
#12637 ทัวรยุโรป อังกฤษ สกอตแลนด ไอรแลนด 10 วัน 7
คืน เสาหินสโตนเฮนจ ลอนดอนอาย บิน TG
ทัวรยุโรป อังกฤษ สกอตแลนด ไอรแลนด เบอรตันออนเดอะวอเตอร สนามโอ
ลดแทรฟฟอรด ลองเรือทะเลสาบวินเดอรเมียร ปราสาทเอดินเบิรก ไจแอนทคอส
ตเวย ไททานิคเบลฟาสต พระราชวังวินดเซอร ทาวเวอรออฟลอนดอน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานฮีทโธรว - สโตนเฮนจ - บาธ - พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน - บริสตอล -
สะพานเชเวิรน - คารดิฟฟ - ศาลาวาการเมืองคารดิฟฟ - พิพิธภัณฑคารดิฟฟ -
สนามกีฬามิลเลนเนียม

  

CLAYTON
HOTEL
CARDIFF หรือ
เทียบเทา

3 คอตสโวลส - เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร - แมนเชสเตอร   

RENAISSANCE
MANCHESTER
CITY หรือเทียบ
เทา

4 สนามฟุตบอลโอลดทราฟฟอรด - วินเดอรเมียร - เอดินเบิรก - ลองเรือทะเลสาบวิน
เดอรเมียร (เลคดิสทริค)   

NOVOTEL
EDINBURGH
HOTEL หรือ
เทียบเทา

5 เอดินเบิรก - อนุสาวรียบ็อบบี - ถนนรอแยลไมลส - พระตําหนักโฮลี่รูด (พระราชวัง
โฮลีรูดเฮาส) - ปราสาทแหงเอดินเบิรก - โบสถเซนตมากาเร็ต - ถนนปร้ินซ - แครน
ไรอัน - High Speed Ferry - เบลฟาสต

  

EUROPA
HOTEL
BELFAST หรือ
เทียบเทา

6 ไอรแลนดเหนือ - ปราสาทคารริคเฟอกัส - สะพานเชือก - ไจแอนท คอสเวย -
ปราสาทดูนเลซ   

EUROPA
HOTEL
BELFAST หรือ
เทียบเทา

7 เบลฟาสต - พิพิธภัณฑไททานิคเบสฟาส - ศาลาวาการเมืองเบลฟาสต - มหาวิทยา
ลัยควีนสเบลฟาสต - กําแพงสันติภาพเบลฟาสต - ถนนฟอลส - ถนนชานคิลล -
ลอนดอน

  

COPTHORNE
TARA HOTEL
LONDON
KENSINGTON
หรือเทียบเทา

8 วินดเซอร - พระราชวังวินดเซอร - บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ - ลอนดอน   

COPTHORNE
TARA HOTEL
LONDON
KENSINGTON
หรือเทียบเทา

9
ลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลการ - หอนาฬิกาบิก๊เบ็น - มหาวิหารเวสตมินสเตอร - มหา
วิหารเซนตปอลกรุงลอนดอน - ลอนดอนบริดจ - ทาวเวอรบริดจ - ทาวเวอรออฟ
ลอนดอน - ถนนไวทฮอลล - จัตุรัสพิคคาดิลลี่ - พระราชวังบัคก้ิงแฮม - ชิงชาสวรรค
ลอนดอนอาย - ไนทบริดจ - หางแฮรอดส - ทาอากาศยานฮีทโธรว

   -

10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63 ฿122,000 ฿110,000 ฿91,000 ฿19,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานฮีทโธรว - สโตนเฮนจ - เมืองบาธ - พิพิธภัณฑ
น้ําแรรอนโรมัน - เมือง บริสตอล - สะพานเชเวิรน - เมือง
คารดิฟฟ - ศาลาวาการเมือง คารด๊ิฟ - พิพิธภัณฑคารด๊ิฟ -
สนามกีฬามิลเลนเนียม

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. พรอมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D 9-12 สายการบินไทย เจาหนาท่ี
คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.15 น. ออกเดินทางสูลอนดอน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 910

06.20 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว นครลอนดอน ผานการตรวจคนเขาเมืองแลว รถโคชรอรับทานออกเดินทางสูเมืองซา
ลสบัวรี่

นําเขาชม เสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก กองหินหรือแนวแทงหินท่ีเป็นความลับดํามืด
ในชวงหน่ึงของประวัติศาสตร

จากนั้นออกเดินทางตอสูเมืองบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเกาแกท่ีมีอายุตั้งแตเมื่อครั้งโรมันเรืองอํานาจจากหลักฐานบอน้ําพุ
รอน และซากอาคารเกาแกท่ีหลงเหลืออยูทําใหเมืองบาธไดรับการแตงตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในปี ค.ศ.
1987

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

้ ่ ่



นําเขาชม พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวัติการคนพบท่ีนาสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุมอาคาร
สําคัญของเมือง คือบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบอน้ําแรรอนคิงส (The Sacred Spring) สวนท่ีสองคือ บริเวณวัด และสวนท่ีสาม
คือ บริเวณท่ีเปิดบริการใหนักทองเท่ียวหรือชาวเมืองใชบริการน้ําแร ซ่ึงมีท้ังสระวายน้ํา, บอน้ําแรเย็น-รอน, หองอบไอน้ํา และ
สวนท่ีเป็น Turkish Bath และใหทานไดชิมน้ําแรท่ีจัดใหกับนักทองเท่ียวเทานั้น

จากนั้นเท่ียวชมเมืองอาคารบานเรือนถูกสรางขึ้นในยุคจอรเจียน ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวอีกท้ังอาคารรอยัล เครสเซน กลุม
อาคารรูปครึ่งวงกลมท่ีมีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทําใหเมืองบาธมีเสนหไมนอย

นําทานเดินทางตอสู เมืองบริสตอล เมืองในอังกฤษท่ีมีพรมแดนติดตอกับประเทศเวลส เพียงแคชองแคบกั้น ขามสะพาน
เชเวิรน ผานชองแคบบริสตอลเขาสู เมืองคารดิฟ๊ เมืองหลวงของประเทศเวลส หน่ึงในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตั้งของ
ปราสาทคารดิฟ๊ เดิมเป็นท่ีพํานักของขุนนางผูปกครองเมือง ถูกลอมรอบไวดวยกําแพงโบราณ

จากนั้นชม ศาลาวาการเมือง และ พิพิธภัณฑ ซ่ึงเป็นกลุมอาคารโบราณเกาแก ผานชมเมือง สวนสาธารณะคารดิฟ๊, สนาม
กีฬามิลเลนเนียม, อาคารท่ีทําการของรัฐ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี CLAYTON HOTEL CARDIFF 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานฮีทโธรว

สโตนเฮนจ

บาธ

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

เสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญ ตั้งอยูกลางท่ีราบซัลลิส
เบอรรี่ ในบริเวณตอนใตของอังกฤษ ประกอบไปดวยแทงหินขนาดยักษ 112 กอน ตั้ง
เรียงกันเป็นวงกลมซอนกัน 3 วง แทงหินบางอันตั้งขึ้น บางอันอยูในแนวนอน และบาง
อันก็ถูกวางซอนขึ้นไปขางบน สโตนเฮนจมีชื่อเสียงอยางมากในฐานะท่ีเป็นกลุมหิน
ประหลาดซ่ึงไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน

เป็นเมืองเกาแกแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร ท่ีมีศิลปะยุคโรมันท่ีหลงเหลืออยูมากมาย
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงามและความย่ิงใหญทาง
ประวัติศาสตร จึงไมนาแปลกใจเลยท่ีบาธไดรับเลือกใหเป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

พิพิธภัณฑนํ้าแรรอนโรมัน บาย

เป็นกลุมอาคารสําคัญของเมืองคือบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบอน าแรรอนคิงส(The Sacred
Spring) สวนท่ีสองคือบริเวณวัด และสวนท่ีสามคือบริเวณท่ีเปิดบริการใหนักทองเท่ียว
หรือชาวเมืองใชบริการน าแรซ่ึงมีท้ังสระวายน า, บอน าแรเย็น-รอน, หองอบไอน าและสวน
ท่ีเป็นTurkish Bath และใหทานไดชิมน าแรท่ีจัดใหกับนักทองเท่ียวเทานั้น



