด – ช้อปป้ิง เอาท์เลท็  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองบำธ “Bath” ดินแดนแห่งอำณำจักรโรมันอันยิง่ใหญ่บนเกาะ อังกฤษเม่ือกว่า 

2,000 ปีมาแล้ว ชมเมืองบำธ ที่ชาวโรมัน
มาสร้างไวเ้ป็นเมืองอาบน ้ าแร่ เม่ือ 2,000 ปี
ม าแล้ ว  โด ยอ าศัย  น ้ า จ าก บ่ อ น ้ า แ ร่
ธรรมชาติที่ จะมีน ้ าไหล ออกมาอย่าง
ต่อเน่ืองถึงวนัละประมาณ 1,250,000 ลิตร 
และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส ได้
เวลำสมควรน ำท่ำนผ่ำนบริเวณทุ่งรำบ ซอ
ลส์บรี “Salisbury Plain” เป็นที่ ต้ั งของ 
สโตนเฮนจ์ Stonehenge (รวมค่ำเข้ำชมบริเวณภำยใน) วงหินปริศนาแห่งเกาะองักฤษ นับเป็นหน่ึงในเจด็ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้ นราว 
2,000 ปีก่อนคริสตกาล 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากน้ันออกเดินทางสู่ ศูนยก์ารคา้เอาทเ์ล็ท 

(Bicester Village Outlet) ที่ ให ญ่ แ ล ะ มี
สินคา้หลากหลายที่สุด มีเวลาให้ท่านชอ้ป
ป้ิงสินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น Burberry, 
Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally, 
Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ 

ค ำ่ อิสระอำหำรเย็นเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 

พกัที่:  Holiday Inn London Wembley, London / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 



 

วนัที่7 ลอนดอน – ล่องเรือแม่น า้เทมส์ – หอคอยลอนดอน - โคเวนต์ การ์เดน – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านล่องเรือแม่น ้าเทมส์สัมผัสบรรยากาศของวิวทิวทัศน์อันโรแมนติก ของมหานครลอนดอน  ซ่ึง
แม่น ้ าเทมส์สายน้ีเป็นแม่น ้ าใหญ่ที่ไหลใน
อังกฤษตอนใต้ และเป็นที่ รู้จักมากที่สุด
เพ ร าะ แ ม่ น ้ า ไห ล ผ่ าน ใจก ล างก รุ ง
ลอนดอนนอกจากน้ี แม่น ้ ายงัไหลผ่าน
เมืองอ่ืนๆ ด้วย เช่น เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด รีด
ด้ิง และ วินด์เซอร์ ฯลฯ น าท่านเข้าชม
ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน  (เข้าชมด้าน
ใน) เป็นสถานที่ที่เคยเป็นพระราชวงั แม้
ในภายหลงัจะเปล่ียนมาเป็นคุกหลวง ที่จองจ าบุคคลส าคญัขององักฤษ ไม่ว่าจะเป็นพระมเหสี แอนน์ โบลีน 
เซอร์โทมัส มอร์ ฯลฯ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ที่น่าสนใจมากแห่งหน่ึงของประเทศ ชมห้องจิลเวอร่ีที่เก็บ
รักษาเพชรและมงกุฎประจ าราชวงศ์ของ
อังกฤษ จากน้ันชมมหานครลอนดอน, 
ผ่านชมรัฐสภาของอังกฤษริมแม่น ้ า
เท ม ส์  จั ตุ รั ส รั ฐ ส ภ า  ม ห าวิ ห า ร
เวสทมินส์เตอร์ Westminster Abbey 
หอนาฬิกาบิ๊กเบน ถนนดาวน์นิงที่ตั้งของ
บา้นพกันายก รัฐมนตรีองักฤษ, จตุรัสทรา
ฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน 
และชยัชนะขององักฤษเหนือทพัของนโป
เลียน ณ แหลมทราฟัลการ์, มหาวิหารเซนต์พอลส์ ธนาคารชาติของ  อังกฤษ กองบญัชาการต ารวจสก๊อต
แลนด์ยาร์ด ถ่ายภาพสะพานทาวเวอร์ บริดจ์ ที่โด่งดัง  ผ่านชมพระราชวังบักกิ้งแฮม ที่ใช้ว่าราชการของ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศช์ั้นสูง 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น ำท่ ำน เดินท ำงสู่ โคเวน ต์  กำร์ เดน  (Covent 
Garden) ตั้งอยูใ่นบริเวณที่เคยเป็นตลาดผลไมส้มยั
ศตวรรษที่ 17 แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนเป็นลานพลาซ่า 
ร้านคา้ บาร์ และภตัตาคาร ตลาดผลไม้นั้นยา้ยไป
บริเวณอ่ืนแลว้ แต่บริเวณน้ีก็ยงัคงคึกคกัมีชีวิตชีวา 
ยา่นที่เรียกวา่ "เดอะการ์เดน" น้ีมีการแสดงขา้งถนน
มากมายจากทัว่ทั้งยโุรป(Street Show) ไม่ว่าจะเป็น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


 

