


1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

2 ทาอากาศยานฮีทโธรว - ซาลสบัวรี - สโตนเฮนจ - พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน - คารดิฟฟ -
ศาลาวาการเมืองคารดิฟฟ - สวนสาธารณะคารดิฟฟ - สนามกีฬามิลเลนเนียม

Clayton Hotel
Cardiff หรือ
เทียบเทา

3 คอตสโวลส - เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร - สแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน - ยอรค
York Marriot
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 คลิฟฟอรดทาวเวอร - วิหารยอรค มินสเตอร - เอดินเบิรก - ถนนปร้ินซ

HOTEL
NOVOTEL
EDINBURGH
CENTRE หรือ
เทียบเทา

5 ยอดเขาแคลตัน - อนุสาวรียบ็อบบี - ถนนรอแยลไมลส - พระตําหนักโฮลี่รูด (พระราชวังโฮลีรูด
เฮาส) - ปราสาทแหงเอดินเบิรก - วินเดอรเมียร

Low Wood
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 อุทยานแหงชาติเลคดิสทริค - แมนเชสเตอร - สนามฟุตบอลโอลดทราฟฟอรด - ลอนดอน -
หางแฮรอดส

Copthorne
Tara Hotel
London
Kensington
หรือเทียบเทา

7 ลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลการ - หอนาฬิกาบิก๊เบ็น - ลอนดอนบริดจ - ทาวเวอรบริดจ - ชิงชา
สวรรคลอนดอนอาย - ถนนไวทฮอลล - พิพิธภัณฑหุนข้ีผ้ึงมาดามทุซโซ - ถนนออกฟอรดกรุง
ลอนดอน

Copthorne
Tara Hotel
London
Kensington
หรือเทียบเทา

8 พระราชวังวินดเซอร - บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ - ทาอากาศยานฮีทโธรว -

9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

14 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 ฿114,000 ฿103,000 ฿92,000 ฿18,500



หาก

ลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมี

การปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรด
แจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การ
จราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ค่ํา
21.30 น. พรอมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D 9-12 สายการบินไทย เจาหนาท่ีคอยอํานวยความ

สะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายในประเทศ ใน
ตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ีคนคับค่ังท่ีสุดในประเทศ
อีกดวย

เชา
00.15 น. ออกเดินทางสูลอนดอน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 910

06.20 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว นครลอนดอน ผานการตรวจคนเขาเมืองแลว รถโคชปรับอากาศรอรับทานออกเดินทางสูเมืองซาลสบัวรี่

นําชมเสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก กองหินหรือแนวแทงหินท่ีเป็นความลับดํามืดในชวงหน่ึงของ
ประวัติศาสตร จากนั้นออกเดินทางตอสูเมืองบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเกาแกท่ีมีอายุตั้งแตเมื่อครั้งโรมันเรืองอํานาจจากหลักฐานบอน้ําพุรอน
และซากอาคารเกาแกท่ีหลงเหลืออยูทําใหเมืองบาธไดรับการแตงตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโกใน ปี ค.ศ. 1987

บาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. นําทานเท่ียวชมพิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวัติการคนพบท่ีนาสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุมอาคาร
สําคัญของเมือง คือบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของ บอน้ําแรรอนคิงส (The Sacred Spring) สวนท่ีสองคือ บริเวณวัด และสวนท่ีสามคือ บริเวณท่ีเปิด
บริการใหนักทองเท่ียวหรือชาวเมืองใชบริการน้ําแร ซ่ึงมีท้ังสระวายน้ํา บอน้ําแรเย็น-รอน, หองอบไอน้ํา และสวนท่ีเป็น Turkish Bath และให
ทานไดชิมน้ําแรท่ีจัดใหกับนักทองเท่ียวเทานั้นจากนั้นเท่ียวชมเมืองอาคารบานเรือนถูกสรางขึ้นในยุคจอรเจียน ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวอีกท้ัง
อาคารรอยัล เครสเซน กลุมอาคารรูปครึ่งวงกลมท่ีมีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทําใหเมืองบาธมีเสนหไมนอย แลวเดินทางตอสูเมืองบริสตอล เมือง
ในอังกฤษท่ีมีพรมแดนติดตอกับประเทศเวลส เพียงแคชองแคบกั้นขามสะพานเชเวิรน

ผานชองแคบบริสตอลเขาสู เมืองคารดิฟ๊ เมืองหลวงของประเทศเวลส หน่ึงในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตั้งของปราสาทคารดิฟ๊ เดิมเป็น
ท่ีพํานักของขุนนางผูปกครองเมือง ถูกลอมรอบไวดวยกําแพงโบราณ

จากนั้นชม ศาลาวาการเมือง และ พิพิธภัณฑ ซ่ึงเป็นกลุมอาคารโบราณเกาแก ผานชมเมือง สวนสาธารณะคารดิฟ๊, สนามกีฬามิลเลนเนียม,
อาคารท่ีทําการของรัฐ

ค่ํา
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาสูท่ีพัก Clayton Hotel Cardiff หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารทองถิ่น

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน
 Clayton Hotel Cardiff หรือเทียบเทา



หมายเหตุ ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15
วัน โดยซ้ือตั๋วเครื่องบิน, เชารถโคช, จองท่ีพัก, รานอาหาร สถานท่ี
เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีท่ีเกิดเหตุการณ อาทิ
การยกเลิกเท่ียวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเท่ียวบิน
(ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูก
ปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ
ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มี
สิทธิใ์นการเปล่ียนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ
ท่ีชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว

และ
หาก
มีคา
ใช
จาย
อ่ืน
ๆ
เกิด
ขึ้น

นอกจากในรายการ
ทัวร

หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเป็น
สิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทาอากาศยานท่ี
หนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของลอนดอนในมณฑลวิลตเชอร ตัวเมืองมีขนาดกะทัดรัดทําใหการเดิน
ทางภายในเมืองนองๆสามารถเดินไปไหนมาไหนไดสะดวก ภายในเมืองมีวิหารซอลลบรี่อันงดงาม ซ่ึง
เป็นวิหารเกาแกตั้งอยูทามกลางรานคาตกแตงนารัก รานอาหาร ผับ บารทันสมัยสลับกับโบสถเล็กๆ มี
ศูนยการคา โรงภาพยนต และถนนเล็กๆตามแบบอังกฤษด้ังเดิม

เสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญ ตั้งอยูกลางท่ีราบซัลลิสเบอรรี่ ใน
บริเวณตอนใตของอังกฤษ ประกอบไปดวยแทงหินขนาดยักษ 112 กอน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซอน
กัน 3 วง แทงหินบางอันตั้งขึ้น บางอันอยูในแนวนอน และบางอันก็ถูกวางซอนขึ้นไปขางบน สโตน
เฮนจมีชื่อเสียงอยางมากในฐานะท่ีเป็นกลุมหินประหลาดซ่ึงไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสราง
อยางชัดเจน

เป็นกลุมอาคารสําคัญของเมืองคือบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบอน าแรรอนคิงส(The Sacred Spring)
สวนท่ีสองคือบริเวณวัด และสวนท่ีสามคือบริเวณท่ีเปิดบริการใหนักทองเท่ียวหรือชาวเมืองใชบริการ
น าแรซ่ึงมีท้ังสระวายน า, บอน าแรเย็น-รอน, หองอบไอน าและสวนท่ีเป็นTurkish Bath และใหทาน
ไดชิมน าแรท่ีจัดใหกับนักทองเท่ียวเทานั้น

เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดและมีประชากรมากท่ีสุดของเวลส เป็นเมืองศูนยกลางการคา
ท่ีตั้งของสถาบันวัฒนธรรมและกีฬาแหงชาติแทบทุกสถาบัน เป็นท่ีตั้งของสื่อแหงชาติเวลส ท่ีตั้งของ
สภาแหงชาติเวลส คารดิฟฟเป็นเมืองท่ีมีความโดดเดนดานการทองเท่ียว

เป็นศาลาวาการประจําเมืองคารดิฟฟ ท่ียอนสมัยไปถึงชวงโรมันเขามายึดครองเกาะบริเตน ดินแดนของ
เวลสยังประกอบไปดวยเผาตางๆ และเมืองคารดิฟฟกออยูภาตใตเขตอิทธิพลของเผา Silures ซ่ึงเป็น
หน่ึงในชาติชนชาวเคลท ท่ีตั้งของคารดิฟฟในอดีตเป็นจุดยุทธศาสตรเน่ืองจากอยูปากแมน้ํา Taff แตก็
ยังไมไดเป็นเมืองใหญมากมาย

่ ้ ่



เป็นสวนสาธษรณะขนาดใหญประจําเมืองคารดิฟฟ ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของเวลส มีพ้ืนท่ีประมาณ130
เอเคอร ในบริเวณท่ีครั้งหน่ึงเคยเป็นพ้ืนท่ีของปราสาทคารดิฟฟ สวนแหงน้ีตั้งชื่อตามมาควิสแหงบุทท่ี
3 ซ่ึงครอบครัวเป็นเจาของปราสาท พ้ืนท่ีของสวนสวนใหญตั้งอยูบนทุงหญา แตมีปาและถนนท่ีมี
ตนไมเรียงรายใหความรมรื่น สรางแบบผสมผสานรวมกันของสวนพฤกษชาติสวนดอกไมและพ้ืนท่ี
สันทนาการ

เป็นสนามกีฬาแหงชาติของประเทศเวลส ตั้งอยูในเมืองคารดิฟฟ เป็นบานของทีมสหพันธรักบี้แหง
ชาติเวลสและทีมฟุตบอลของทีมชาติเวลส ถูกสรางขึ้นสรางขึ้นเพ่ือเป็นเจาภาพการแขงขันรักบี้เวิลดคัพ
ปี 1999 และในปี 2015 สมาคมรักบี้แหงเวลสประกาศขอตกลงการใหการสนับสนุนเป็นเวลา 10 ปี
กับ Principality Building Society ท่ีน่ีจึงไดเป็นท่ีรูจักในอีกชื่อหน่ึงวา "สนามกีฬาพรินซิพาลิตี้"

เชา

07.00 น. รับ
ประทานอาหาร

เชาท่ีโรงแรม

08.00 น. นําทานสูเขตคอตสโวลส
บริเวณเล็ก ๆ ทางตะวันตกของอังกฤษ
หมูบานแสนสวยเงียบสงบ และเมืองเล็ก ๆ

ท่ีมี
ราน

คาตกแตงแบบชนบท
สลับกับทุงหญาสีเขียวขจี

คอตสโวลส เป็นศูนยกลางการคาขนแกะและเล้ียงแกะมาตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 13-15

พาทานเท่ียวชม เมืองเบอรตัน ออน เดอะวอเตอร เมืองท่ีโดงดังท่ีสุดในคอตสโวลส ดูเงียบสงบมีลําธารสายเล็ก ๆ (แมน้ําวินดรัช) ไหลผาน
กลางเมือง และมีสะพานหินทอดขาม น้ําเป็นชวง ๆ กับตนวิลโลวท่ีแกวงกิ่งกานใบอยูริมน้ํา เมืองน้ีมีรานอาหารและโรงแรม รวมท้ังรานคาใหเดิน
เลนเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย

แลวเดินทางตอสูเมือง สแตรทฟอรด เมืองท่ีตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอนอันเป็นบานเกิดของวิลเล่ียมเช็คสเปียร กวีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของอังกฤษ

บาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. อิสระเดินเลนชมเมือง หาซ้ือของท่ีระลึกเกี่ยวกับวิลเลียม เชคสเปียร กวีเอกท่ีโดงดังของโลก

หลังจากนั้นออกเดินทางสูเมืองยอรค (York) เขตแดนท่ีครั้งหน่ึงกองทัพโรมัน ไดสรางแนวกําแพงปองกันการบุกรุกของขาศึก ซ่ึงก็คือชาว
สก็อตผูปาเถื่อน ระหวางเสนทางผานเขตยอรคเชอรเดลส ท่ีอุดมสมบูรณไปดวยทุงหญาอันกวางใหญ จนเขาสูเขตเมืองยอรค ซ่ึงเป็นศูนยกลาง
ระบบรถไฟของสหราชอาณาจักรมาตั้งแต ค.ศ.ท่ี 19

