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( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 



 

วนัที่1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
21.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ 

D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอ านวยความสะดวก  

วนัที่ 2 ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน์ – คาร์ดฟิ    
00.55  เหิรฟ้าสู่มหานครลอนดอน...โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  Thai Airways เที่ยวบินที่ TG910 
07.15 เดินทางถึงสนามบินฮิสโธรว์ มหานครลอนดอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  จากนั้นน าท่าน ออก

เดินทางเขา้สู่ทุ่งราบ ซอลส์บุรี “Salisbury Plain” น าท่านเข้าชม สโตนเฮนจ์ STONEHENGE (รวมค่าเข้าชม) 
วงหินปริศนาแห่งเกาะองักฤษ นับเป็น
หน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุเก่า 
สร้างขึ้ นราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล 
น าท่ าน เป ล่ี ยน รถท้อ ง ถ่ิน เพื่ อ เข้า
ชมสโตน์เฮนจ์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่น
ชมความมหัศจรรยข์องวงหินปริศนา  
ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่
เมื อ ง บ า ธ  “Bath” ดิ น แ ด น แ ห่ ง
อาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะ 
องักฤษเม่ือกว่า 2,000 ปีมาแล้ว ตั้งช่ือเมืองว่า “Aquae Sulis” เป็นที่ตั้งของโรมันบาธ สถานที่ ที่ชาวโรมันมา
สร้างไวเ้ป็นสถานที่อาบน ้ าแร่ เม่ือ 2,000 ปีมาแลว้ โดยอาศยั น ้ าจากบ่อน ้ าแร่ธรรมชาติที่จะมีน ้ าไหล ออกมา
อยา่งต่อเน่ืองถึงวนัละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านชมตวัเมืองบาธ บาธตั้งอยูเ่นินหลายลูกในหุบเขาของแม่น ้ าเอวอน ในบริเวณที่มีน ้ าพุร้อนธรรมชาติที่

เป็นที่ตั้งถ่ินฐานของโรมัน ผูส้ร้างโรงอาบน ้ าโรมนั (Roman Bath) เมืองบาธเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจา้เอ็ด
ก า ร์ผู ้ รั ก ส งบท าพิ ธี ราช าภิ เษ ก เป็ น
พระมหากษตัริยอ์ังกฤษที่มหาวิหารบาธ 
ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมยัจอร์เจีย บาธก
ลายเป็นเมืองน ้ าแร่ที่เป็นที่นิยมกนัมากซ่ึง
ท า ให้ เมื อ งข ยา ยตั ว ขึ้ น ม าก แล ะ มี
สถาปัตยกรรมจอร์เจียที่ เด่นๆ จากสมัย
นั้นที่สร้างจากหินบาธที่เป็นหินสีเหลือง
นวล เมืองบาธได้รับฐานะเป็นเมืองมรดก
โลก ใน ปี  ค .ศ . 1987 และมี โรงละคร , 
พิพิธภณัฑ์และส่ิงส าคญัทางวฒันธรรมและทางการกีฬา ที่ท  าให้กลายเป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยมี
นักท่องเที่ยวคา้งคืนหน่ึงลา้นคน เมืองบาธมีมหาวิทยาลยัสองมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัและสถานศึกษาอ่ืนๆ 



 

แรงงานส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการบริการและมีความเจริญเติบโตทางด้านขอ้มูลและเทคโนโลยทีี่สร้าง
งานให้แก่ผู ้อยู่อาศัยในเมืองบาธเองและ
บริเวณปริมณฑล ออกเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟ 
เมืองหลวง แห่งเวลส์   ชมตัวเมืองคาร์ดีฟ 
เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยงัเป็นเมือง
ท่าส าคัญริมทะเลไอริช / น าท่านชมเมือง
คาร์ดิฟ เมืองหลวงของเวลส์ อดีตเป็นเมืองที่
ส่งออกถ่านหินมากที่สุดเมืองหน่ึง ผ่านชม
เมืองหลวงที่สวยงามของประเทศเวลส์ เก็บ
ภาพศาลาว่าการเมือง (City Hall) จากนั้นน า
เก็บภาพปราสาทคาร์ดิฟ (Cardiff Castle) (ภายนอก) อิสระทุกท่านเดินเล่น ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำร / น ำท่ำนเข้ำที่พัก  

