
#14082 ทัวรยุโรป อังกฤษ สก็อตแลนด เวลส 9 วัน 6 คืน ส
โตนเฮนจ หอคอยลอนดอน ลองเรือแมนํ้าเทมส บิน TG
ทัวรยุโรป อังกฤษ สก็อตแลนด เวลส คารดิฟ หมูบานไบบุรี ฟารมปลาเทราท
สนามแอนฟลด(ถายรูป) ปราสาทเอดินเบิรก ทะเลสาบวินเดอรเมียร สนามแมนเชส
เตอร หางแฮรรอด ชมมหานครลอนดอน ยานออกฟอรด



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานฮีทโธรว - ซาลสบัวรี - สโตนเฮนจ - บาธ - คารดิฟฟ - ศาลาวาการเมือง
คารดิฟฟ - ปราสาทคารดิฟฟ   

Holiday Inn
Cardiff City
Centre หรือ
เทียบเทา

3 เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร - หมูบานไบบิวรี - ฟารมปลาเทราทไบบิวรี - ลิเวอรพูล - สนาม
ฟุตบอลแอนฟีลด   

Mercure
Hotel
Atlantic
Tower หรือ
เทียบเทา

4 เอดินเบิรก - ยอดเขาแคลตัน - ปราสาทแหงเอดินเบิรก - ถนนรอยัลไมลส - ถนนปร้ินซ   

Holiday Inn
Edinburgh
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 วินเดอรเมียร - ลองเรือทะเลสาบวินเดอรเมียร - แมนเชสเตอร - สนามฟุตบอลโอลด
ทราฟฟอรด   

Holiday Inn
Manchester
City Centre
หรือเทียบเทา

6 เชสเตอร - บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ   
Heston
Hyde Hotel
หรือเทียบเทา

7
ลอนดอน - จตุรัสรัฐสภา - ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร (พระราชวังเวสตมินสเตอร) - ถนน
ดาวนนิง - หอนาฬิกาบิก๊เบ็น - จัตุรัสทราฟัลการ - มหาวิหารเซนตปอลกรุงลอนดอน -
ทาวเวอรบริดจ - พระราชวังบัคก้ิงแฮม - ถนนออกฟอรดกรุงลอนดอน - ยานเคนชินตันไฮ
สตรีท

  
Heston
Hyde Hotel
หรือเทียบเทา

8 ลองเรือแมนําเทมส - ทาวเวอรออฟลอนดอน - ถนนไวทฮอลล - ทาวเวอรบริดจ - ไนท
บริดจ - หางแฮรอดส - ทาอากาศยานฮีทโธรว    -

9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

25 ม.ค. 66 - 2 ก.พ. 66 ฿76,900 ฿76,900 ฿76,900 ฿17,900

8 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66 ฿76,900 ฿76,900 ฿76,900 ฿17,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานฮีทโธรว - ซาลสบัวรี - สโตนเฮนจ - บาธ -
คารดิฟฟ - ศาลาวาการเมือง คารด๊ิฟ - ปราสาทคารดิฟ

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

 กิจกรรม ค่ํา

21.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 เคาทเตอร D
สายการบินไทย โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.55 น. เหินฟาสูมหานครลอนดอน...โดยสายการบินไทย แอรเวย Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG910

07.15 น. ถึงสนามบินฮิสโธรว มหานครลอนดอน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว

จากนั้นนําทาน ออกเดินทางเขาสูทุงราบ ซอลสบุรี Salisbury Plain นําทานเขาชม สโตนเฮนจ STONEHENGE (รวม
คาเขาชม) วงหินปริศนาแหงเกาะอังกฤษ นับเป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคเกา นําทานเปล่ียนรถทองถิ่นเพ่ือเขาชมส
โตนเฮนจ มีเวลาใหทานเดินเลนชมความมหัศจรรยของวงหินปริศนา

ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูเมืองบาธ Bath ดินแดนแหงอาณาจักรโรมันอันย่ิงใหญบนเกาะ อังกฤษ

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมตัวเมืองบาธ บาธตั้งอยูเนินหลายลูกในหุบเขาของแมน้ําเอวอน ในบริเวณท่ีมีน้ําพุรอนธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้ง
ถิ่นฐานของโรมัน ผูสรางโรงอาบน้ําโรมัน (Roman Bath) เมืองบาธเป็นสถานท่ีท่ีสมเด็จพระเจาเอ็ดการผูรักสงบทําพิธี
ราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริยอังกฤษท่ีมหาวิหารบาธ เมืองบาธไดรับฐานะเป็นเมืองมรดกโลก