ค่ํา
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาสูท่ีพัก York Marriot Hotel หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองชนบทท่ีขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของทัศนียภาพ และบรรยากาศอบอุนสบายๆ เหมาะแกการมา
พักผอน ทรัพยากรธรรมชาติยังอุดมสมบูรณเป็นอยางมาก ผูมาเยือนจะไดสัมผัสกับเนินเขา ทุงหญา
สวนดอกไม แมน้ําเล็กๆ และสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลักษณเฉพาะตัวอยางหมูบานหินสีน้ําผึ้ง ท่ี
สรางมาตั้งแตชวงศตวรรษท่ี 17 และยังคงไดรับการอนุรักษไวอยางดีเย่ียม

เป็นหมูบานท่ีไดรับการโหวตใหเป็นหมูบานท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในอังกฤษ ดวยลักษณะของตัว
อาคารท่ีมีความโดดเดนเฉพาะ ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซ่ึงเป็นหิน Cotswold stone เทานั้น
ภายในหมูบานจะมีแมน้ํา Windrush ไหลผาน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนวายเต็มแมน้ํา เป็นหมูบาน
ท่ีมีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค

่ ้ ่ ้ ่ ่ ่ ่

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารทองถิ่น

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารทองถิ่น
 York Marriot Hotel หรือเทียบเทา

เชา

08.00 น. รับประทาน
อาหารเชาท่ีโรงแรม



ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิจั์ดหองพักในเมืองใกลเคียง หากวันท่ี
เขาพักตรงกับเทศกาลตางๆ

เมืองท่ีตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอนอันเป็นบานเกิดของวิลเล่ียมเช็คสเปียร กวีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของอังกฤษ

เป็นเมืองท่ีอยูทางเหนือของอังกฤษ ถือวาเป็นเมืองใหญและมีความสวยงามทางธรรมชาติ เมืองน้ียัง
เป็นท่ีรูจักในดานสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีมีชื่อเสียงเชน York Minster และกําแพงเมืองรวม
ถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬาท่ีหลากหลาย

09.00 น.
พาเท่ียวชม

คลิฟฟอรดทาวเวอร สิ่งกอสรางโบราณเชื่อ
กันวามีมาตั้งแตยุคโรมัน เมื่อครั้งการเขายึด
ครองของจักรพรรดิค์อนสแตนติน ใกลกัน

เป็น
อาคาร

ของพิพิธภัณฑปราสาท
ยอรค กําแพงเมืองโบราณ

ทอดแนวยาวสูตัวเมืองเกาอันเป็นท่ีตั้ง

มหาวิหารยอรคมิน สเตอร จัดเป็นมหาวิหารแหงหน่ึงท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในอังกฤษ และครอบคลุมพ้ืนท่ีใกลเคียงของเมืองยอรก ซ่ึงเป็นเมืองแหง
ยุคกลาง เมืองแหงน้ีมีบิช็อปประจําเมืองในราวปี 314 ทําใหเป็นสถานท่ีท่ีมีความสําคัญตอคริสตศาสนาแหงแรก ๆ ของอังกฤษ อีกท้ังยังเป็น
โบสถแบบกอธิคท่ีใหญท่ีสุดในอังกฤษเหนืองดงามดวยการตกแตงดวยกระจกสี แลวอิสระใหทานไดเดินเลนในเขตเมืองเกาและตามอัธยาศัยกับ
การหาซ้ือของท่ีระลึก

บาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. นําทานออกเดินทางโดยรถไฟดวนสูดินแดนของสกอตแลนดท่ีเมืองเอดินเบิรก เมืองหลวงท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีสวยงาม อิสระใหทาน
ไดชอปป้ิงบนถนนปริ้นเซส ท่ีมีหางสรรพสินคาแบรนดเนม และรานขายของท่ีระลึก โดยเฉพาะป่ีสก็อตเครื่องดนตรีประจําชาติสก็อตท่ีมีความเกา
แกท่ีสุดในโลก รวมท้ังผา WOOLและผาแคชเมียร และผาตารตันผาลายสก็อตพ้ืนเมืองอันเป็นเอกลักษณของประเทศ

ค่ํา
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาสูท่ีพัก Hotel Novotel Edinburgh Centre หรือเทียบเทา **ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิจั์ดหองพักในเมืองใกลเคียง หากวันท่ี
เขาพักตรงกับเทศกาลตางๆ**

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สิ่งกอสรางโบราณเชื่อกันวามีมาตั้งแตยุคโรมัน เมื่อครั้งการเขายึดครองของจักรพรรดิค์อนสแตนติน

จัดเป็นมหาวิหารแหงหน่ึงท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในอังกฤษและครอบคลุมพ้ืนท่ีใกลเคียงของเมืองยอรก เป็น
สถานท่ีท่ีมีความสําคัญตอคริสตศาสนาแหงแรกๆของอังกฤษ อีกท้ังยังเป็นโบสถแบบกอธิคท่ีใหญ
ท่ีสุดในอังกฤษเหนือ งดงามดวยการตกแตงดวยกระจกสี

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน

เมืองเอดินเบิรก (Edinburgh) คือเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด เป็นเมืองท่ีจัดไดวาสวยอันดับ
ตน ๆ ของสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนเป็นจํานวนมาก

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารทองถิ่น
 HOTEL NOVOTEL EDINBURGH CENTRE หรือเทียบเทา

เชา

08.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม



เป็นถนนชอปป้ิงท่ีมีหางสรรพสินคาและรานขายของท่ีระลึกโดยเฉพาะป่ีสก็อต เครื่องดนตรีประจําชาติ
สก็อตท่ีมีความเกาแกท่ีสุดในโลก รวมท้ังผา WOOL และผาแคชเมียรและผาตารตันผาลายสก็อตพ้ืน
เมืองอันเป็นเอกลักษณของประเทศ