พกัที่:  Holiday Inn Cardiff City Centre / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 3 คาร์ดฟิ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ไบบูรี - ฟาร์มปลาเทราท์ – ลเิวอร์พูล  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์” หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่ง

คอตสวอลด์”Cotswold  เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตสโวลด์  ดูเงียบสงบมี ล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น ้ าวนิดรั์ช) ไหล
ผา่นกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้มน ้ าป็น
ช่วง ๆ กบัตน้วิลโลวท์ี่แกว่งก่ิงกา้นใบอยูริ่มน ้ า 
เมืองน้ีมีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านคา้
ใหเ้ดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย ์น าท่านชม
ความสวยงามภายในหมู่บ้านแห่งน้ี พร้อมทั้ง
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก น าท่านออกเดินทางมุ่ง
หน้าสู่ “หมู่บ้านไบบุรี” (Bibury) เป็นหมู่บ้าน
เล็ ก ๆ  ตั้ งอ ยู่ ใน แค ว้น  Gloucestershire เข ต 
Cotswolds (คอทส์โวลส์ ) จดัว่าเป็น The Most beautiful village in England ให้ท่านได้เดินเล่นชม บา้นเรือน
อันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งน้ี นั่นคือกระท่อมหินโบราณ ที่ เรียงรายกันยาวไปเป็นแถว มีช่ือว่า 
Arlington Row ซ่ึงกระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็นที่พกัของคนที่ท  าอาชีพทอขนแกะในสมยัศตวรรษที่ 17 ชมโบสถอ์นั
เก่าแก่ อีกทั้งยงัมีถนนสวย ๆ ที่รายลอ้มดว้ยดอกไมสี้สดใสริมสองขา้งทาง น าท่านชม “ฟาร์มปลาเทราท์” อายุ
กวา่ 100 ปี ตั้งอยูใ่จกลางหมู่บา้น อนัเน่ืองมาจากแม่น ้ าโคลน์เป็นสาขาหน่ึงที่แยกมาจากแม่น ้ าเทมส์ เป็นแหล่ง
ที่สามารถเล้ียงปลาชนิดน้ีได้ตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลาที่เล้ียงเป็นปลาเทราทสี์น ้ าตาล กลายเป็นอาชีพที่ท  า
รายไดใ้ห้กบัคนในหมู่บา้นจ านวนมาก และฟาร์มปลาเทราตย์งัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของหมู่บา้นอีก
ดว้ย 



 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนชมเมืองลิเวอร์พูล Liverpool  เมืองท่ำแห่งกำรท่องเที่ยวที่มีควำมส ำคญัมำกแห่งหน่ึงของประเทศ

องักฤษ โดยเฉพำะในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 18 เมืองลิเวอร์พลูนั้นถือวำ่เป็นจุดศูนยก์ลำงของกำรติดต่อคำ้ขำยกบั
แ ค ริบ เบี ยน , ไ อ ร์ แ ล น ด์  แ ล ะ
แผ่นดินใหญ่ยโุรป จึงส่งผลให้เมือง
ลิเวอร์พูลเป็นเมืองส ำคญัที่สุดเมือง
หน่ึงขององักฤษ ปัจจุบนัเมืองลิเวอร์
พลูไดก้ลำยเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ซ่ึงในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์พูลได้
มีกำรฉลองครบรอบ 800 ปี ที่ก่อตั้ง
มำและในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์พูลก็
ได้ รับ ต ำแห น่ ง เมื อ งห ลวงท ำง
วฒันธรรมของยโุรปพร้อมกบัเมืองสตรำวนัเจอร์ ในนอร์เวยอี์กดว้ย เก็บภำพบริเวณดำ้นหน้ำสนำมแอนฟิลด ์
สนำมฟุตบอลที่มลิเวอร์พูลที่โด่งดงั สนำมกีฬำแห่งประวติัศำสตร์แห่งน้ีคือสถำนที่ที่มีควำมส ำคญัที่สุดของ
เมือง คนเมืองลิเวอร์พูลนั้นช่ืนชอบและคลัง่ไคลกี้ฬำฟุตบอลมำก สนำมกีฬำแอนฟิลดก์็เป็นเหมือนบำ้นของ
สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลมำตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1892 สนำมกีฬำนั้นมีมำก่อนสโมสรฟุตบอลประมำณ 8 ปี 
และไดรั้บกำรปรับปรุงใหท้นัสมยัอยำ่งสม ่ำเสมอตลอดช่วงศตวรรษที่ 20  ใหท้่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ที่ระลึกประจ ำ
ทีมลิเวอร์พลู  