้ ๋ ่ ่ ่

บริสตอล

สะพานเชเวิรน

คารดิฟฟ

ศาลาวาการเมืองคารดิฟฟ

พิพิธภัณฑคารดิฟฟ

สนามกีฬามิลเลนเนียม

เป็นเมืองหลักท่ีอยูในทางภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศอังกฤษ เคยเป็นเมืองทา
มากวา 800 ปี ในอดีตเป็นเมืองศูนยกลางการคาทาส เป็นเมืองท่ีเต็มไปดวยรองรอย
แหลงอดีต

สะพานเชเวิรน ในบางครั้งเราเรียกอีกชื่อหน่ึงวา เซเวิรนแวรวริด เป็นสะพานแขวน
ทางดวน ทีขามผานแมน้ําเซเวิรนและแมน้ําเวลล ระหวางออสใต และ ทางเหนือของ
อังกฤษ และภูเขาท่ีชื่อวา Monmouthshire ในเวลล

เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดและมีประชากรมากท่ีสุดของเวลส เป็นเมือง
ศูนยกลางการคา ท่ีตั้งของสถาบันวัฒนธรรมและกีฬาแหงชาติแทบทุกสถาบัน เป็นท่ีตั้ง
ของสื่อแหงชาติเวลส ท่ีตั้งของสภาแหงชาติเวลส คารดิฟฟเป็นเมืองท่ีมีความโดดเดนดาน
การทองเท่ียว

เป็นศาลาวาการประจําเมืองคารดิฟฟ ท่ียอนสมัยไปถึงชวงโรมันเขามายึดครองเกาะบริเตน
ดินแดนของเวลสยังประกอบไปดวยเผาตางๆ และเมืองคารดิฟฟกออยูภาตใตเขตอิทธิพล
ของเผา Silures ซ่ึงเป็นหน่ึงในชาติชนชาวเคลท ท่ีตั้งของคารดิฟฟในอดีตเป็นจุด
ยุทธศาสตรเน่ืองจากอยูปากแมน้ํา Taff แตก็ยังไมไดเป็นเมืองใหญมากมาย

พิพิธภัณฑแหงชาติเมืองคารดิฟฟ (National Museum Cardiff) จัดแสดงดานศิลปะและ
ประวัติศาสตร ไดรับยกยองวาเป็นพิพิธภัณฑท่ีดีท่ีสุดแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร ถือ
เป็นพิพิธภัณฑ 1 ใน 7 แหงท่ีรวมกันเป็นสวนพิพิธภัณฑแหงชาติแควนเวลส (National
Museum Wales)

เป็นสนามกีฬาแหงชาติของประเทศเวลส ตั้งอยูในเมืองคารดิฟฟ เป็นบานของทีม
สหพันธรักบี้แหงชาติเวลสและทีมฟุตบอลของทีมชาติเวลส ถูกสรางขึ้นสรางขึ้นเพ่ือเป็น
เจาภาพการแขงขันรักบี้เวิลดคัพปี 1999 และในปี 2015 สมาคมรักบี้แหงเวลสประกาศขอ
ตกลงการใหการสนับสนุนเป็นเวลา 10 ปีกับ Principality Building Society ท่ีน่ีจึงได
เป็นท่ีรูจักในอีกชื่อหน่ึงวา "สนามกีฬาพรินซิพาลิตี้"

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 CLAYTON HOTEL CARDIFF หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เขตคอตสโวลส - เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร - เมืองแมนเชส
เตอร

ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซ้ือตั๋วเครื่องบิน, เชารถโคช, จองท่ีพัก, รานอาหาร สถานท่ีเขา
ชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีท่ีเกิดเหตุการณ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเท่ียว
บิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือ
เหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิใ์นการเปล่ียนโปรแกรม และไมสามารถ
คืนเงินคาใชจายตาง ๆ ท่ีชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอ่ืน ๆ เกิดขึ้น
นอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

นําทานสูเขตคอตสโวลส ภูมิภาคทางตะวันตกของอังกฤษ หมูบานแสนสวยเงียบสงบ และเมืองเล็ก ๆ ท่ีมีรานคาตกแตง
แบบชนบท สลับกับทุงหญาสีเขียวขจีคอตสโวลส เป็นศูนยกลางการคาขนแกะและเล้ียงแกะมาตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 13-15

พาทานเท่ียวชม เมืองเบอรตัน ออน เดอะ วอเตอร เมืองท่ีโดงดังท่ีสุดในคอตสโวลส ดูเงียบสงบมีลําธารสายเล็ก ๆ (แมน้ําวิน
ดรัช) ไหลผานกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขามน้ําเป็นชวง ๆ กับตนวิลโลวท่ีแกวงกิ่งกานใบอยูริมน้ํา เมืองน้ีมีรานอาหาร
และโรงแรม รวมท้ังรานคาใหเดินเลนเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย

จากนั้นเดินทางตอสูเมืองสแตรทฟอรด เพียง 42 ก.ม. เมืองท่ีตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอนอันเป็นบานเกิดของวิลเลียม เช็คส
เปียร กวีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของอังกฤษ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระเดินเลนชมเมือง หาซ้ือของท่ีระลึกเกี่ยวกับวิลเลียม เชคสเปียร กวีเอกท่ีโดงดังของโลก

จากนั้นออกเดินทางสูแมนเชสเตอร เมืองอุตสาหกรรมท่ีมีชื่อเสียง อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีมีสโมสรท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในวงการ
ฟุตบอลของโลก คือ แมนยู หรือ ปีศาจแดง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี RENAISSANCE MANCHESTER CITY หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

คอตสโวลส

เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองชนบทท่ีขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของทัศนียภาพ และบรรยากาศอบอุนสบายๆ
เหมาะแกการมาพักผอน ทรัพยากรธรรมชาติยังอุดมสมบูรณเป็นอยางมาก ผูมาเยือนจะ
ไดสัมผัสกับเนินเขา ทุงหญา สวนดอกไม แมน้ําเล็กๆ และสถาปัตยกรรมท่ีเป็น
เอกลักษณเฉพาะตัวอยางหมูบานหินสีน้ําผึ้ง ท่ีสรางมาตั้งแตชวงศตวรรษท่ี 17 และยังคง
ไดรับการอนุรักษไวอยางดีเย่ียม

เป็นหมูบานท่ีไดรับการโหวตใหเป็นหมูบานท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในอังกฤษ ดวย
ลักษณะของตัวอาคารท่ีมีความโดดเดนเฉพาะ ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซ่ึงเป็นหิน
Cotswold stone เทานั้น ภายในหมูบานจะมีแมน้ํา Windrush ไหลผาน มีเป็ดหัวเขียว
สวยงามเวียนวายเต็มแมน้ํา เป็นหมูบานท่ีมีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค

่



วันท่ี 4 สนามฟุตบอล โอลดทราฟฟอรด - เมืองวินเดอรเมียร - เมือง
เอดินเบิรก - ลองเรือทะเลสาบวินเดอรเมียร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู อาหารทองถิ่น

แมนเชสเตอร บาย

เมืองอุตสาหกรรมท่ีมีชื่อเสียง อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีมีสโมสรท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในวงการ
ฟุตบอลของโลก คือแมนยู หรือ ปีศาจแดง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 RENAISSANCE MANCHESTER CITY หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

นําคณะเขาชมสนามโอลด แทรฟฟอรด ท่ีสรางนักเตะเกง ฝีเทายอดของปีศาจแดงมาหลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสร
แมนยูฯ ท่ีจัดวารวยท่ีสุดในโลก อิสระใหทานเลือกซ้ือของท่ีระลึกของทีมท่ีทานชื่นชอบในราน MEGA STORE ท่ีมากมายไป
ดวยของท่ีระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเขาชมสนามฟุตบอลและมิวเซียมจะงดใหบริการในวันทําการ
แขงขัน)