09.00 น. นําเท่ียวชมเมืองเอดินเบอระ ขึ้นสูยอดเขา
แคลตันท่ีจะทําใหทานประทับใจไปกับเมืองท่ีถูกแบง

เป็นสองฝ่ังของโอลดทาวนและนิวทาวน นอกจะไดชมวิวทิวทัศนของตัวเมืองแลว บนเนินเขาแหงน้ียังเป็น
ท่ีตั้งของอนุสรณสถานรําลึกถึงสงครามนโปเลียน ท่ียังสรางไมเสร็จสมบูรณ สถาปัตยกรรมท่ีคลายคลึง

มหาวิ
หาร

แพนธีออน ในประเทศ
กรีซ ทําให เอดินเบอระ
ไดรับการขนานนามวา
“เอเธนสแหงทิศเหนือ”

ผานชมอนุสาวรีย
บ็อบบี้ สุนัขพันธุสกายเทอเรียรท่ีโดงดังท่ีสุดตัวหน่ึงของโลก จากความซ่ือสัตย และจงรักภักดี

แลวเดินทางสูถนนรอยัลไมล ถนนสายสําคัญท่ีเชื่อมสูพระตําหนักโฮล่ีรูด (Palace of Holyrood House) ซ่ึงเป็นท่ีประทับของพระราชินี
เวลาเสด็จเยือน สก็อตแลนด และเคยเป็นท่ีประทับของพระนางแมรีแหงสก็อต ฝ่ังตรงขามเป็นรัฐสภาแหงชาติสก็อตอันนาภาคภูมิใจ ดวย
สถาปัตยกรรมรวมสมัย

แลวนําทานเขาชมปราสาทเอดินเบิรก อันสงางามดวยทําเลท่ีตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเดนเป็นสงาจากทุกมุมเมือง เคยเป็นท่ีประทับของ
กษัตริยสกอต เคยถูกทําลายลงหลายครั้ง แตทุกครั้งก็ไดรับการบูรณะ และสรางใหมใหกลับคืนสูความสงางาม โดยเฉพาะครั้งสุดทาย ในศตวรรษ
ท่ี 19 โดยเซอรวอลเตอร สก็อต นักปราชญ ชาวสก็อต แบงเป็นสวนตางๆอยางนาชม

อาทิ สวนของปอมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญเรียงราย รวมท้ังประเพณีการยิงปืนใหญในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด
150 ปีท่ีผานมา, โบสถเซนตมากาเร็ตสรางในคริสตศตวรรษท่ี 12 เพ่ือรําลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเดวิดท่ี 1

แลวเขาสูพระราชฐานชั้นในสวนท่ีเป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศแหงสก็อต หองประทับ และหองมหามงกุฎ และ
Great Hall เคยเป็นท้ังหองจัดเล้ียง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหารและโรงพยาบาลมาแลวในแตละยุคสมัยปัจจุบัน จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธ
ยุทโธปกรณท่ีใชในการสงครามบันทกภาพสวยตามอัธยาศัย

บาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. ออกเดินทางสูเมืองวินเดอรเมียร สูเขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแหงชาติท่ีไดรับการขนานนามวาดี และสวยท่ีสุดของ
อังกฤษท่ีกวางขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แหง

ค่ํา
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาสูท่ีพัก Low Wood Hotel หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นยอดเขาลูกเล็กๆ ท่ีใชเวลาเดินเทาขึ้นไปไมเกิน 15 นาที และอยูหางจากตัวเมืองไมไกล ในตอน
เชาและตอนเย็นจะสวยมาก สามารถเท่ียวชมบรรดาสิ่งกอสรางท่ีนาสนใจบนเนินเขา Calton Hill กัน
ได จะมีอาคาร Gothic Tower สวนหน่ึงของ City Observatory และสวนของ City Observatory
เป็นอาคารหอดูดาวประจําเมือง

สุนัขพันธุสกายเทอเรียรท่ีโดงดังท่ีสุดตัวหน่ึงของโลก จากความซ่ือสัตย และจงรักภักดี

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารทองถิ่น
 Low Wood Hotel หรือเทียบเทา

เชา



หมายเหตุ การเขาชมสนามฟุตบอลและมิวเซียมจะงดใหบริการในวันทําการแขงขัน

เป็นถนนสายสําคัญท่ีเชื่อมสูพระตําหนักโฮล่ีรูด (Palace of Holyrood House) ซ่ึงเป็นท่ีประทับของ
พระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด และเคยเป็นท่ีประทับของพระนางแมรีแหงสก็อต

ฮอลีรูดเดิมเป็นสํานักสงฆท่ีกอตั้งโดยพระเจาเดวิดท่ี 1 แหงสกอตแลนด ในปี ค.ศ. 1128 ตอมามาใช
เป็นท่ีประทับหลักของพระมหากษัตริยและพระราชินีของสกอตแลนดมาตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 15
ตัวพระราชวังตั้งอยูทางใตของรอยัลไมล (Royal Mile) ในเอดินบะระ ตรงกันขามกับปราสาท
เอดินบะระทางอีกดานหน่ึงของรอยัลไมล ในปัจจุบันเป็นท่ีประทับอยางเป็นทางการในสกอตแลนด
ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 ผูทรงประทับเป็นเวลาหน่ึงอาทิตยในตนฤดูรอนของทุกปีและ
ทรงเป็นเจาภาพงานเล้ียงในสวนและการเล้ียงรับรองอยางเป็นทางการตาง ๆ เมื่อประทับอยูท่ีน่ัน

เคยเป็นท่ีประทับของกษัตริยสก็อต และเป็นท่ีเก็บรักษามงกุฎแหงราชวงศ หากขึ้นไปบนจุดชมวิวของ
ปราสาทจะสามารถมองเห็นเมือง เอดินเบอระ ไดท่ัวท้ังเมืองเลยทีเดียว ท่ีน่ีสรางจากหินภูเขาไฟเกาแก
ท่ีมีอายุกวา 300 ลานปีกอนคริสตกาล และเคยเป็นศูนยกลางทางการทหารท่ีสําคัญมากในอดีต