นําทานออกเดินทางสูเมืองคารดิฟ เมืองหลวง แหงเวลส ชมตัวเมืองคารดีฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส

นําทานชมเมืองคารดิฟ เมืองหลวงของเวลส อดีตเป็นเมืองท่ีสงออกถานหินมากท่ีสุดเมืองหน่ึง ผานชมเมืองหลวงท่ีสวยงาม
ของประเทศเวลส เก็บภาพศาลาวาการเมือง (City Hall) จากนั้นนําเก็บภาพปราสาทคารดิฟ (Cardiff Castle) (ภายนอก)



อิสระทุกทานเดินเลน ตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี: Holiday Inn Cardiff City Centre หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานฮีทโธรว

ซาลสบัวรี

สโตนเฮนจ

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

เมืองน้ีตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของลอนดอนในมณฑลวิลตเชอร ตัวเมืองมีขนาด
กะทัดรัด ทําใหการเดินทางภายในเมืองๆสามารถเดินไปไหนมาไหนไดสะดวก ภายใน
เมืองมีวิหารซอลลบรี่อันงดงาม ซ่ึงเป็นวิหารเกาแกตั้งอยูทามกลางรานคาตกแตงนารัก
รานอาหาร ผับ บารทันสมัยสลับกับโบสถเล็กๆ มีศูนยการคา โรงภาพยนต และถนน
เล็กๆ ตามแบบอังกฤษด้ังเดิม

เสาหินสโตนเฮนจ เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญ ตั้งอยูกลางท่ีราบซัลลิสเบอรรี่ ในบริเวณ
ตอนใตของอังกฤษ ประกอบไปดวยแทงหินขนาดยักษ 112 กอน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลม
ซอนกัน 3 วง แทงหินบางอันตั้งขึ้น บางอันอยูในแนวนอน และบางอันก็ถูกวางซอนขึ้น
ไปขางบน สโตนเฮนจมีชื่อเสียงอยางมากในฐานะท่ีเป็นกลุมหินประหลาดซ่ึงไมมีใคร
ทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บาธ

คารดิฟฟ

 บาย

เป็นเมืองเกาแกแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร ท่ีมีศิลปะยุคโรมันท่ีหลงเหลืออยูมากมาย
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงามและความย่ิงใหญทาง
ประวัติศาสตร จึงไมนาแปลกใจเลยท่ีบาธไดรับเลือกใหเป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก

เป็นเมืองหลวง เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุด และมีประชากรมากท่ีสุดของเวลส เป็นเมือง
ศูนยกลางการคา ท่ีตั้งของสถาบันวัฒนธรรมและกีฬาแหงชาติแทบทุกสถาบัน คารดิฟฟ
ยังเป็นท่ีตั้งของสื่อแหงชาติเวลส ท่ีตั้งของสภาแหงชาติเวลส ท้ังยังมีความโดดเดนดานการ
ทองเท่ียว



วันท่ี 3 เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร - หมูบานไบบิวรี - ฟารมปลาเทราท
- ลิเวอรพูล - สนามฟุตบอลแอนฟลด

ศาลาวาการเมืองคารดิฟฟ

ปราสาทคารดิฟฟ

เป็นศาลาวาการประจําเมืองคารดิฟฟ ท่ียอนสมัยไปถึงชวงโรมันเขามายึดครองเกาะบริเตน
ดินแดนของเวลสยังประกอบไปดวยเผาตางๆ และเมืองคารดิฟฟกออยูภาตใตเขตอิทธิพล
ของเผา Silures ซ่ึงเป็นหน่ึงในชาติชนชาวเคลท ท่ีตั้งของคารดิฟฟในอดีตเป็นจุด
ยุทธศาสตรเน่ืองจากอยูปากแมน้ํา Taff แตก็ยังไมไดเป็นเมืองใหญมากมาย