จากนั้นออกเดินทางสูเมืองวินเดอรเมียร เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแหงชาติท่ีไดรับการขนานนามวาดีและ
สวยท่ีสุดของอังกฤษท่ีกวางขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แหง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําคณะลองเรือชมความสวยงามของทะเลสาบวินเดอรเมียร ทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ มีความยาว 18 ก.ม. และสวนกวางท่ี
สุดราวๆ 1.5 ก.ม. ชาวอังกฤษเรียกกันวา “ทะเลสาบริบบิ้น” บงบอกถึงลักษณะของทะเลสาบน้ี วากันวาน้ําในทะเลสาบเป็นน้ํา
ท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา สองฝ่ังของทะเลสาบเต็มไปดวยความรมรื่นของไมใหญนานาพันธุ สลับกับบานพักตาก
อากาศท่ีมาสรางไว ชวยเติมแตงใหเป็นทัศนียภาพท่ีนาดูชมย่ิงขึ้นไปอีก

จากนั้นเดินทางสูดินแดนภาคเหนือท่ีเมืองเอดินเบิรก หรือ เอดินเบอระ เมืองหลวงของสก็อตแลนดท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ี
สวยงาม

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี NOVOTEL EDINBURGH HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

สนามฟุตบอลโอลดทราฟฟอรด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามเหยาของแมนเชสเตอรยูไนเต็ด มีจํานวนความจุ 75,635 ท่ีน่ัง โอลดแทรฟฟ
อรดเป็นสนามกีฬาของสโมสรท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในบรรดาหลายๆทีมในสหราชอาณาจักร
เป็นสนามกีฬาขนาดใหญเป็นอันดับท่ี 3 และเป็นสนามกีฬาฟุตบอลขนาดใหญเป็นอันดับ
ท่ี 2 และใหญเป็นอันดับท่ี 8 ในทวีปยุโรป



วันท่ี 5 เมืองเอดินเบิรก - อนุสาวรียบ็อบบี - ถนนรอแยลไมลส - พระ
ตําหนักโฮล่ีรูด/พระราชวังโฮลีรูดเฮาส - ปราสาทแหงเอดินเบอระ
- โบสถเซนตมากาเร็ต - ถนนปร้ินซ - เมืองแครนไรอัน - High
Speed Ferry - เบลฟาสต

 หมายเหตุ สนามโอลด แทรฟฟอรด การเขาชมสนามฟุตบอลและมิวเซียมจะงดใหบริการในวันทําการแขงขัน

วินเดอรเมียร
เป็นเมืองธรรมชาติแสนสวยริมทะเลสาบ ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติ เลคดิสทริค
LAKE DISTRICT ถือเป็นอุทยานแหงชาติ และยังเป็นสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือน
มากท่ีสุดของประเทศอังกฤษ เพราะภูมิประเทศของเลคดิสทริค มีความสวยงามมาก
เน่ืองจากมีลักษณะเป็นพ้ืนท่ีเนินเขา ผืนปา และทะเลสาบใสสีคราม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

เอดินเบิรก

ลองเรือทะเลสาบวินเดอรเมียร (เลคดิสทริค)

 บาย

เมืองเอดินเบิรก (Edinburgh) คือเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด เป็นเมืองท่ีจัดไดวา
สวยอันดับตน ๆ ของสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนเป็นจํานวน
มาก

ลองเรือชมความงดงามของหมูบานริมทะเลสาบวินเดอรเมียร พรอมชมทัศนียภาพอัน
งดงามของทะเลสาบท่ียังคงสภาพท่ีเป็นธรรมชาติไว อยางสมบรูณ ทะเลสาบวินเดอรเมียร
เป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญพอสมควร มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร และสวน
กวางท่ีสุดราวๆ 1 กิโลเมตรครึ่งคนอังกฤษเรียกกันวา “ทะเลสาบริบบิ้น” ซ่ึงเป็นทะเลสาบ
ในลักษณะไมกวางนักแตยาวเหยียดคลายๆผาริบบิ้นท่ีใชผูกของขวัญ และยังเป็น 1 ใน
16 ทะเลสาบในบริเวณวนอุทยานแหงชาติเลคดิส-ทริคต (Lake District) ซ่ึงอยูทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษและเป็นทะเลสาบท่ีใหญท่ีสุดในละแวกน้ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 NOVOTEL EDINBURGH HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

นําเท่ียวชมเมืองเอดินเบอระ ขึ้นสูยอดเขาแคลตันท่ีจะทําใหทานประทับใจไปกับเมืองท่ีถูกแบงเป็นสองฝ่ังของโอลดทาวน
และนิวทาวน นอกจะไดชมวิวทิวทัศนของตัวเมืองแลว บนเนินเขาแหงน้ียังเป็นท่ีตั้งของอนุสรณสถานรําลึกถึงสงครามนโป
เลียน ท่ียังสรางไมเสร็จสมบูรณ สถาปัตยกรรมท่ีคลายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทําใหเอดินเบอระไดรับการ
ขนานนามวา “เอเธนสแหงทิศเหนือ”

นําทานผานชมอนุสาวรียบ็อบบี้ สุนัขพันธุสกายเทอเรียรท่ีโดงดังท่ีสุดตัวหน่ึงของโลก จากความซ่ือสัตย และจงรักภักดี,
ถนนรอยัลไมล ถนนสายสําคัญท่ีเชื่อมสูพระตําหนักโฮล่ีรูด (Palace of Holyrood House) ซ่ึงเป็นท่ีประทับของพระราชินี
เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด และเคยเป็นท่ีประทับของพระนางแมรีแหงสก็อต ฝ่ังตรงขามเป็นรัฐสภาแหงชาติสก็อตอันนาภาค
ภูมิใจ ดวยสถาปัตยกรรมรวมสมัย

่ ้ ่



นําทานเขาชม ปราสาทเอดินเบิรก อันสงางามดวยทําเลท่ีตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเดนเป็นสงาจากทุกมุมเมือง เคยเป็นท่ี
ประทับของกษัตริยสกอต เคยถูกทําลายลงหลายครั้ง แตทุกครั้งก็ไดรับการบูรณะและสรางใหมใหกลับคืนสูความสงางาม แบง
เป็นสวนตาง ๆ อยางนาชม อาทิ สวนของปอมปราการ และกําแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญเรียงราย รวมท้ังประเพณีการยิงปืน
ใหญในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีท่ีผานมา

โบสถเซนตมากาเร็ต สรางในคริสตศตวรรษท่ี 12 เพ่ือรําลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเดวิดท่ี 1 แลวเขาสูพระราชฐานชั้นใน
สวนท่ีเป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศแหงสก็อต หองประทับ และหองมหามงกุฎ และ Great Hall
เคยเป็นท้ังหองจัดเล้ียง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร และโรงพยาบาลมาแลวในแตละยุคสมัยปัจจุบัน จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธ
ยุทโธปกรณท่ีใชในการสงครามบันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระใหทานไดชอปป้ิงบนถนนปริ้นเซส ท่ีมีหางสรรพสินคาแบรนดเนม และรานขายของท่ีระลึก โดยเฉพาะป่ีสก็อตเครื่อง
ดนตรีประจําชาติสก็อต ท่ีมีความเกาแกท่ีสุดในโลก รวมท้ังผา WOOLและผาแคชเมียร และผาตารตันผาลายสก็อตพ้ืนเมืองอัน
เป็นเอกลักษณของประเทศ

ไดเวลารถโคชเดินทางสู เมืองแครนไรอัน (Cairnryan) เป็นหมูบานชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อตแลนดชายฝ่ังตะวันออก ท่ี
นิยมในการขามเรือเฟอรรี่สูไอรแลนดเหนือ เสนทางคมนาคมหลักท่ีสะดวกสบาย และยังมีประวัติศาสตรอันยาวนาน

ค่ํา

เรือ High Speed Ferry (Stena Line) ขามสูเบลฟาสต (BELFAST) เพียง 2.15 ช.ม. สูเมืองหลวงท่ีมากดวยสีสัน
และมีชีวิตชีวา ท้ังยังเป็นประตูสูชนบทอันเงียบสงบของไอรแลนดเหนือ เบลฟาสตเป็นแหลงกําเนิดของเรือไททานิค และยังคงมี
รองรอยความเจริญทางอุตสาหกรรมท่ีกอรางขึ้น อีกท้ังยังไดซึมซับจนกลายเป็นวัฒนธรรมของเมือง