เป็นเมืองธรรมชาติแสนสวยริมทะเลสาบ ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติ เลคดิสทริค LAKE
DISTRICT ถือเป็นอุทยานแหงชาติ และยังเป็นสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุดของ
ประเทศอังกฤษ เพราะภูมิประเทศของเลคดิสทริค มีความสวยงามมาก เน่ืองจากมีลักษณะเป็นพ้ืนท่ี
เนินเขา ผืนปา และทะเลสาบใสสีคราม

07.00 น. รับประทาน

อาหารเชาท่ี
โรงแรม

08.00 น. นําทานชมบรรยากาศของเล
คดิสทริค เขตอุทยานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของ
ประเทศ เพ่ือการพักผอนตากอากาศ
ทามกลางความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบ

และ

หุบเขางดงามประดุจหน่ึง
ภาพวาด

เดินทางตอสูแมนเชส
เตอร เมืองอุตสาหกรรม

ท่ีมีชื่อเสียง อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีมีสโมสรท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนยูหรือ ปีศาจแดง

นําคณะเขาชมสนามโอลดแทรฟฟอรด ท่ีสรางนักเตะเกง ฝีเทายอดของปีศาจแดงมาหลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ท่ีจัดวารวย
ท่ีสุดในโลก อิสระใหทานเลือกซ้ือของท่ีระลึกของทีมท่ีทานชื่นชอบในราน MEGA STORE ท่ีมากมายไปดวยของท่ีระลึกหลากหลายชนิดสําหรับ
แฟนบอล (หมายเหตุ การเขาชมสนามฟุตบอลและมิวเซียมจะงดใหบริการในวันทําการแขงขัน)

บาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. ออกเดินทางสูมหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดของสหภาพยุโรป มีประชากรกวา
7.5 ลานคน ลอนดอนเป็นหน่ึงในศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็นท่ี
ยอมรับวามีอิทธิพลไปท่ัวโลก หากการจราจรไมเป็นอุปสรรคในการเขาเมือง เวลาท่ีเหลือจะนําทานแวะหางสรรพสินคาแฮรร็อดท่ีมีชื่อเสียง

ค่ํา
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารโฟรซีซ่ัน - ตนตําหรับเป็ดยางอันโดงดัง เพ่ิม หอยเชลล + กุงมังกรและหลากหลายเมนูความ

อรอย

นําทานเขาสูท่ีพัก Copthorne Tara Hotel London Kensington หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูเป็ดยางอันโดงดัง เพ่ิม หอยเชลล + กุงมังกรและหลากหลายเมนูความอรอย
 Copthorne Tara Hotel London Kensington หรือเทียบเทา



เป็นเขตอุทยานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของประเทศ เพ่ือการพักผอนตากอากาศทามกลางความเป็นธรรมชาติ
ของทะเลสาบและหุบเขางดงามประดุจหน่ึงภาพวาด ท่ีมีผืนหญาท่ีปกคลุมอาณาบริเวณจนสุดลูกหูลูก
ตา และแองน้ําจืดขนาดใหญ ทิวทัศนธรรมชาติของบริเวณน้ีเป็นแรงบันดาลใจใหกับนักประพันธหลาก
หลายคน รวมถึงนักประพันธกลอนท่ีโดงดังท่ีสุดคนหน่ึงของประเทศอังกฤษอยางวิลเลียม เวิรดสเวิรธ
ด่ืมด่ําไปกับบริเวณอุทยานท่ีงดงามปานภาพวาด จุดเดนอยางหน่ึงของอุทยานคือ ทะเลสาบท่ีใหญท่ีสุด
ของเกาะอังกฤษชื่อวา ทะเลสาบวินเดอรเมียร (Windermere) ซ่ึงยาวกวา 18 กิโลเมตร

เมืองอุตสาหกรรมท่ีมีชื่อเสียง อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีมีสโมสรท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในวงการฟุตบอลของโลก
คือแมนยู หรือ ปีศาจแดง

เป็นสนามเหยาของแมนเชสเตอรยูไนเต็ด มีจํานวนความจุ 75,635 ท่ีน่ัง โอลดแทรฟฟอรดเป็นสนาม
กีฬาของสโมสรท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในบรรดาหลายๆทีมในสหราชอาณาจักร เป็นสนามกีฬาขนาดใหญ
เป็นอันดับท่ี 3 และเป็นสนามกีฬาฟุตบอลขนาดใหญเป็นอันดับท่ี 2 และใหญเป็นอันดับท่ี 8 ในทวีป
ยุโรป

เมืองสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงท่ีใหญท่ีสุดของยุโรป เกาแกท่ีสุดในโลกกวา 2,000 ปี เป็น
แหลงรวบรวมเอามนตขลัง ของบานเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลกยุคใหมเขาไวดวยกัน
ไดอยางลงตัว ประชากรประมาณ 7.5 ลานคน มีความหลากหลายท้ังดานเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา
และมากกวา 300 ภาษา ลอนดอนยังเป็นเมืองในดวงใจของนักทองเท่ียวหลายตอหลายคนดวย

เป็นหางสรรพสินคาท่ีหรูหราท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก มีอภิมหาเศรษฐีชาวอียิปตชื่อ อัลฟาเยด เป็น
เจาของกิจการตั้งอยูบนบรอมตันแถวๆยาน " ไนทบริดจ "(Knightsbridge) ถือเป็นสัญลักษณอยาง
หน่ึงของกรุงลอนดอน เป็นแหลงทองเท่ียวและเป็นหางหรูดวยในเวลาเดียวกัน ประกอบดวยรานคา
กวา 300 รานในพ้ืนท่ีท้ังหมดเจ็ดชั้น จึงเป็นท่ีท่ีเหมาะสําหรับการใชเวลาเดินเท่ียวและจับจายใชสอย