ปราสาทแหงน้ีตั้งอยูในแควนเวลส สรางขึ้นโดยชาวนอรมันเมื่อปี 1091 ในบริเวณปอม
ปราการของโรมันซ่ึงยังปรากฏซากปรักหักพังใหเห็นอยูจนปัจจุบันน้ี ในคริสตศตวรรษท่ี
19 เอิรลแหงบูทไดวาจางสถาปนิกชื่อวา วิลเลียม เบอรกส ใหออกแบบปราสาทเพ่ือ
ปรับปรุงโดยเลียนแบบปราสาทในยุคกลาง โดยหวังใหเป็นท่ีพักอาศัยแบบในเทพนิยาย
ตอมาตระกูลบูทยกปราสาทใหเป็นสมบัติของเมืองคารดิฟฟ ปัจจุบันเป็นสถานท่ีทองเท่ียว
ท่ีเป็นท่ีนิยม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Holiday Inn Cardiff City Centre หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู “เมืองเบอรตัน ออน เดอะวอเตอร” หมูบานเล็กๆ ท่ีรูจักกันในนามของ “เวนิส แหงคอตสวอลด
Cotswold เมืองท่ีโดงดังท่ีสุดในคอตสโวลด ดูเงียบสงบมี ลําธารสายเล็กๆ (แมน้ําวินดรัช) ไหลผานกลางเมือง และมีสะพานหิน
ทอดขามน้ําป็นชวง ๆ กับตนวิลโลวท่ีแกวงกิ่งกานใบอยูริมน้ํา

นําทานออกเดินทางมุงหนาสู หมูบานไบบุรี (Bibury) เป็นหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูในแควน Gloucestershire เขต
Cotswolds (คอทสโวลส) จัดวาเป็น The Most beautiful village in England ใหทานไดเดินเลนชม บานเรือนอันเป็น
เอกลักษณของหมูบานแหงน้ี น่ันคือกระทอมหินโบราณ ท่ีเรียงรายกันยาวไปเป็นแถว

นําทานชม “ฟารมปลาเทราท” เป็นแหลงท่ีสามารถเล้ียงปลาชนิดน้ีไดตลอดท้ังปี สวนใหญปลาท่ีเล้ียงเป็นปลาเทราทสีน้ําตาล
กลายเป็นอาชีพท่ีทํารายไดใหกับคนในหมูบานจํานวนมาก และฟารมปลาเทราตยังเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของหมูบานอีก
ดวย

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมเมืองลิเวอรพูล Liverpool เมืองทาแหงการทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญมากแหงหน่ึงของประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะ
ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 18

เก็บภาพบริเวณดานหนาสนามแอนฟิลด สนามฟุตบอลท่ีมลิเวอรพูลท่ีโดงดัง สนามกีฬาแหงประวัติศาสตรแหงน้ีคือสถานท่ีท่ี
มีความสําคัญท่ีสุดของเมือง คนเมืองลิเวอรพูลนั้นชื่นชอบและคล่ังไคลกีฬาฟุตบอลมาก

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี: Mercure Hotel Atlantic Tower หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร

หมูบานไบบิวรี

ฟารมปลาเทราทไบบิวรี

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

หมูบานไบบิวรี เป็นหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูในแควน Gloucestershire ในเขตคอตสโวลส
ทางตะวันตกของอังกฤษ หมูบานแสนสวยเงียบสงบแหงน้ีจัดวาเป็น The Most
Beautiful Village in England ลักษณะบานเป็นกระทอมเกาแกสรางมาตั้งแตยุค
ศตวรรษท่ี 17-18 แตยังคงรักษาสภาพในอดีตไวเป็นอยางดี

เป็นฟารมปลาเทราทอายุกวา 100 ปี ท่ีตั้งอยูใจกลางหมูบานไบบิวรี อันเน่ืองมาจากแมน้ํา
โคลนเป็นสาขาหน่ึงท่ีแยกมาจากแมน้ําเทมสเป็นแหลงท่ีสามารถเล้ียงปลาชนิดน้ีไดตลอด
ท้ังปี สวนใหญปลาเทราทท่ีเล้ียงสีน้ําตาล เป็นอาชีพท่ีทํารายไดใหกับคนในหมูบานไดจํา
นานมาก แลวฟารมเทราทแหงน้ียังเป็นแหลงทองเท่ียว ท่ีมีชื่อเสียงของหมูบานอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ลิเวอรพูล