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือ

นําทานเดินทางถึง เมืองเบลฟาสต เมืองหลวงของไอรแลนดเหนือ 1 ใน 4 เมืองปกครองของสหราชอาณาจักร

พักท่ี EUROPA HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

เอดินเบิรก

อนุสาวรียบ็อบบี

ถนนรอแยลไมลส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองเอดินเบิรก (Edinburgh) คือเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด เป็นเมืองท่ีจัดไดวา
สวยอันดับตน ๆ ของสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนเป็นจํานวน
มาก

สุนัขพันธุสกายเทอเรียรท่ีโดงดังท่ีสุดตัวหน่ึงของโลก จากความซ่ือสัตย และจงรักภักดี

เป็นถนนสายสําคัญท่ีเชื่อมสูพระตําหนักโฮล่ีรูด (Palace of Holyrood House) ซ่ึงเป็น
ท่ีประทับของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด และเคยเป็นท่ีประทับของพระนาง
แมรีแหงสก็อต



พระตําหนักโฮลี่รูด (พระราชวังโฮลีรูดเฮาส)

ปราสาทแหงเอดินเบิรก

โบสถเซนตมากาเร็ต

ฮอลีรูดเดิมเป็นสํานักสงฆท่ีกอตั้งโดยพระเจาเดวิดท่ี 1 แหงสกอตแลนด ในปี ค.ศ. 1128
ตอมามาใชเป็นท่ีประทับหลักของพระมหากษัตริยและพระราชินีของสกอตแลนดมาตั้งแต
คริสตศตวรรษท่ี 15 ตัวพระราชวังตั้งอยูทางใตของรอยัลไมล (Royal Mile) ใน
เอดินบะระ ตรงกันขามกับปราสาทเอดินบะระทางอีกดานหน่ึงของรอยัลไมล ในปัจจุบัน
เป็นท่ีประทับอยางเป็นทางการในสกอตแลนดของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2
ผูทรงประทับเป็นเวลาหน่ึงอาทิตยในตนฤดูรอนของทุกปีและทรงเป็นเจาภาพงานเล้ียงใน
สวนและการเล้ียงรับรองอยางเป็นทางการตาง ๆ เมื่อประทับอยูท่ีน่ัน

เคยเป็นท่ีประทับของกษัตริยสก็อต และเป็นท่ีเก็บรักษามงกุฎแหงราชวงศ หากขึ้นไปบน
จุดชมวิวของปราสาทจะสามารถมองเห็นเมือง เอดินเบอระ ไดท่ัวท้ังเมืองเลยทีเดียว ท่ีน่ี
สรางจากหินภูเขาไฟเกาแกท่ีมีอายุกวา 300 ลานปีกอนคริสตกาล และเคยเป็นศูนยกลาง
ทางการทหารท่ีสําคัญมากในอดีต

เป็นโบสถท่ีสรางในคริสตศตวรรษท่ี 12 เพ่ือรําลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเดวิดท่ี 1 และ
เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศแหงสก็อต หองประทับ และหอง
มหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นท้ังหองจัดเล้ียง, การประชุมสภา,โรงเรือนทหารและ
โรงพยาบาลมาแลวในแตละยุคสมัยปัจจุบัน จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณท่ีใชในการ
สงคราม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

ถนนปริ้นซ

แครนไรอัน

 บาย

เป็นถนนชอปป้ิงท่ีมีหางสรรพสินคาและรานขายของท่ีระลึกโดยเฉพาะป่ีสก็อต เครื่อง
ดนตรีประจําชาติสก็อตท่ีมีความเกาแกท่ีสุดในโลก รวมท้ังผา WOOL และผาแคชเมียร
และผาตารตันผาลายสก็อตพ้ืนเมืองอันเป็นเอกลักษณของประเทศ

เป็นเมืองทาท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรทางทะเลของประเทศ ท่ีเชื่อมตอประเทศ
ไอรแลนดตอนเหนือและสกอตแลนด

High Speed Ferry คํ่า

เรือ High Speed Ferry (Stena Line) ใชเพ่ือขามสูเบลฟาสต (BELFAST) เพียง
2.15 ช.ม. สูเมืองหลวงท่ีมากดวยสีสัน และมีชีวิตชีวา ท้ังยังเป็นประตูสูชนบทอันเงียบ
สงบของไอรแลนดเหนือ เบลฟาสตเป็นแหลงกําเนิดของเรือไททานิค และยังคงมีรองรอย
ความเจริญทางอุตสาหกรรมท่ีกอรางขึ้น อีกท้ังยังไดซึมซับจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ
เมือง



วันท่ี 6 ไอรแลนดเหนือ - ปราสาทคารริคเฟอกัส - สะพานเชือก - ไจแอ
นท คอสเวย - ปราสาทดูนเลซ

เบลฟาสต

 รับประทานอาหารเย็น บนเรือนําเท่ียว

 EUROPA HOTEL BELFAST หรือเทียบเทา

เป็นเมืองหลวงท่ีมากดวยสีสันและมีชีวิตชีวา ท้ังยังเป็นประตูสูชนบทอันเงียบสงบของ
ไอรแลนดเหนือ ลองจินตนาการถึงเมืองท่ีมีจัตุรัส ถนนหลักและทองถนนท่ัวไปเต็มไป
ดวยสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียนและจอรเจียน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

นําทานเท่ียวชมไอรแลนดเหนือ ตามรอยซีรีสดังของ HBO เรื่อง "Game of Thrones" แหลงทองเท่ียวยอดฮิต สถานท่ี
หลักท่ีใชเป็นท่ีถายทําซีรีสดัง เรียกไดวาเปล่ียนจากเมืองรางเป็นเมืองทองเท่ียว ท่ีรองรับนักทองเท่ียวหลายรอยคนตอวันในชั่ว
พริบตา และกลายเป็นแหลงทองเท่ียวยอดฮิตติดอันดับโลก สถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ ตั้งแตถํ้า ทุงหญา ภูเขา ซ่ึงลวนแตใช
เป็นสถานท่ีถายทํา Game of Thrones ท้ังสิ้น

รถโคชเลาะเลียบชายฝ่ัง Northern Ireland โดยแวะใหถายรูปกับปราสาท Carrickfergus ซ่ึงสรางขึ้นในศตวรรษท่ี 12 ถือ
ไดวาเป็นปราการนอรมันท่ีเกาแกและดีท่ีสุดของไอรแลนดเหนือ ชมทัศนียภาพชายฝ่ังทะเลท่ี Carrick-A-Rede ท่ีมีสะพาน
เชือก (Rope Bridge) ทาทายผูกลา ทาความสูง ความเสียว ชองแคบท่ีมีความลึก 30 เมตร กวาง 20 เมตร แรกเริ่มสรางโดย
ชาวประมง เพ่ือไวใชขามไปจับปลาแซลมอน เป็นแคเชือกจับเสนเดียว ตอมาไดมีการปรับปรุงสรางใหมใหมั่นคงแข็งแรง และทํา
เป็นสถานท่ีทองเท่ียว

จากนั้นแวะเมือง Bushmills เมืองน้ีมีชื่อเรื่องวิสกี้ โดยมีโรงกล่ันวิสกี้เกาแก ตั้งแตปี ค.ศ.1608

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสูเขตอนุรักษธรรมชาติของเนชั่นแนลทรัสต และแหลงมรดกโลกแหงท่ีหน่ึงของไอรแลนด (Giant’s Causeway)
คนท่ีน่ีถือวาเป็นสิ่งมหัศจรรยอันดับ 8 ของโลก ธรรมชาติอันนาพิศวงน้ีปรากฏใหเห็นบริเวณชายฝ่ังนอรธ แอนทริม โคสต หิน
ราว 40,000 แทงท่ีสูงถึง 12 เมตร หินบะซอลหกเหล่ียมเหลาน้ีถูกสรางขึ้นในชวงภูเขาไฟระเบิด 60 ลานปีท่ีแลวน้ี เป็นหน่ึงใน
สถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอัศจรรยท่ีสุดของโลก