เชา

07.30 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

08.30 น. เท่ียวชมมหานครลอนดอน บรรยายและนําชมโดย
มัคคุเทศกทองถิ่น ผานจัตุรัสทราฟัลการ ผานจตุรัสรัฐสภา, หอ
นาฬิกาบิก๊เบน ท่ีมีความสูง 320 ฟุต เป็นนาฬิกาท่ีมีหนาปัดใหญ
ท่ีสุดในโลก, มหาวิหารเวสตมินสเตอร, มหาวิหารเซนตปอล ท่ีมี
ยอดโดมใหญเป็นอันดับ 2 ของโลก, ผานชมลอนดอนบริดจ
สะพานขามแมน้ําเทมสแหงแรก

จากนั้นเดินทางสูทาวเวอรบริดจ สัญลักษณอีกแหงหน่ึงของ

เมือง เพ่ือเขาสู

ทาวเวอรออฟ
ลอนดอน ท่ีมี

ประวัติศาสตรอัน
เกรียงไกรย่ิงใหญนองเลือดหรือแมแตซับ
ซอนซอนเงื่อน มีอดีตท่ียาวนาน เคยเป็น
ปอมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุกและแดน

ประหาร ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑ ซ่ึงเป็นกลุม
อาคารและหอคอยหลาย
หลัง

ชมมหามงกุฎ
อิมพีเรียล ซ่ึงประดับดวยเพชรท่ีใหญเป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแหงอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ”
ประดับดวยเพชร “โคอินูร” ท่ีเคยเป็นเพชรเม็ดใหญท่ีสุดในโลก และชิ้นสุดทายคือ “คฑา” ประดับดวยเพชรเม็ดใหญท่ีสุดในโลก “ดาราแหงอาฟริกา
1” หรือ “คัลลินัน 1”

ขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิรดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเชาไฟฟาท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมา
เป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยม จากนั้นรถโคช

่ ้



นําทานผานไปชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนยกลางการปกครองสวนทองถิ่นมากวา 800 ปี, เสาอนุสรณไฟไหมครั้งใหญ แลวเขาสู
ถนนไวทฮอลล อาคารท่ีทําการของรัฐในปัจจุบัน, บานเลขท่ี 10 ถนนดาวนน่ิง บานพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษจัตุรัสพิคคาดิลล่ี เดิมเป็นวง
เวียนท่ีบรรจบของถนน 6 สาย มีน้ําพุ และรูปป้ันอีรอสตรงกลางเป็นท่ีนิยมของหน ุมสาวมาน่ังพลอดรักกัน

เดินทางตอสูพระราชวังบั้คกิ้งแฮม ท่ีประทับของพระเจาอลิซาเบธท่ี 2 และพระสวามี

บาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. นําทานเขาสูพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งมาดามทุสโซด แตละหองลวนจัดไวอยางนาชมอาทิ หองบุคคลสําคัญๆ จากท่ัวโลกและมีชื่อเสียง
นักกีฬา, ศิลปินเอก, นักการเมือง ตลอดจนผูนําประเทศตางๆ รวมท้ังราชวงศแหงอังกฤษ แลวใหทานไดเพลิดเพลินไปกับลอนดอนแท็กซ่ี ผาน
หองตางๆ ท่ีลวนแตนาสนใจเป็นอยางย่ิง

อิสระใหทานไดชอปป้ิงสินคาตามอัธยาศัยยานถนน ออกฟอรด

ค่ํา
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาสูท่ีพัก Copthorne Tara Hotel London Kensington หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงท่ีใหญท่ีสุดของยุโรป เกาแกท่ีสุดในโลกกวา 2,000 ปี เป็น
แหลงรวบรวมเอามนตขลัง ของบานเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลกยุคใหมเขาไวดวยกัน
ไดอยางลงตัว ประชากรประมาณ 7.5 ลานคน มีความหลากหลายท้ังดานเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา
และมากกวา 300 ภาษา ลอนดอนยังเป็นเมืองในดวงใจของนักทองเท่ียวหลายตอหลายคนดวย

จัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอน จุดนัดพบ แลนดมารคสําคัญของเมือง เนืองแนนดวยนักทองเท่ียวมหาศาล
สรางเพ่ือเป็นอนุสรณแกลอรดเนลสัน วีรบุรษท่ีถูกยิงสูญเสียดวงตา 1 ดวงและแขนหน่ึงขางและเสีย
ชีวิตในสงครามระหวางอังกฤษกับฝรั่งเศสท่ีแหลมทราฟัลการ โดยทานเป็นผูนําการรบท่ีทําใหอังกฤษ
ชนะสงครามทางเรือครั้งน้ี

เป็นหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสตมินสเตอร ซ่ึงในปัจจุบันใชเป็นรัฐสภาอังกฤษตั้งอยูทิศตะวัน
ออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาน้ีถูกสรางหลังจากไฟไหมพระราชวังเวสตมินสเตอรเดิม หอ
นาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร โดยท่ีตัวนาฬิกาอยูสูงจากพ้ืน 55 เมตร ตัวอาคารสรางดวย
สถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (victorian gothic)

สะพานลอนดอนถูกสรางขึ้นครั้งแรกโดยชาวโรมัน โดยสรางจากไม แตตองซอมสรางใหมอีกหลายครั้ง
เน่ืองจากถูกพัดทําลายจากกระแสน้ําในแมน้ําเทมส หรือจากการถูกบุกรุกและเผาทําลายจากขาศึก
จากพายุ และเปล่ียนเป็นสรางจากหินในปีค.ศ. 1206 กษัตริยอังกฤษไดมีแนวคิดในการสรางบานบน
สะพาน และไมนานก็มีบาน รานคา โรงสวดมนตสรางอยูบนพ้ืนท่ีตรงกลางสะพาน รวมถึงตึกสูงถึง 7
ชั้น

เป็นสัญลักษณหน่ึงของลอนดอน ตั้งอยูใกลๆกับหอคอยแหงลอนดอน มีลักษณะเป็นสะพานแขวน
ผสมกับสะพานท่ีสามารถเปิดตรงกลางสะพานได ยามเมื่อตองการใหเรือสูงๆแลนผานไป-มา Tower