สนามฟุตบอลแอนฟลด

 บาย

เป็นเมืองท่ีมีฐานะเป็นนครและเป็นเมืองเมโทรโพลิตันของเมอรซียไซดในภาคการ
ปกครองตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ลิเวอรพูลตั้งอยูทางตะวันออกของปากน้ําเมอร
ซีย (Mersey Estuary) ลิเวอรพูลกอตั้งมาตั้งแต ค.ศ. 1207 และไดรับฐานะเป็น “นคร”
ในปี ค.ศ. 1880 ในทางประวัติศาสตรของมณฑลเดิมลิเวอรพูลเป็นสวนหน่ึงของแลงคาส
เชอร ความรุงเรืองของลิเวอรพูลมาจากการเป็นเมืองทาสําคัญ ภายในคริสตศตวรรษท่ี 18
การติดตอคาขายกับแคริบเบียน, ไอรแลนด และแผนดินใหญยุโรป และความสะดวกใน
การติดตอคาขายกับการคาทาสขามมหาสมุทรแอตแลนติค (Atlantic Slave Trade) ย่ิง
ทําใหเศรษฐกิจเติบโตมากย่ิงขึ้น ภายในตนคริสตศตวรรษท่ี 19 40% ของการคาขายใน
โลกตองผานเมืองทาลิเวอรพูล ซ่ึงทําใหลิเวอรพูลกลายเป็นเมืองสําคัญท่ีสุดเมืองหน่ึงของ
อังกฤษ

เป็นสนามฟุตบอลเหยาของสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล ประเทศอังกฤษ ตั้งอยูในเขตแอนฟี
ลด เมืองลิเวอรพูล แอนฟีลดสรางเสร็จในปี พ.ศ. 2427 เริ่มแรกเป็นสนามเหยาของ
สโมสรฟุตบอลเอฟเวอรตัน ตอมาในปี พ.ศ. 2435 เอฟเวอรตันยายสนามไปกูดิสันพารก
หลังจากกอตั้งสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล แอนดฟิลดจึงกลายเป็นสนามเหยาของลิเวอรพูล
นับแตนั้นมา สนามฟุตบอลแอนฟีลดไดรับการรับรองจากสมาคมฟุตบอลยุโรปใหเป็น
สนามระดับ 4 ดาว ซ่ึงสามารถจัดการแขงขันฟุตบอลระดับนานาชาติหรือรายการใหญอ่ืน
ๆ รวมท้ังการแขงขันของทีมชาติอังกฤษ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Mercure Hotel Atlantic Tower หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 เอดินเบิรก - ยอดเขาแคลตัน - ปราสาทแหงเอดินเบอระ - ถนน
รอแยลไมลส - ถนนปร้ินซ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองเอดินเบิรก Edinburgh เมืองหลวงและเมืองศูนยกลางวัฒนธรรมของ ประเทศสกอต
แลนด

นําทานเท่ียวเมืองเอดินเบิรก ชมสภาพบานเรือนยุคเกาบนถนนปริ้นเซสถนนสายสําคัญสายหน่ึงของเอดินเบิรก อนุสาวรีย
เซอรวอลเตอรสกอต และยานตัวเมืองใหมบนถนนจอรเจ้ียน

นําทานเดินทางสู คาลตัน ฮิลล (Calton Hill) ท่ีเป็นท่ีตั้งของเสาคอล่ัม โรมันอันใหญยักษ ท่ีถือเป็น The National
Monument ของสก็อตแลนด

ผานชมราน The Elephant House เป็นรานน่ังชิลๆ เมนูเบาๆ ท่ี J.K. Rowling มาน่ังแตงหนังสือแฮรรี่ พอตเตอรภาค
แรก

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชมปราสาทเอดินเบิรก ท่ีตั้งอยูบนเนินเขาอันสวยงาม เขาชมเครื่องราชและอัญมนีอันล้ําคาของสกอตแลนด จาก
นั้นอิสระใหทานพักผอน หรือเดินชมความสวยงามของเมืองเอดินเบิรก บนถนนรอยัลไมล ท่ีเรียงรายไปดวยรานขายสินคาท่ี
ระลึก ตามอัธยาศัย

ชมสภาพบานเรือนยุคเกาบนถนนปริ้นเซสถนนสายสําคัญสายหน่ึงของเอดินเบิรก อนุสาวรียเซอรวอลเตอรสกอต และยาน
ตัวเมืองใหมบนถนนจอรเจ้ียน