กอนเดินทางกลับแวะชมวิวท่ี ปราสาทดูนเลซ (Dunluce Castle) เป็นภาพวิวสุดทายของวัน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี EUROPA HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 7 เบลฟาสต - ไททานิคเบลฟาสต - ศาลาวาการเมืองเบลฟาสต -
มหาวิทยาลัยควีนสเบลฟาสต - กําแพงสันติภาพเบลฟาสต -
ถนนฟอลส - ถนนชานคิลล - มหานครลอนดอน

ไอรแลนดเหนือ

ปราสาทคารริคเฟอกัส

สะพานเชือก

ไอรแลนดเหนือ คือ 1 ใน 4 เขตการปกครองหลักของสหราชอาณาจักร มีพ้ืนท่ีติดตอกับ
ประเทศไอรแลนดสามดาน ไอรแลนดเหนือเป็นสวนหน่ึงของสหราชอาณาจักร ปัจจุบันมี
นักทองเท่ียวหล่ังไหลเขามาสัมผัสและเท่ียวชมความสวยงามของประเทศแหงน้ีเป็น
จํานวนมากจนแทบบดบังเหตุการณรุนแรงท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีตท่ีผานมา จากสถานการณ
ทางการเมืองท่ีมีเสถียรภาพเมื่อไมกี่ปีท่ีผานมาทําใหนักเดินทางรูสึกปลอดภัยในการเขา
มาทองเท่ียวมากขึ้น

ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นในศตวรรษท่ี 12 และถือวาเป็นปราการนอรมันท่ีเกาแกและดีท่ีสุดของ
ไอรแลนด กําแพงเมืองท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรสรงขึ้นโดยชิเชสเตอรในปี 1600 แสดง
ใหเห็นถึงคุณภาพ และความมุงมั่นของผูกอสรางชาวจาโคเบียน และเป็นสถานท่ีทรง
คุณคานาแวะไปเท่ียวชม

สะพานเชือกน้ีเป็นสัญลักษณท่ีสรางขึ้นโดยชาวประมงปลาแซลมอน นักทองเท่ียวท่ีกลา
หาญขามไปยังเกาะหินท่ีสูง 30 เมตรและกวาง20เมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

ไจแอนท คอสเวย

ปราสาทดูนเลซ

 บาย

เสาหินราว 40,000 แทงท่ีสูงถึง 12 เมตร หินบะซอลหกเหล่ียมเหลาน้ีถูกสรางขึ้นในชวง
ภูเขาไฟระเบิด 60 ลานปีท่ีแลว น้ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอัศจรรย
ท่ีสุดของโลก ชาวไอริช

เป็นปราสาทท่ี เป็นสถานท่ีอันเกาแกริมทะเล โบราณสถานปราสาทยุค Medieval ตั้งอยู
ปลายเนินผาท่ีสูงชันท่ีมองเห็นมหาสมุทรแอทแลนดติก คุณสามารถเขาถึงตัวปราสาทน้ี
ไดดวยการขามสะพานเทานั้น

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย

 EUROPA HOTEL BELFAST หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

นําทานเท่ียวชมเมืองเบลฟาสต เมืองหลวงของไอรแลนดเหนือ ท่ีมีอุตสาหกรรมการตอเรือและทาเรือขนาดใหญสําหรับจัดสง
สินคาไปท่ัวโลก ในยุคท่ีเศรษฐกิจเฟ่ืองฟู และมีการเจริญเติบโต เกิดขึ้นหลังจากมีการเซ็นขอตกลงสันติภาพ

นําทานเขาชม ไททานิค เบลฟาสต (Belfast Titanic) พิพิธภัณฑขนาดใหญเป็นอาคาร 6 ชั้น รูปรางเหมือนหัวเรือลํามหึมา
แหลงทองเท่ียวแหงใหมของเมือง เรือไททานิคถูกสรางขึ้นท่ีอูตอเรือฮารแลนดและวูลฟฟในเบลฟาสต กอนท่ีจะแลนไปยังเมือง
เซาทแธมตัน ภายในพิพิธภัณฑมีการนําหองจําลองของหองสันทนาการตางๆ บนเรือและบันไดใหญกลางเรือมาโชวดวย นักทอง
เท่ียวยังสามารถสํารวจเรื่องราวของไททานิค ผานการแสดงดวยเทคนิคพิเศษและระบบอินเตอรแอ็คทีฟ

นําไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตลวิคตอเรีย, มหาวิทยาลัยควอเตอร (University Quarter) กําแพง
สันติภาพ (Peace Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของถนน Falls และ Shankill สถานท่ีทองเท่ียวท้ังหมดน้ีทําใหทาน
ไดสัมผัสและเห็นท้ังสองดานของชีวิตท่ีทันสมัยในเบลฟาสต

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูมหานครลอนดอน หลังจากรับสัมภาระรถโคชนําคณะเดินทางไปยังรานอาหาร

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําเมนูแบบดีลักซ ณ ภัตตาคารโฟรซีซ่ัน - ตนตํารับเป็ดอันโดงดัง / หอยเชลล / กุงมังกร และหลากหลาย
เมนูความอรอย

พักท่ี COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

เบลฟาสต

พิพิธภัณฑไททานิคเบสฟาส

ศาลาวาการเมืองเบลฟาสต

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงท่ีมากดวยสีสันและมีชีวิตชีวา ท้ังยังเป็นประตูสูชนบทอันเงียบสงบของ
ไอรแลนดเหนือ ลองจินตนาการถึงเมืองท่ีมีจัตุรัส ถนนหลักและทองถนนท่ัวไปเต็มไป
ดวยสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียนและจอรเจียน

เป็นท่ีเปิดขึ้นในปี 2012 เป็นอนุสาวรียมรดกทางทะเลของเบลฟาสตท่ีอูตอเรือฮารแลนด
แอนดวอลฟ อดีตอูผูตอเรือไททานิค เรือโดยสารท่ีไดชื่อวาเป็นเรือสําราญสุดหรูและล้ํายุค
ท่ีสุดในยุคนั้น ท่ีน่ีจะบอกเลาเรื่องราวของเหตุการณเรือไททานิค ท่ีเป็นโศกนาฎกรรมการ
เดินเรือท่ีรายแรงท่ีสุดครั้งหน่ึงของมนุษยชาติ

เป็นอาคารเทศบาลของสภาเมืองเบลฟาสต ตั้งอยูในจัตุรัสโดลกัลล เป็นแลนมารคท่ีแบง
พ้ืนท่ีเชิงพาณิชยและธุรกิจของใจกลางเมืองอยางมีประสิทธิภาพ ภายนอกสรางขึ้นจากหิน
พอรตแลนด ในสไตลบารอคผสมวิคตอเรีย มีสนามหญาลอมรอบ มีหอคอยตั้งอยูท่ีมุมท้ัง
สี่ดวยเสาทองแดงซ่ึงมีความสูง 53 เมตร ภายในมีหองรับรองและหองโถงใหญท่ีไดรับการ
ตกแตงอยางโดดเดน ท้ังยังมีอนุสรณตางๆ อยางเฟรดเดอริกโรเบิรตชิเชสเตอร เอิรลแหง
เบลฟาสต เซอรครอวฟอรด และเลด้ีแมคคัลลาหและท่ี 36



วันท่ี 8 เมืองวินดเซอร - พระราชวังวินดเซอร - บิซสเตอร เอาทเลท
วิลเลจ - มหานครลอนดอน

มหาวิทยาลัยควีนสเบลฟาสต

กําแพงสันติภาพเบลฟาสต

ถนนฟอลส

ถนนชานคิลล

มีอีกชื่อวามหาวิทยาลัยควอเตอร (University Quarter) เป็นมหาวิทยาลัยประจําเมือง
เบลฟาสตท่ีมีชื่อเสียง เปิดใหบริการในปี 1849 มีรากฐานมาจากการเป็นวิทยาลัยศึกษา
ดานเคมี ปัจจุบันท่ีน่ีเปิดสอนหลักสูตรปริญญาทางวิชาการในระดับตาง ๆ และในหลาก
หลายสาขาวิชาโดยมีหลักสูตรมากกวา 300 หลักสูตร สมาชิกของ Russell Group ซ่ึง
เป็นกลุมมหาวิทยาลัยชั้นนําของเครือจักรภพ