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำร / น ำท่ำนเข้ำที่พัก  

พกัที่:  Mercure Hotel Atlantic Tower / หรือเทียบเท่ำระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 4 ลเิวอร์พูล – เอดนิเบิร์ก – ปราสาทเอดนิเบิร์ก – ชมเมือง   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันเดินทางสู่เมืองเอดินเบิร์ก Edinburgh เมืองหลวงและเมืองศูนยก์ลางวฒันธรรมของ ประเทศสก๊อต

แลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจา้ของ
สมญานามกรุงเอเธนส์แห่ง ยโุรปเหนือ 
/ เดินทางถึงเมืองเอดินเบิร์ก Edinburgh 
เมื อ งห ล ว งแ ล ะ เมื อ งศู น ย์ก ล า ง
วฒันธรรมของ ประเทศสก๊อตแลนด ์
ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่  15 เจ้าของสมญา
นามกรุงเอเธนส์แห่งยโุรปเหนือ เอดิน
เบิร์ก เป็นเมืองที่เจริญมากที่ สุดเมือง
หน่ึงในสหราชอาณาจกัร มีศูนยก์ลาง
เมืองตั้งอยูร่อบ ๆ ปราสาทเอดินเบิร์ก เมืองเอดินบะระติดอนัดบัเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอนัดบัสอง



 

ของสหราชอาณาจกัรรองจากลอนดอน เมืองเอดินเบิร์ก ยงัเป็นเมืองที่ไดช่ื้อว่าเป็น "เมืองที่เป็นมิตรกบัเด็ก" 
(The Child Friendly City) เน่ืองจากภายในเมืองมีสถานที่ท่องเที่ ยวที่ เหมาะส าหรับเด็กมากมาย เมือง
เอดินบะระเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการเงินที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของสหราชอาณาจกัรรองจากลอนดอนและ
ใหญ่ เป็นอันดับห้าของยุโรป โดยมีมหาวิทยาลัยตั้ งอยู่ถึงสามแห่งด้วยกันคือ มหาวิทยาลัยเอดินเบิร์ก 
มหาวิทยาลยัแฮเรียต-วตัต ์และมหาวิทยาลยัเนเปียร์ น ำท่ำนเที่ยวเมืองเอดินเบิร์ก ชมสภำพบ้ำนเรือนยคุเก่ำบน
ถนนปร้ินเซสถนนสายส าคญัสายหน่ึงของเอดินเบิร์ก อนุสาวรียเ์ซอร์วอลเตอร์สก๊อต และยา่นตวัเมืองใหม่บน
ถนนจอร์เจ้ียน น าท่านเดินทางสู่ คาล์
ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ที่ เป็นที่ตั้ งของ
เสาคอลัม่ โรมนัอันใหญ่ยกัษ ์ที่ถือเป็น 
The National Monument ข อ งส ก็ อ ต
แลนด์ พื้นที่ตรงน้ีสมัยโบราณใชเ้ป็นที่
ประหารนักโทษ ต่อมาก็ เป ล่ียนมา
เร่ือยๆ  เป็นโรงหนั งบ้าง บ้านของ
ขา้ราชการบา้ง จากนั้นผ่านชมรัฐสภาส
ก็อตแลนด์ ผ่านชมร้าน The Elephant 
House เป็นร้านนัง่ชิลๆ เมนูเบาๆ ที่ J.K. Rowling มานัง่แต่งหนงัสือแฮร์ร่ี พอตเตอร์ภาคแรก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก ที่ต้ังอยู่บนเนินเขาอันสวยงาม เขา้ชมเคร่ืองราชและอญัมนีอนัล ้าค่าของส
ก๊อตแลนด์ จากนั้นอิสระใหท้่านพกัผ่อน 
หรือเดินชมความสวยงามของเมืองเอดิน
เบิร์ก บนถนนรอยลัไมล์ สายส าคญัของ
เอดินเบิ ร์ก ที่ เรียงรายไปด้วยร้านขาย
สินคา้ที่ระลึก ตามอัธยาศยั เที่ยวเมืองเอ
ดินเบิร์ก ชมสภาพบ้านเรือนยุคเก่าบน
ถนนปร้ินเซสถนนสายส าคัญสายหน่ึง
ของเอ ดิน เบิ ร์ก  อนุสาวรีย์เซอ ร์วอล
เตอร์สก๊อต และยา่นตวัเมืองใหม่บนถนน
จอร์เจ้ียน  