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี: Holiday Inn Edinburgh Hotel หรือเทียบเทา

เอดินเบิรก

ยอดเขาแคลตัน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด เป็นเมืองท่ีจัดไดวาสวยอันดับตน ๆ ของสหราช
อาณาจักร และเป็นเมืองท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนเป็นจํานวนมาก

เป็นยอดเขาลูกเล็กๆ ท่ีใชเวลาเดินเทาขึ้นไปไมเกิน 15 นาที และอยูหางจากตัวเมืองไม
ไกล ในตอนเชาและตอนเย็นจะสวยมาก สามารถเท่ียวชมบรรดาสิ่งกอสรางท่ีนาสนใจบน
เนินเขา Calton Hill กันได จะมีอาคาร Gothic Tower สวนหน่ึงของ City
Observatory และสวนของ City Observatory เป็นอาคารหอดูดาวประจําเมือง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 5 วินเดอรเมียร - ทะเลสาบวินเดอรเมียร - แมนเชสเตอร - สนาม
ฟุตบอล โอลดทราฟฟอรด

ปราสาทแหงเอดินเบิรก

ถนนรอยัลไมลส

ถนนปริ้นซ

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

เป็นถนนสายสําคัญท่ีเชื่อมสูพระตําหนักโฮล่ีรูด (Palace of Holyrood House) ซ่ึงเป็น
ท่ีประทับของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด และเคยเป็นท่ีประทับของพระนาง
แมรีแหงสก็อต

เป็นถนนชอปป้ิงท่ีมีหางสรรพสินคาและรานขายของท่ีระลึกโดยเฉพาะป่ีสก็อต เครื่อง
ดนตรีประจําชาติสก็อตท่ีมีความเกาแกท่ีสุดในโลก รวมท้ังผา WOOL และผาแคชเมียร
และผาตารตันผาลายสก็อตพ้ืนเมืองอันเป็นเอกลักษณของประเทศ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Holiday Inn Edinburgh Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางสูเมืองวินเดอรเมียร Windermere โดยใชเสนทางผานเขตเลคดิสทริค

จากนั้นอิสระทานชมความงดงามของทะเลสาบวินเดอรเมียร ในฤดูรอนท่ีแสนสวยงาม ทานจะไดชมบรรยากาศเมืองพักตาก
อากาศริมทะเลสาบท่ีงดงามรมรื่นท่ีสุดของอังกฤษ

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Fish & Chip รสชาติตนตํารับ

จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองแมนเชสเตอร

นําทานเขาชมภายในสนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด ของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ซ่ึงมีจํานวนความจุ 75,635 ท่ีน่ัง โอ
ลดแทรฟฟอรดเป็นสนามกีฬาของสโมสรท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในสหราชอาณาจักร เป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญเป็นอันดับท่ี 2
ของประเทศและใหญเป็นอันดับท่ี 8 ในทวีปยุโรปพรอมชมพิพิธภัณฑ ความเป็นมาของสนามฟุตบอล อันย่ิงใหญแหงน้ี มีเวลาให
ทานเลือกซ้ือสินคาลิขสิทธิป์ระจําทีมแมนเชสเตอรไดตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

่



วันท่ี 6 เมืองเชสเตอร - บิซสเตอร เอาทเลท วิลเลจ

พักท่ี Holiday Inn Manchester City Centre หรือเทียบเทา

วินเดอรเมียร

ลองเรือทะเลสาบวินเดอรเมียร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองธรรมชาติแสนสวยริมทะเลสาบ ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติเลคดิสทริค
(LAKE DISTRICT) ท่ีเป็นสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุดของประเทศ
อังกฤษ เพราะภูมิประเทศของเลคดิสทริคมีความสวยงามมาก เน่ืองจากมีลักษณะเป็น
พ้ืนท่ีเนินเขา ผืนปา และทะเลสาบใสสีคราม

ทะเลสาบขนาดใหญท่ีมีความยาว 18 กิโลเมตร ชาวอังกฤษเรียกกันวา “ทะเลสาบริบบิ้น”
บงบอกถึงลักษณะของทะเลสาบน้ี วากันวาน าในทะเลสาบเป็นน าท่ีเกิดจากการละลาย
ของหิมะบนภูเขาสองฝ่ังของทะเลสาบ เต็มไปดวยความรมรื่นของไมใหญนานาพันธุสลับ
กับบานพักตากอากาศท่ีมาสรางไวชวยเติมแตงใหเป็นทัศนียภาพท่ีนาดูชมย่ิงขึ้นไปอีกจึง
กลายเป็นท่ีพักผอนยอดนิยมอีกแหงหน่ึงของคนอังกฤษท่ีนิยมมาเลนเรือใบลําเล็กๆหรือ
น่ังเรือลองไปตามทะเลสาบ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู Fish &amp; Chip รสชาติตนตํารับ