เป็นกําแพงกั้นแบบแยกทางในไอรแลนดเหนือ ท่ีแยกชุมชนใกลเคียงสวนใหญระหวาง
กลุมพรรครีพับลิกัน กลุมคาทอลิก และสหภาพโปรเตสแตนต โดยมีจุดประสงคคือการลด
ความรุนแรงระหวางกลุมชุมชน มีความสูงสวนใหญประมาณ 8 เมตร บางแหงจะมีมี
ประตูทางเขา-ออกท่ีมีเจาหนาท่ีรัฐควบคุมอยู กําแพงน้ีถูกสรางขึ้นในปี 1969 จาก
เหตุการณความไมสงบระหวางกลุมชุมชนซ่ึงมีแนวคิด และอุดมการณทางการเมืองท่ีแตก
ตางกัน

เป็นถนนสายหลักทางตะวันตกของเมืองเบลฟาสต มีเสนทางจากถนน Divis ในใจกลาง
เมืองไปยังแอนเดอรสันทาวนในเขตชานเมือง ชื่อของถนนมีความหมายคลับคลายคลับ
คลาวาเป็นชุมชนรีพับลิกัน จากภาพจิตรกรรมฝาหนังตามทางท่ีมีเน้ือหาในลักษณะลอ
เลียนเสียดสีทางการเมือง

เป็นหน่ึงในถนนสายหลักทางตะวันตกของเมืองเบลฟาสต ทอดยาวไปทางตะวันตก
ประมาณ 2.5 กิโลเมตรจากใจกลางเมือง ตัดผานชุมชนชั้นแรงงานกรรมาชีพท่ีรูจักกันดี
ในนาม Shankill ตามฝ่ังถนนจะมีภาพจิตรกรรมฝาหนังตามทางท่ีมีเน้ือหาในลักษณะ
ลอเลียนเสียดสีทางการเมืองเชนเดียวกับถนนฟอลส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ลอนดอน บาย

เมืองสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงท่ีใหญท่ีสุดของยุโรป เกาแกท่ีสุดในโลกกวา 2,000
ปี เป็นแหลงรวบรวมเอามนตขลัง ของบานเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลก
ยุคใหมเขาไวดวยกันไดอยางลงตัว ประชากรประมาณ 7.5 ลานคน มีความหลากหลายท้ัง
ดานเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และมากกวา 300 ภาษา ลอนดอนยังเป็นเมืองในดวงใจ
ของนักทองเท่ียวหลายตอหลายคนดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูแบบดีลักซ ตนตํารับเป็ดอันโดงดัง / หอยเชลล / กุงมังกร

 COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

นําคณะเดินทางสูเมืองวินดเซอร กษัตริยวิลเลียมผูพิชิต เป็นผูเลือกทําเลกอสรางพระราชวัง ซ่ึงอยูบนเนินสูงมองเห็นแมน้ํา
เทมสอยูเบื้องลาง

นําเขาชมพระราชวังวินดเซอร เป็นท่ีประทับประมุขสูงสุดแหงประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือไดวาพระราชวังแหงน้ี
เป็นพระราชวังท่ีมีผูพํานักอาศัยตอเน่ืองยาวนานกวาพระราชวังแหงใดในโลก เดินผาน Jubilee Garden กอนเขาสูอาคารจัด
แสดงประวัติความเป็นมาของพระราชวัง

สิ่งท่ีนาสนใจควรคาแกการชมคือ เขตพระราชฐานชั้นใน State Apartment ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง หองทุกหองจึงถูก
ประดับประดาดวยทรัพยสมบัติของราชวงศอันประมาณคามิได ไมวาจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, มานปักประดับ ผนัง, เครื่องลาย
คราม, รูปป้ัน, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอรนิเจอรในยุคตางๆ

หองท่ีโดดเดนท่ีสุด St.George's Hall ทองพระโรงแหงน้ีมีความยาวกวา 50 เมตร จึงมักใชในงานพระราชพิธี เชน งาน
เล้ียงรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจาอลิซาเบซ ภายในตกแตงตามศิลปะแบบกอธิก ประดับประดาดวยอาวุธชุดเกราะ
และตราประจําราชวงศ St. George's Chapel มหาวิหารสไตลโกธิกท่ีงดงามท่ีสุดในประเทศอังกฤษ อาคารแหงน้ีเริ่มกอสราง
ในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจาเอ็ดเวิรดท่ี 4 และใชเวลากวา 50 ปีจนสําเร็จลุลวง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

รถโคชนําทานสู BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการชอปป้ิงสินคาภายในเอาทเล็ทกวา 130 รานคาแบรนดเนม
ใหทานเลือกซ้ืออยางจุใจ อาทิ Gucci , Prada , Dior , Burberry , Chloe , Coach , Superdry และอีกมากมาย

สมควรแกเวลาออกเดินทางสูมหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดของสหภาพ
ยุโรป มีประชากรกวา 7.5 ลานคน ลอนดอนเป็นหน่ึงในศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสาร
การบันเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็นท่ียอมรับวามีอิทธิพลไปท่ัวโลก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

วินดเซอร

พระราชวังวินดเซอร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วินดเซอรเป็นเมืองอันเกาแกตั้งแตยุคกลาง ตั้งอยูหางจากนครลอนดอนไปทางตะวันตก
ประมาณ 35 กิโลเมตร อยูทางตอนใตของแมน้ําเทมสซ่ึงเป็นเขตแดนของเมืองอีตันท่ีมี
ขนาดเล็กและเกาแก เป็นท่ีรูจักอยางกวางขวางวาเป็นท่ีตั้งของปราสาทวินดเซอรซ่ึงเป็น
หน่ึงในท่ีพักอาศัยอยางเป็นทางการของราชวงศอังกฤษ

หน่ึงในพระราชวังท่ีนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวอังกฤษทุกคนตองมากัน เป็นพระราชวังเกาแก
แหงเมือง Eton ซ่ึงถือเป็นพระราชวังท่ีสรางเป็นปราสาทใหญท่ีสุดในอังกฤษ ตั้งแตสมัย
พระเจาวิลเลียมในศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบันยังคงเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระราชินีอลิซา
เบธท่ี 2 ท่ียังทรงเสด็จมาประทับบางเป็นครั้งคราว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 บาย



วันท่ี 9 มหานครลอนดอน - จัตุรัสทราฟลการ - หอนาฬิกาบ๊ิกเบ็น -
มหาวิหารเวสตมินสเตอร - มหาวิหารเซนตปอล - ลอนดอน
บริดจ - ทาวเวอรบริดจ - ทาวเวอรออฟลอนดอน - ถนนไวท
ฮอลล - จัตุรัสพิคคาดิลล่ี - พระราชวังบัคก้ิงแฮม - ชิงชา
สวรรคลอนดอนอาย - ไนทบริดจ - หางแฮรอดส - ทาอากาศ
ยานฮีทโธรว

บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ

ลอนดอน

เป็นสวรรคของนักชอป ท่ีเป็นเอาทเลตช็อปป้ิงวิลเลจอันหรูหราและกิบ๊เกขนาดใหญแหง
หน่ึงของอังกฤษ ภายในมีสินคาหลากหลายแบรนด ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มท่ี

เมืองสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงท่ีใหญท่ีสุดของยุโรป เกาแกท่ีสุดในโลกกวา 2,000
ปี เป็นแหลงรวบรวมเอามนตขลัง ของบานเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลก
ยุคใหมเขาไวดวยกันไดอยางลงตัว ประชากรประมาณ 7.5 ลานคน มีความหลากหลายท้ัง
ดานเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และมากกวา 300 ภาษา ลอนดอนยังเป็นเมืองในดวงใจ
ของนักทองเท่ียวหลายตอหลายคนดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย

 COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

นําทานเท่ียวชมมหานครลอนดอน บรรยายและนําชมโดยมัคคุเทศกทองถิ่น ผานจัตุรัส ทราฟัลการ, ถายรูปกับรัฐสภา, หอ
นาฬิกาบิก๊เบน, ท่ีมีความสูง 320 ฟุต เป็นนาฬิกาท่ีมีหนาปัดใหญท่ีสุดในโลก, มหาวิหารเวสตมินสเตอร, มหาวิหารเซนตปอล
ท่ีมียอดโดมใหญเป็นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ สะพานขามแมน้ําเทมสแหงแรก แลวขึ้นฝ่ังท่ีทาวเวอรบริดจ สัญลักษณ
อีกแหงหน่ึงของเมือง