้ ้

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารทองถิ่น

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารไทย
 Copthorne Tara Hotel London Kensington หรือเทียบเทา

เชา

07.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม



Bridge เป็นสะพาน ขามแมน้ําเธมส สะพานแรก ของลอนดอน โดยสะพานแหงน้ี ไมเพียงแตเป็นจุด
ชมวิว ท่ีมีความสูงถึง 140 ฟุต เทานั้น แตภายในของฐานสะพาน ท่ีถูกสรางขึ้นใหมีลักษณะเป็นหอ
สูง ยังเป็นท่ีท่ีจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ

มีอีกชื่อวามิลเลเนียมวีล เป็นชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มักเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความ
นิยมและดึงดูดนักทองเท่ียวอยางมาก

ไดชื่อวาเป็นถนนสายราชการและยังมีทหารรักษาพระองคคอยเฝาเวรยาม ใหนักทองเท่ียวไดชม

แตละหองลวนจัดไวอยางนาชมอาทิ หองบุคคลสําคัญๆ จากท่ัวโลกและมีชื่อเสียงนักกีฬา, ศิลปินเอก,
นักการเมือง ตลอดจนผูนําประเทศตางๆ รวมท้ังราชวงศแหงอังกฤษ

เรียกไดวาเป็นหัวใจของลอนดอนและมีความคึกคักทุกวัน สวนสิ่งท่ีมีชื่อเสียงของท่ีน่ีคือหาง
Selfridges ซ่ึงนอกจากท่ีน่ีไมไดมีเพียงหางเดียวแตก็ยังมีอีกหลายหางเชน John Lewis,
Debenhams, Mark&Spence, Bhs และไมไดมีเฉพาะหางสรรพสินคาเทานั้น ถนนสายน้ียังมีราน
คาอีกมากกวาสามรอยราน และท่ีน่ียังไปศูนยกลางในการเลือกซ้ือของท่ีระลึก

08.00 น. นําคณะ
เดิน
ทาง
สู
พระ
ราช
วัง
วินด

เซอร
กษัตริยวิล

เลียมผูพิชิต เป็นผูเลือกทําเลกอสราง
พระราชวังแหงน้ี ซ่ึงอยูบนเนินสูงมองเห็น
แมน้ําเทมสอยูเบื้องลาง พระราชวังวินด
เซอร เป็นท่ีประทับประมุขสูงสุดแหง

ประเทศอังกฤษมาตลอด
900 ปี จึงถือไดวา

พระราชวังแหงน้ีเป็นพระราชวังท่ีมีผูพํานักอาศัยตอเน่ืองยาวนานกวาพระราชวังแหงใดในโลก

เขาชมภายใน โดยผาน Jubilee Garden กอนเขาสูอาคารจัดแสดงประวัติความเป็นมาของพระราชวัง สิ่งท่ีนาสนใจควรคาแกการชมคือเขต
พระราชฐานชั้นใน State Apartment ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง หองทุกหองจึงถูกประดับประดาดวยทรัพยสมบัติของราชวงศอันประมาณคา
มิไดภายในตกแตงตามศิลปะแบบโกธิก ประดับประดาดวยอาวุธชุดเกราะและตราประจําราชวงศ

และไมพลาดกับการเขาชม St. George's Chapel ถือเป็นอาคารสไตลโกธิกท่ีงดงามท่ีสุดในประเทศอังกฤษ อาคารแหงน้ีเริ่มกอสรางใน
ปีค.ศ. 1475 โดยพระเจาเอ็ดเวิรดท่ี 4 และใชเวลากวา 50 ปีจนสําเร็จลุลวง

บาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. รถโคชนําทานสู BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการชอปป้ิงสินคาภายในเอาทเล็ทกวา 120 รานคาแบรนดเนมใหทาน
เลือกซ้ืออยางจุใจสมควรแกเวลาออกเดินทางสูมหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดของสหภาพยุโรป มี
ประชากรกวา 7.5 ลานคน ลอนดอนเป็นหน่ึงในศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และ
ศิลปะและเป็นท่ียอมรับวามีอิทธิพลไปท่ัวโลก

จนไดเวลานําทานเดินทางสูสนามบินฮีทโธรว เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาใหทานไดทํา Tax Refund พรอมชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี
ภายในสนามบิน

ค่ํา

่ ่



หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋ว
เครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ)
กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท

ทุก
ครั้ง

กอนทําการออก
ตั๋วเน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ
เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทาน
ใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง

ให

บริษัทฯทราบ
ใน
วัน
จอง
ทัวร

ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะ
สม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน
การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึง

เป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG917

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หน่ึงในพระราชวังท่ีนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวอังกฤษทุกคนตองมากัน เป็นพระราชวังเกาแกแหงเมือง
Eton ซ่ึงถือเป็นพระราชวังท่ีสรางเป็นปราสาทใหญท่ีสุดในอังกฤษ ตั้งแตสมัยพระเจาวิลเลียมใน
ศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบันยังคงเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 ท่ียังทรงเสด็จมาประทับ
บางเป็นครั้งคราว

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน

เป็นสวรรคของนักชอป ท่ีเป็นเอาทเลตช็อปป้ิงวิลเลจอันหรูหราและกิบ๊เกขนาดใหญแหงหน่ึงของ
อังกฤษ ภายในมีสินคาหลากหลายแบรนด ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มท่ี

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทาอากาศยานท่ี
หนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

บาย
16.00 น. สายการบินไทย นําทานเดินทางกลับถึงก

รุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายในประเทศ ใน
ตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ีคนคับค่ังท่ีสุดในประเทศ
อีกดวย



ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation) เน่ืองจากสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ในโปรแกรมไมเอ้ืออํานวยตอ
บุคคลดังตอไปน้ี
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปน้ี

1.    เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ

2.    ผูสูงอายุท่ีมีความจําเป็นตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว

3.    ผูเดินทางท่ีบงบอกการเป็นบุคคลไรความสามารถ

4.    ทานท่ีมีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง

5.    บุคคลท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูท่ีด่ืมสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผูรวม
คณะ, ผูท่ีไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ท่ีมีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอก
เหนือโปรแกรมทัวร ซ่ึงบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทองเท่ียวได  

กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซ่ึงเงินมัดจําดังกลาวจะเป็นการยืนยันการ
จองของทาน

และกรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามวันท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยไมมีเงื่อนไข

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพ่ิมของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันท่ี 14 กันยายน 2561

คารถโคชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ทองเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ

คาเขาสโตนเฮนจ / พิพิธภัณฑน้ําแรท่ีเมืองบาธ / คาเขาสนามกีฬาโอลดแทรฟฟอรด (ในกรณีไมไดเขาชมทางบริษัทฯ คืนเงินทานละ 10 ปอนด) / คาเขา
ปราสาทเอดินเบิรก / คาเรือ High Speed Ferry to Belfast / คาธรรมเนียม Rope Bridge / คาขึ้นลอนดอนอาย / คาเขาพระราชวังวินดเซอร / คาเขา
ทาวเวอรออฟลอนดอน

โรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน) 

คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละเมือง ในกรณีทีทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบาง
ชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนาเพ่ือความเหมาะสม

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีท่ีย่ืนวีซาเรงดวน ชําระเพ่ิมทานละประมาณ 9,752 บาท **ราคาขึ้นอยูกับอัตรา
แลกเปล่ียน**

คาทิปพนักงานขับรถทองเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง

คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ
รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเน่ืองหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ท้ังน้ีครอบคลุมถึงประกันสุขภาพท่ีไมไดเกิดจากโรคประจําตัว

คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น

คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)

คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมในหองพัก และคาอาหารท่ีสั่งมาในหองพักคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรานอาหารนอก
เหนือจากท่ีทางบริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพ่ิม
 

เอกสารในการย่ืนวีซาประเทศอังกฤษ
ใชเวลาย่ืนประมาณ 15-30 วันทําการไมนับวันเสาร - อาทิตยและวันหยุด
(การขอวีซาประเทศอังกฤษผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายน้ิวมือ ดวยตนเอง ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศอังกฤษ ตั้งอยูท่ีอาคารเดอะเทรนด้ี ชั้น
28 สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. )

พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศ
อ่ืน ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา

สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม
ถึง 20 ปีบริบูรณ 
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หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดท่ีทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง,อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีท่ีเริ่ม
ทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา  

กรณีท่ีเป็นเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไวไมเกิน 1  เดือน พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสีย
ภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก
เพ่ือใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบัญชีใด
บัญชีหน่ึงในการย่ืนขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***

กรณีท่ีบริษัทของทาน เป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6แลว ทางบริษัทจะตองออก
จดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมาย
ดวย

กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง  

กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตองไปย่ืนเรื่องแสดงความ
จํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได ณ ท่ีวาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยางถูกตอง

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคา
ธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ี
บริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน

กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศ จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ทานไมสามารถเรียก
รองคืนคาวีซาได

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข ท่ีบริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการ

บินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดินทาง
ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดัง
กลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีฯ เพ่ือยืนยันในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนท่ีทานจะชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือ

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็นหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสาย

การบิน ฟินแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน  ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข
บางสวนหรือท้ังหมดเป็นสิทธิของสายการบินเทานั้น

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันท่ี 14 กันยายน 2561 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลัง   ถือเป็นคาทัวรสวนเพ่ิมท่ี

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันท่ีออกตั๋ว

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
หองพักแบบ Twin คือหองพักท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงหอง / สําหรับพัก 2 ทาน

หองพักแบบ Double คือหองพักท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน

หองพักแบบ Triple Room คือหองพักท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
การวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ) 

หองพักแบบ Single คือหองพักท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงหอง / สําหรับพัก 1 ทาน

หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน

หองพักในโรงแรมเป็นแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีท่ีทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัด
ของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกตางกัน ซ่ึงอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามท่ีตองการ

โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น  

ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปล่ียน หรือยายเมืองเพ่ือ
ใหเกิดความเหมาะสม

โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจาย
เพ่ิมเป็นหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคาใชจายเพ่ิมเติมได

สถานท่ีเขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดท้ังปี หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันท่ีสถานท่ีเขาชมนั้น ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิไดแจงลวง

หนา หรือ การเปิดรับจองผานทาง Online โดยในวันท่ีคณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุ
ไวในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานท่ีดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง
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เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขาชมจากเจาหนาท่ีในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพ่ิมเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการใน

แตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได  ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง

สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class
Passenger)  การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได

สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115
เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)

ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของ
แตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนท่ีเกิน

กระเปาและสัมภาระท่ีมีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเป็นกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการ
บินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซ่ึงจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน
10,000 บาท / ทาน

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตางๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานท่ีตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมี

สถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรค

ประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทาน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการท่ีชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปน้ี
1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไมนอยกวาสามสิบวัน กอนวันท่ีนําเท่ียว ใหคืน 100% ของเงินคาบริการ

1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันท่ีนําเท่ียวใหคืน 50% ของเงินคาบริการ

1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบนอยกวาสิบหาวัน กอนวันท่ีนําเท่ียว ไมตองคืนเงินคาบริการ

2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีไดจายจริง เพ่ือการเตรียมการจัดการนําเท่ียวตอไปน้ี ใหนํามาหักจากเงิน คาบริการท่ีตองจายตามขอ 1 แตถา
คาใชจายสูงกวาเงินคาบริการท่ีไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะเรียกจากนักทองเท่ียวไมได ท้ังน้ีผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว แสดงหลักฐานใหนักทอง
เท่ียวทราบ ดังตอไปน้ี

2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา

2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน

2.3 คาใชจายท่ีจําเป็นอ่ืนๆ

หลักเกณฑท่ีนํามาใชน้ี เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนับตั้งแตวันท่ี 15
มิถุนายน 2553 เป็นตนไป
 