แมนเชสเตอร

สนามฟุตบอลโอลดทราฟฟอรด

 บาย

เมืองอุตสาหกรรมท่ีมีชื่อเสียง ตั้งอยูในเขตเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดเป็นอันดับสองของ
สหราชอาณาจักร แมนเชสเตอรเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงจากการเป็นจุดกําเนิดเสนทางรถไฟ
Manchester Liverpool Road ท่ีเป็นเสนทางรถไฟผูโดยสารระหวางเมืองแหงแรกของ
โลก อีกท้ังยังเป็นเมืองผูกําเนิดสโมสรฟุตบอลพรีเมียรลีกสท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในวงการ
ฟุตบอลของโลก คือแมนยู หรือ ปีศาจแดง

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Holiday Inn Manchester City Centre หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง เชสเตอร Chester นําทานผานชมตัวเมืองอันสวยงาม ทางตอนเหนือของแควนเวลส
ลักษณะของสถาปัตยกรรมของอาคารบานเรือนเป็นแบบทิวดอร อันเป็นเอกลักษณะเฉพาะของท่ีน่ี ชมกําแพงเมือง ซ่ึงเป็น
ลักษณะสถาปัตยกรรมของโรมัน เชสเตอรไดชื่อวาเป็นเมืองเดียวในสหราชอาณาจักรท่ียังคงรักษาสภาพเดิมไวไดมากท่ีสุด



วันท่ี 7 ลอนดอน - จตุรัสรัฐสภา - ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร หรือพระ
ราชวังเวสตมินสเตอร - ถนนดาวนนิง - หอนาฬิกาบ๊ิกเบ็น -
จัตุรัสทราฟลการ - มหาวิหารเซนตปอล - ทาวเวอรบริดจ -
พระราชวังบัคก้ิงแฮม - ถนนอ็อกฟอรด ลอนดอน - ยานเคน
ชินตันไฮสตรีท

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

*** อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง ***

จากนั้นออกเดินทางสู Bicester Outlet ศูนยเอาทเล็ทท่ีใหญและมีสินคาหลากหลายท่ีสุด มีเวลาใหทานชอปป้ิงสินคาแบ
รนดเนม

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก Heston Hyde Hotel หรือเทียบเทา

เชสเตอร
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นนครในมณฑลเชชเชอร ประเทศอังกฤษ ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําดี ใกลกับชายแดนของ
เวลส มีประชากร 118,925 คน ไดรับสถานะเป็นเมืองในปี ค.ศ. 1541 เชสเตอรมีอาคาร
ในยุคกลางหลายแหง แตมีบางอาคารบริเวณกลางเมืองท่ีไดรับบูรณะในสมัยวิกตอเรีย
เชสเตอรเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีการรักษากําแพงเมืองท่ีดีท่ีสุดในอังกฤษ

บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ บาย

เป็นสวรรคของนักชอป ท่ีเป็นเอาทเลตช็อปป้ิงวิลเลจอันหรูหราและกิบ๊เกขนาดใหญแหง
หน่ึงของอังกฤษ ภายในมีสินคาหลากหลายแบรนด ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มท่ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Heston Hyde Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นชมมหานครลอนดอน, ผานชมรัฐสภาของอังกฤษริมแมน้ําเทมส จัตุรัสรัฐสภา มหาวิหารเวสทมินสเตอร หอนาฬิกา
บิก๊เบน ถนนดาวนนิงท่ีตั้งของบานพักนายก รัฐมนตรีอังกฤษ, จตุรัสทราฟัลการ , มหาวิหารเซนตพอลส ธนาคารชาติของ
อังกฤษ กองบัญชาการตํารวจสกอตแลนดยารด ถายภาพสะพานทาวเวอร บริดจ ท่ีโดงดัง ผานชมพระราชวังบักกิ้งแฮม ท่ีใชวา
ราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 2 และพระราชวงศชั้นสูง