นําทานเขาชม ทาวเวอรออฟลอนดอน ท่ีมีประวัติศาสตรอันเกรียงไกรย่ิงใหญนองเลือด หรือแมแตซับซอนซอนเงื่อน มีอดีต
ท่ียาวนาน เคยเป็นปอมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ ซ่ึงเป็นกลุมอาคารและหอคอย
หลายหลัง

นําชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซ่ึงประดับดวยเพชรท่ีใหญเป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแหงอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ
“มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับดวยเพชร “โคอินูร” ท่ีเคยเป็นเพชรเม็ดใหญท่ีสุดในโลก และชิ้นสุดทายคือ “คฑา” ประดับ
ดวยเพชรเม็ดใหญท่ีสุดในโลก “ดาราแหงอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1”

นําทานสูถนนไวทฮอลล อาคารท่ีทําการของรัฐในปัจจุบัน, บานเลขท่ี 10 ถนนดาวนน่ิง บานพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ,
พิคคาดิลล่ีเซอรคัส เดิมเป็นวงเวียนท่ีบรรจบของถนน 6 สาย มีน้ําพุ และรูปป้ันอีรอสตรงกลางเป็นท่ีนิยมของหน ุมสาวมาน่ัง
พลอดรักกัน และถายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิรดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเชาลอยฟาท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135
เมตร และกลายมาเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักทองเท่ียวไดอยางมากในสหราชอาณาจักร มีผูมา



เยือนมากกวา 3 ลานคนตอปี

นําทานสู ยานชอปป้ิงไนทบริดจ ท่ีมีหางสรรพสินคาแฮรร็อด อันหรูหราใหทานไดเลือกซ้ือหาสินคาแบรนดเนมจากท่ัวยุโรป

ค่ํา

นําทานเดินทางสู สนามบินฮีทโธรว เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาใหทานไดทํา Tax Refund พรอมชอปป้ิงสินคาปลอด
ภาษีภายในสนามบิน

21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG917

ลอนดอน

จัตุรัสทราฟลการ

หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น

มหาวิหารเวสตมินสเตอร

มหาวิหารเซนตปอลกรุงลอนดอน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงท่ีใหญท่ีสุดของยุโรป เกาแกท่ีสุดในโลกกวา 2,000
ปี เป็นแหลงรวบรวมเอามนตขลัง ของบานเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลก
ยุคใหมเขาไวดวยกันไดอยางลงตัว ประชากรประมาณ 7.5 ลานคน มีความหลากหลายท้ัง
ดานเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และมากกวา 300 ภาษา ลอนดอนยังเป็นเมืองในดวงใจ
ของนักทองเท่ียวหลายตอหลายคนดวย

จัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอน จุดนัดพบ แลนดมารคสําคัญของเมือง เนืองแนนดวยนักทอง
เท่ียวมหาศาล สรางเพ่ือเป็นอนุสรณแกลอรดเนลสัน วีรบุรษท่ีถูกยิงสูญเสียดวงตา 1
ดวงและแขนหน่ึงขางและเสียชีวิตในสงครามระหวางอังกฤษกับฝรั่งเศสท่ีแหลมทราฟัล
การ โดยทานเป็นผูนําการรบท่ีทําใหอังกฤษชนะสงครามทางเรือครั้งน้ี

เป็นหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสตมินสเตอร ซ่ึงในปัจจุบันใชเป็นรัฐสภาอังกฤษตั้งอยู
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาน้ีถูกสรางหลังจากไฟไหมพระรา
ชวังเวสตมินสเตอรเดิม หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร โดยท่ีตัวนาฬิกาอยูสูงจากพ้ืน
55 เมตร ตัวอาคารสรางดวย สถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย
(victorian gothic)

เป็นสถานท่ีแหงประวัติศาสตรท่ีจัดพระราชพิธีสําคัญมานานนับพันปี ไมวาจะเป็นพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก,พระราชพิธีอภิเษกสมรส และยังเป็นสถานท่ีฝังพระบรมศพของ
กษัตริยมาหลายพระองค มหาวิหารเวสตมินสเตอร ในปัจจุบัน เป็นโบสถใหญ โดย
สถาปัตยกรรมเป็นแบบโกธิค ซ่ึงเมื่อปี ค.ศ. 1245 พระเจาเฮนรี่ท่ี 3 ทรงสรางโบสถเวสต
มินสเตอรครอมโบสถเกาแกท่ีมีอยูเดิม และพระองคเลือกใหเป็นท่ีฝังพระศพของพระองค
เอง

เป็นมหาวิหารท่ีเป็นท่ีน่ังของบิชอปและเป็นมหาวิหารแมของสังฆมณฑลแหงลอนดอน
ถูกสรางขึ้นในปลายศตวรรษท่ี 17 แทนท่ีมหาวิหารเกาในสไตลบริติชบารอค ออกแบบ
โดย Sir Christopher Wren ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรูจัก
มากท่ีสุดของลอนดอน



ลอนดอนบริดจ

ทาวเวอรบริดจ

ทาวเวอรออฟลอนดอน

ถนนไวทฮอลล

จัตุรัสพิคคาดิลลี่

พระราชวังบัคกิ้งแฮม

สะพานลอนดอนถูกสรางขึ้นครั้งแรกโดยชาวโรมัน โดยสรางจากไม แตตองซอมสรางใหม
อีกหลายครั้ง เน่ืองจากถูกพัดทําลายจากกระแสน้ําในแมน้ําเทมส หรือจากการถูกบุกรุก
และเผาทําลายจากขาศึก จากพายุ และเปล่ียนเป็นสรางจากหินในปีค.ศ. 1206 กษัตริย
อังกฤษไดมีแนวคิดในการสรางบานบนสะพาน และไมนานก็มีบาน รานคา โรงสวดมนต
สรางอยูบนพ้ืนท่ีตรงกลางสะพาน รวมถึงตึกสูงถึง 7 ชั้น

เป็นสัญลักษณหน่ึงของลอนดอน ตั้งอยูใกลๆกับหอคอยแหงลอนดอน มีลักษณะเป็น
สะพานแขวนผสมกับสะพานท่ีสามารถเปิดตรงกลางสะพานได ยามเมื่อตองการใหเรือ
สูงๆแลนผานไป-มา Tower Bridge เป็นสะพาน ขามแมน้ําเธมส สะพานแรก ของ
ลอนดอน โดยสะพานแหงน้ี ไมเพียงแตเป็นจุดชมวิว ท่ีมีความสูงถึง 140 ฟุต เทานั้น แต
ภายในของฐานสะพาน ท่ีถูกสรางขึ้นใหมีลักษณะเป็นหอสูง ยังเป็นท่ีท่ีจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ

เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอนในอังกฤษ
เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ตัวหอคอยใชเป็นปอม พระราชวังของพระมหากษัตริย
และท่ีจําขังโดยเฉพาะสําหรับนักโทษท่ีมียศศักดิส์ูง

ไดชื่อวาเป็นถนนสายราชการและยังมีทหารรักษาพระองคคอยเฝาเวรยาม ใหนักทองเท่ียว
ไดชม

พิคคาดิลลีเซอรคัสตั้งอยูใจกลางมหานครลอนดอน เป็นไทมสแควศูนยกลางการจราจรท่ี
โดดเดน นอกจากน้ียังเชื่อมตอพ้ืนท่ี ท่ีสําคัญ ท้ังจตุรัส Trafalgar โซโหไชนาทาวนและ
Leicester Square ท่ีเป็นศูนยกลางของลอนดอน

ท่ีประทับของพระเจาอลิซาเบธท่ี2และพระสวามี เดิมเป็นวังของดยุกแหงบักกิ้งแฮม สราง
ขึ้นเมื่อค.ศ.1703-1705 และไดรับการปรับปรุงใหเป็นพระราชวังในเวลาตอมา สําหรับใน
ชวงฤดูรอนนั้นจะเปิดใหเขาชมบริเวณทองพระโรง หองจัดพระราชทานเล้ียง หองทรง
ดนตรี หองขาว หองเขียว และหองน้ําเงิน นอกจากน้ี มีพิธีเปล่ียนเวรยามของทหารรักษา
พระองคท่ีหนาพระราชวัง พิธีเริ่มเวลา11.30น ของทุกวัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่