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Holiday Inn Edinburgh Hotel, หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 



 

วนัที่ 5 เอดนิเบิร์ก - ชมทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์ - เข้าชมสนามแมนเชสเตอร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ Windermere โดยใชเ้ส้นทางผ่านเขตเลคดิสทริค ดินแดนแห่งทะเลสาบทั้ง 
16 ในเขตคมัเบรีย(Cumbria) แห่งชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลที่เต็มไปดว้ยตน้ไม ้และดอกไมเ้มือง

หนาวที่แลดูร่มร่ืนและสวยงาม จากนั้นอิสระท่าน ชมความงดงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ในฤดูร้อนที่
แสนสวยงาม ท่านจะไดช้มบรรยากาศเมืองพกัตากอากาศริมทะเลสาบที่งดงามร่มร่ืนที่สุดขององักฤษ จะเห็น
บา้นพกัตากอากาศของเศรษฐีชาวองักฤษ ที่ตั้งอยูต่ามเกาะแก่งต่างๆ ช่วยสร้างบรรยากาศความสวยงาม ใหม้าก
ยิง่ขึ้น บริเวณท่าเรือยงัเป็นสวนสาธารณะที่มีนกัท่องเที่ยวมาพกัผอ่นกนัมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Fish & Chip รสชาติต้นต ารับ   
 บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ เข้าชมภายในสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของสโมสร

แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซ่ึงมีจ  านวนความจุ 75,635 ที่
นัง่ โอลด์แทรฟฟอร์ดเป็นสนามกีฬาของสโมสรที่มี
ขนาดใหญ่ที่ สุดในสหราชอาณาจักร เป็นสนาม
ฟุตบอลขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที่ 2 ของประเทศและ
ใหญ่ เป็ น อัน ดับที่  8  ใน ทวีป ยุโรปพ ร้อมชม
พิพิธภัณฑ์  ความเป็นมาของสนามฟุตบอล อัน
ยิง่ใหญ่แห่งน้ี มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ลิขสิทธ์ิ
ประจ าทีมแมนเชสเตอร์ไดต้ามอธัยาศยั  

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที:่  Holiday Inn Manchester City Centre / หรือระดบัใกล้เคยีง 

 
 
 
 
 



 

วนัที่ 6 แมนเชสเตอร์ – เชสเตอร์ – ช้อปป้ิง Bicester Outlet – ลอนดอน     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง เชสเตอร์ Chester 