วงดนตรีแสดงตลก ศิลปินละครใบ ้ฯลฯ และในบริเวณน้ียงัเป็นสวรรคส์ าหรับนกัชิมและคนรักกาแฟอีกดว้ย
ไดเ้วลาสมควร จากนั้นอิสระทุกท่านในยา่นการคา้ ถนนออกซ์ฟอร์ด และรีเจนท ์ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ 
ทั้งสินคา้แบรนดเ์นม และสินคา้ที่ระลึก มากมาย  หรือท่ำนอำจเลือก เข้ำชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขีผึ้้ง มำดำมทุสโซ่
(ค่ำเข้ำประมำณ 1,500 บำท) โรงถ่ำยภำพยนตร์วอร์เนอร์ (Harry Potter ค่ำเข้ำประมำณ 3,000 บำท กรุณำ
จองต๋ัวจำกเมืองไทยเพรำะรอบเข้ำชมอำจเต็มได้) ได้ตำมอัธยำศัย  ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบ 
ลอนดอนเนอร์อยา่งแทจ้ริง / ไดเ้วลาสมควรประมาณ 19.00 น าท่านเดินทางกลบัสู่ที่พกั 

ค ำ่ อิสระอำหำรเย็นเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 

พกัที่:  Holiday Inn London Wembley, London / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8 ลอนดอน – พพิธิภณัฑ์บริติช – ช้อปป้ิงย่านไนท์บริดจ์ – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์บริติช ซ่ึง เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์ดา้นประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของมนุษย ์ที่
ส าคัญที่สุด และใหญ่ที่สุดในโลก มีการ
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1753 ในเบื้องตน้วตัถุที่
เก็บรวบรวมไวส่้วนใหญ่เป็นของสะสม
ของเซอร์แฮนส์สโลน (Hans Sloane) เป็น
แพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตร์ พิพธิภณัฑแ์ห่ง
น้ีเปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นคร้ังแรก
ในวนัที่  15 มกราคมค.ศ.1759 ในมงตากู 
เฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อนัเป็นสถานที่ตั้งของอาคารพพิธิภณัฑใ์นปัจจุบนั 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร Four Seasons Restaurant  เมนูเป็ดย่ำงรสเลิศ (เด็ดที่สุดในร้ำน) 
บ่ำย น ำท่ำนชมย่ำนกำรค้ำ ในย่ำนไนท์บริด อันเป็นที่ต้ังของ “ห้ำงแฮร์รอด” ที่มีช่ือเสียงของอังกฤษ และเป็น

บริเวณที่มี ห้ำง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ  MARK & 
SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ  บริเวณนี เต็มไปด้วย
ร้านคา้แบนดเ์นม และสินคา้พื้นเมืองที่มีชือเสียง รวมถึงร้าน ชา 
กาแฟ น่ารักๆ มากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบ 
ลอนดอนเนอร์อย่างแท้จริง (บริเวณย่านไนท์บริดจ์ จะอยู่
ระหว่างทางไปสนามบิน)*หมำยเหตุ จุดนัดพบในช่วงบ่ำยจะอยู่
บริเวณห้ำงแฮร์ลอด หรือ ปรับเปลีย่นตำมสถำนกำรณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้ำทัวร์ ทั้งนี้เพ่ือควำมสะดวกของคณะ
ทวัร์ 

16.40 ได้เวลำนัดหมำย...น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฮีทโธรว์ TERMINAL 3  มีเวลำให้ท่ำนได้ผ่ำนขั้นตอนกำรขอ
คืนภำษีและเช็คบัตรโดยสำร แถมท้ำยด้วยกำรช้อปป้ิงในอำคำรผู้โดยสำรขำออกที่มีร้ำนค้ำมำกมำย*มีรถโค้ช
และหัวหน้ำทัวร์คอยบริกำรท่ำนทั้งวัน และทุกวัน * 

21.55 น. ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ แวะต่อเคร่ืองที่โดฮำ(กำต้ำร์) โดยเที่ยวบินที่ QR016 



 

วนัที่9 กรุงเทพฯ 

06.35 น. เดินทำงดึงกรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์ น ำท่ำนต่อเคร่ือง 
08.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR832 
19.00 น. เดินทำงกลับถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยควำมสุข สนุกสนำนและประทับใจ 
หมายเหตุ.... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล้าช้าของสายการบิน สภาพ ลม, ฟ้า, อากาศ การจราจร และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน  เพ่ือความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ 
หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัรำค่ำบริกำร 

ออกเดินทำงช่วง  ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่ำนเดียว / ห้อง 
                      จ่ำยเพิ่ม 

 

20-29 ก.ย.//11-19 ต.ค. 62 67,900 67,900 67,900 15,900 

17-25 ต.ค. 62 65,900 65,900 65,900 15,900 

พ.ย. 62-ม.ีค. 63 65,900 65,900 65,900 15,900 

27 ธ.ค.-04 ม.ค. 63 75,900 75,900 75,900 17,900 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทฯ 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เอดินเบอระ // ลอนดอน-กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า
และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ  อันเป็นผลท่ีท าให้ต้องมีการ
ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการเดินทาง) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลีย่ 2 ปอนด์ / ท่าน / วนั (14 ปอน์ด) 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร และค่าสแกนเอกสาร (6,000 บาท) ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ หรืออีเมล์ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ 

ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า 
หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได้ และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น 
การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 



 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ

ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆ

ที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถ
ยื่นวซ่ีาให้กบัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั 
และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวทวีป
ยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพี ยงตวักลาง และ
อ านวยความสะดวกในการยื่นวซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋

มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้
ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่
ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่าง

หน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท 
ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลทีต้่องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตีค่ามดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 30,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสำรทีใ่ช้ในกำรย่ืนขอวีซ่ำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวทีส่ถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยใุช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 

* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบั จากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดง   ทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมดุเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ำม)ี 1 ชุด 
 กำรบิดเบือนข้อเทจ็จริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงับมใิห้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หำกสถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 

จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ทีจ่ะเดินทำงไป
ท่องเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบุเท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 
 
 