ชิงชาสวรรคลอนดอนอาย

ไนทบริดจ

หางแฮรอดส

มีอีกชื่อวามิลเลเนียมวีล เป็นชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มักเปนสถานท่ีทองเท่ียว
ท่ีไดรับความนิยมและดึงดูดนักทองเท่ียวอยางมาก

ท่ีน่ีเป็นยานชอปป้ิงท่ีเป็นท่ีตั้งของหางสรรพสินคาเกาแกชื่อ Harrods ท่ีมีสินคาหลาก
หลายแบรนดจากท่ัวโลก

เป็นหางสรรพสินคาท่ีหรูหราท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก มีอภิมหาเศรษฐีชาวอียิปตชื่อ
อัลฟาเยด เป็นเจาของกิจการตั้งอยูบนบรอมตันแถวๆยาน " ไนทบริดจ "
(Knightsbridge) ถือเป็นสัญลักษณอยางหน่ึงของกรุงลอนดอน เป็นแหลงทองเท่ียวและ
เป็นหางหรูดวยในเวลาเดียวกัน ประกอบดวยรานคากวา 300 รานในพ้ืนท่ีท้ังหมดเจ็ดชั้น
จึงเป็นท่ีท่ีเหมาะสําหรับการใชเวลาเดินเท่ียวและจับจายใชสอย

ทาอากาศยานฮีทโธรว คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

 กิจกรรม บาย

16.00 น. สายการบินไทย นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation) เน่ืองจากสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ในโปรแกรม
ไมเอ้ืออํานวยตอบุคคลดังตอไปน้ี

1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ

2. ผูสูงอายุท่ีมีความจําเป็นตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว

3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเป็นบุคคลไรความสามารถ

4. ทานท่ีมีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง

5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูท่ีด่ืมสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สรางความ
รําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูท่ีไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ท่ีมีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดิน
ทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซ่ึงบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทอง
เท่ียวได  

การชําระเงิน
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทาง กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน ภายใน 3 วัน

นับจากวันท่ีจอง ซ่ึงเงินมัดจําดังกลาวจะเป็นการยืนยันการจองของทาน

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามวันท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพ่ิมของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันท่ี 14 กันยายน 2561

คารถโคชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ทองเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ

คาเขาสโตนเฮนจ / พิพิธภัณฑน้ําแรท่ีเมืองบาธ / คาเขาสนามกีฬาโอลดแทรฟฟอรด (ในกรณีไมไดเขาชมทางบริษัทฯ คืนเงินทาน
ละ 10 ปอนด) / คาเขาปราสาทเอดินเบิรก / คาเรือ High Speed Ferry to Belfast / คาธรรมเนียม Rope Bridge / คาขึ้น
ลอนดอนอาย / คาเขาพระราชวังวินดเซอร / คาเขาทาวเวอรออฟลอนดอน

โรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน) 

คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละเมือง ในกรณีทีทานมีขอจํากัดในการรับ
ประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนาเพ่ือความเหมาะสม

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีท่ีย่ืนวีซาเรงดวน ชําระเพ่ิมทานละ 9,752 บาท

คาทิปพนักงานขับรถทองเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง

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

คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม 

สําหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโหลดกระเปาใตเครื่องน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องไดน้ําหนัก
ไมเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1
ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจ
ปฏิเสธได

อัตรานี้ไมรวม:
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)

คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น

คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมในหองพัก และคาอาหารท่ีสั่งมาในหองพักคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่ง
พิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียง
อยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพ่ิม



วีซา
เอกสารในการย่ืนวีซาประเทศอังกฤษ  

ใชเวลาย่ืนประมาณ 15 – 20 วันทําการ (ไมนับวันเสาร - อาทิตยและวันหยุด)
การขอวีซาประเทศอังกฤษผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายน้ิวมือ ดวยตนเอง ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศอังกฤษ ตึก

สํานักงานเทรนด้ี ชั้นท่ี 28 ถนนสุขุมวิทซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศ
เชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา

สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หยา / สําเนา
สูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปีบริบูรณ 

หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดท่ีทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบัน, วันเดือนปีท่ีเริ่มทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนดลา  

กรณีท่ีเป็นเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไวไมเกิน 1  เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมี
จํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพ่ือใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ใน
กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการย่ืนขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูต
ไมรับบัญชีกระแสรายวัน***

กรณีท่ีบริษัทของทาน เป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1 –6แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย

กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง  

กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตอง
ไปย่ืนเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได ณ ท่ีวาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู
อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม
ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน
เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม
ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได

หมายเหตุ
โปรแกรมดังกลาวขางตนเป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเท่ียว ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจัดโปรแกรมของแตละวันเดิน

ทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเท่ียวท่ีสมบูรณครบถวนจะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทางเทานั้น

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุก
ประการ

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูเดินทางจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัท ฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัท ฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตาม
ระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาวกรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ี ฯ เพ่ือยืนยันในกรณีท่ีตั๋ว
เครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไม

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim)

๋



การเดินทางเป็นหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, ออสเตรียนแอร
ไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟินแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน  ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของ
สายการบินนั้น ๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือท้ังหมดเป็นสิทธิของสายการบินเทานั้น

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันท่ี 14 กันยายน 2561 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ
เป็นคาทัวรสวนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ 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 (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ) 

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) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกตางกัน ซ่ึงอาจจะทําใหทาน
ไมไดหองติดกันตามท่ีตองการ

โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะใหบริการในชวงฤดู
รอนเทานั้น  

ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับ
เปล่ียน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึง
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวกสบาย
และหองใหญกวา ทานสามารถจายเพ่ิมเป็นหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคาใชจายเพ่ิมเติมได

สถานท่ีเขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

การจัดโปรแกรมทัวรเป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดท้ังปี หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันท่ีสถานท่ีเขาชมนั้น ๆ ปิดทําการ หรือ
ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปิดรับจองผานทาง Online โดยในวันท่ีคณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริ
ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานท่ีดังกลาวได
แตหากมีการลาชา หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีดังกลาวได ทางบริษัทฯจะ
ไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขาชมจากเจาหนาท่ีใน
ชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพ่ิมเติม ทานจะถูกเรียก
เก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได  ทานสามารถเรียกรอง
เงินคืนได 2 ปอนด / ใบ / ครั้ง

สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด /
Economy Class Passenger)  การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได

สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 23 กิโลกรัม/ใบ  โหลดไดทานละ 1 ใบเทานั้น  และ
นําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได

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

ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้น
อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนท่ีเกิน

กระเปาและสัมภาระท่ีมีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเป็นกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสาย
การบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซ่ึงจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน

่



การสูบบุหรี่ (Smoking Area)

ในประเทศตางๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานท่ีตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจนในเรื่อง
การสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)

หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก ,
และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การยกเลิก
1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการท่ีชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปน้ี
1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไมนอยกวาสามสิบวัน กอนวันท่ีนําเท่ียว ใหคืน 100%

ของเงินคาบริการ

1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันท่ีนําเท่ียว ใหคืน 50% ของ
เงินคาบริการ

1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบนอยกวาสิบหาวัน กอนวันท่ีนําเท่ียว ไมตองคืนเงินคา
บริการ

2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีไดจายจริง เพ่ือการเตรียมการจัดการนําเท่ียวตอไปน้ี ใหนํามาหักจากเงินคาบริการท่ีตอง
จายตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูงกวาเงินคาบริการท่ีไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะเรียกจากนักทองเท่ียวไมได ท้ังน้ีผูประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียว แสดงหลักฐานใหนักทองเท่ียวทราบ ดังตอไปน้ี

2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา

2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน

2.3 คาใชจายท่ีจําเป็นอ่ืนๆ

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