เมืองเก่าที่คน้พบโดยชาวโรมนัเม่ือประมาณ 2,000 
ปีมาแล้วน าท่านผ่านชมตวัเมืองอันสวยงาม ทาง
ต อ น เห นื อ ข อ งแค ว้น เว ล ส์  ลั ก ษณ ะข อ ง
สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเป็นแบบ
ทิวดอร์ อนัเป็นเอกลกัษณะเฉพาะของที่น่ีซ่ึงเสริม
ให้บรรยากาศของเมืองน้ีมีเสน่ห์ และแฝงความ
น่ารักเอาไว ้นอกจาก นั้ นตึกบางแห่งยงัเป็นตึก
เก่าแก่ตั้ งแต่สมัยปี ค.ศ.1488 อีกด้วย ชมก าแพง
เมือง ซ่ึงเป็นลกัษณะสถาปัตยกรรมของโรมัน เช
สเตอร์ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองเดียวในสหราชอาณาจกัรที่
ยงัคงรักษาสภาพเดิมไวไ้ด้มากที่สุด  จากน้ันออก
เดินทางสู่  Bicester Outlet ศูนย์เอาท์เล็ทที่ ใหญ่
และมีสินคา้หลากหลายที่สุด มีเวลาใหท้่านชอ้ปป้ิง
สินคา้แบรนดเ์นม 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่าย ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม อาทิเช่น Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, 

POLO ฯลฯ จากนั้นเขา้สู่โรงแรมที่พกั  
ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Hilton London Wembley / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 7 ชมมหานครลอนดอน – ชิมเป็ดย่างโฟร์ซีซ่ัน รสต้นต ารับ - ช้อปป้ิงย่านอ๊อกฟอร์ด 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จาก น้ันชมมหานครลอนดอน , ผ่านชม
รัฐสภาของอังกฤษริมแม่น ้ าเทมส์ จัตุ รัส
รัฐสภา มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์ หอนาฬิกา
บิ๊กเบน ถนนดาวน์นิงที่ตั้งของบา้นพกันายก 
รัฐมนตรีองักฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์
ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชัยชนะของ
องักฤษเหนือทพัของนโปเลียน ณ แหลมทรา
ฟัลการ์, มหาวิหารเซนตพ์อลส์ ธนาคารชาติ
ของ  อังกฤษ กองบัญชาการต ารวจสก๊อต



 

แลนด์ยาร์ด ถ่ายภาพสะพานทาวเวอร์ บริดจ ์ที่โด่งดงั ผ่านชมพระราชวังบักกิ้งแฮม ที่ใชว้า่ราชการของสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศช์ั้นสูง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (อาหารจีน Four Season เมนูเป็ดย่างรสเลิศ)  
บ่าย จากนั้ น อิสระทุกท่านในย่านการค้า ถนน

ออกซ์ฟอร์ด หรือ บริเวณถนนรีเจนท์ อิสระ
ให้ท่านได้ช้อปป้ิง สินค้าบริเวณย่านเคนชิน
ตนั ไฮสตรีท ท่านสามารถเลือกชอ้ปป้ิงในยา่น
ถนนรีเจนท ์อ๊อกฟอร์ด หรือ เขา้ชมพพิธิภณัฑ์
หุ่นขี้ผึ้ ง มาดามทุสโซ่ (ค่าเขา้ประมาณ 1,500 
บาท) พิพิธภัณฑ์อังกฤษ (Britist Museum) 
(ไม่เสียค่าเขา้ชม) โรงถ่ายภาพยนตร์วอร์เนอร์ 
(Harry Potter ค่ า เข้าประมาณ  3,000 บ าท 
กรุณาจองล่วงหนา้จากเมืองไทย) ไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Hilton London Wembley / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 8 ล่องเรือแม่น า้เทมส์ – ชมหอคอยลอนดอน - ช้อปป้ิงแฮร์รอด – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านล่องเรือแม่น ้าเทมส์สัมผัสบรรยากาศของวิวทิวทัศน์อันโรแมนติก ของมหานครลอนดอน  ซ่ึงแม่น ้ า
เทมส์สายน้ีเป็นแม่น ้ าใหญ่ที่ไหลในอังกฤษ
ตอนใต ้และเป็นที่ รู้จกัมากที่สุดเพราะแม่น ้ า
ไหลผ่านใจกลางกรุงลอนดอนนอกจากน้ี 
แม่น ้ ายงัไหลผ่านเมืองอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น 
เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด รีดด้ิง และ วินด์เซอร์ น า
ท่านเก็บภาพหอคอย แห่ง ลอนดอน (Tower 
of London)  สถานที่ ที่เคยเป็นพระราชวงั แม้
ในภายหลงัจะเปล่ียนมาเป็นคุกหลวง ที่จองจ า
บุคคลส าคัญของอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นพระ
มเหสี แอนน์ โบลีน เซอร์โทมสั มอร์ ฯลฯ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑท์ี่น่าสนใจมากแห่งหน่ึงของประเทศ มีเวลา
ใหท้่านเก็บภาพสะพานหอคอย (Tower Bridge) ที่โด่งดงัไปทัว่โลก  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ย่านไนท์บริดจ์ แหล่งช้อปป้ิงสุดไฮโซ อันเป็นที่ต้ังของ “ห้างแฮร์รอด” ที่มีช่ือเสียง

ขององักฤษ ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ MARK & SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ  จุดนัด
พบ ณ บริเวณ ด้านหน้าห้าง (มีรถบริการท่านทั้งวัน) 

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%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


 

16.30 พร้อมกนั ณ จุดนัดหมายเพ่ือออกเดินทางสู่สนามบิน(กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย) 
หมายเหตุ จุดนดัพบในช่วงบ่ายจะอยูบ่ริเวณห้างแฮร์ลอด หรือปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของหัวหนา้ทวัร์ ทั้งน้ีเพ่ือความ
สะดวกของคณะทวัร์ 

21.25  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เที่ยวบินที่ TG917 

วนัที่ 9 กรุงเทพฯ 
15.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน 
และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์
ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง         ผู้ใหญ่พัก 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 
    พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

21-29 ก.ย. 2562 69,900 69,900 69,900 19,900 

11-19 ต.ค. 2562 71,900 71,900 71,900 19,900 

18-26 ต.ค. 2562 71,900 71,900 71,900 19,900 

31 ต.ค.-08 พ.ย. 2562 69,900 69,900 69,900 19,900 

16-24 พ.ย. 2562 68,900 68,900 68,900 19,900 

30 พ.ย.-08 ธ.ค. 2562 69,900 69,900 69,900 19,900 

ธ.ค. 2562 72,900 72,900 72,900 19,900 

เทศกาล ปีใหม่ 2563 82,900 82,900 82,900 20,900 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู ่
 ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ   ประชุมต่างๆ อนัเป็น
ผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 กระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. / กระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาองักฤษ 6,000 บาท ค่าวีซ่าและค่าสแกนเอกสารทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พจิารณา หรือไม่ก็ตาม และอาจใชเ้วลาท าการมากวา่ 15 วนั ขึ้นอยูก่บัเอกสารที่ท่านจดัเตรียม 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)   
 ค่าทิปพนักงานขับรถระหว่างการท่องเที่ยวในอังกฤษ 12 ปอนด์ ต่อท่าน  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงนิ  



 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 35,000   บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport 
มายงับริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนั้ นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 15 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็น

กรุ๊ปในการยื่นวซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวซ่ีาให้กับ
ทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวซ่ีาเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลา
นัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป 
กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวั กลาง และอ านวยความ
สะดวกในการยื่นวซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวซ่ีา หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้

จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน)  ถา้ยงัไม่ออกตัว๋
ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวั
ตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

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

อย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่าน
ควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือ 
กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 40,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์     
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-14 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 



 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีาอังกฤษ 
 หนังสือเดนิทาง (ตวัจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น
ฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  
 *** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้า ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน พร้อมสลิป
เงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** ข้าราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือน 
ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** นักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่อายยุอ้นหลงัไม่
เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) บญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า 
(สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ Statement 
สมุดบญัชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 

 ในกรณี เป็น บิดา/มารดา/บุตร , สามี /ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้ จ่ายให้กันได้) โดยใช้เอกสารเพิ่ม เติมคือ  
-  หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ใช้ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและ
วนัเดินทาง 

 ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด / ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาสูตบัิตร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ส าเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (ถ้ามี) 
 ส าเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณีเป็นหม้าย) 
 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล 1 ชุด (ถ้ามี) 