บาย



บริการอาหารกลางวัน (อาหารจีน Four Season เมนูเป็ดยางรสเลิศ)

จากนั้นอิสระทุกทานในยานการคา ถนนออกซฟอรด หรือ บริเวณถนนรีเจนท อิสระใหทานไดชอปป้ิง สินคาบริเวณยานเคน
ชินตัน ไฮสตรีท ทานสามารถเลือกชอปป้ิงในยานถนนรีเจนท ออกฟอรด หรือ เลือกซ้ือทัวรเขาชมพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง มาดามทุส
โซ (คาเขาประมาณ 1,500 บาท) พิพิธภัณฑอังกฤษ (Britist Museum) (ไมเสียคาเขาชม) โรงถายภาพยนตรวอรเนอร (Harry
Potter) คาเขาประมาณ 2,800 บาท กรุณาจองลวงหนาจากเมืองไทย) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดจากหัวหนาทัวร
อิสระทุกทานตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี: Heston Hyde Hotel หรือเทียบเทา

ลอนดอน

จตุรัสรัฐสภา

ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร (พระราชวังเวสตมินสเ…

ถนนดาวนนิง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงท่ีใหญท่ีสุดของยุโรป เป็นแหลงรวบรวมเอา
มนตขลังของบานเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลกยุคใหมเขาไวดวยกันได
อยางลงตัว ประชากรประมาณ 7.5 ลานคน มีความหลากหลายท้ังดานเชื้อชาติ วัฒนธรรม
ศาสนา และมากกวา 300 ภาษา ลอนดอนยังเป็นเมืองในดวงใจของนักทองเท่ียวหลายตอ
หลายคนดวย

Parliament Square ถูกโอบลอมไปดวยพ้ืนท่ีประวัติศาสตรแหงการปกครองของ
อังกฤษและเกรทบริเทน คือ Palace of Westminster และ Westminster Abbey
and St Margaret’s Church รวมกันเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกอีกแหงของมหานครลอนดอน

อาคารน้ีสรางขึ้นในปี 1016 มีหองท้ังหมดดวยกันประมาณ 1,100 หอง 100 บันได และ
ระเบียงยาวรวมท้ังหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งกอสรางสวนใหญสรางในคริสต
ศตวรรษท่ี 19 แตก็ยังมีสวนกอสรางเดิมเหลืออยูบางเล็กนอยรวมท้ังทองพระโรงท่ีใน
ปัจจุบันใชในงานสําคัญๆ ปัจจุบันท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่ีสภาสองสภาของรัฐสภาแหงสหราช
อาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน ) ประชุมรวมกัน

ถนนดาวนิงในนครเวสตมินสเตอร หรือบานเลขท่ี 10 ถนนดาวนิงในลอนดอน เป็นท่ี
ทํางานและ ท่ีพักประจําตําแหนงของ นายกฯอังกฤษและครอบครัว รวมท้ังสิ้นอยูท่ีน่ีมา
แลว 53 ทาน ตลอดเวลา เกือบ 300 ปี



หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น

จัตุรัสทราฟลการ

มหาวิหารเซนตปอลกรุงลอนดอน

ทาวเวอรบริดจ

พระราชวังบัคกิ้งแฮม

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

จัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอน ท่ีเป็นจุดนัดพบ และแลนดมารคสําคัญของเมือง เนืองแนน
ดวยนักทองเท่ียวมหาศาล สรางเพ่ือเป็นอนุสรณแกลอรดเนลสัน วีรบุรษท่ีถูกยิงสูญเสียด
วงตา 1 ดวงและแขนหน่ึงขางและเสียชีวิตในสงครามระหวางอังกฤษกับฝรั่งเศสท่ีแหลม
ทราฟัลการ โดยทานเป็นผูนําการรบท่ีทําใหอังกฤษชนะสงครามทางเรือครั้งน้ี

เป็นมหาวิหารท่ีเป็นท่ีน่ังของบิชอปและเป็นมหาวิหารแมของสังฆมณฑลแหงลอนดอน
ถูกสรางขึ้นในปลายศตวรรษท่ี 17 แทนท่ีมหาวิหารเกาในสไตลบริติชบารอค ออกแบบ
โดย Sir Christopher Wren ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรูจัก
มากท่ีสุดของลอนดอน

เป็นสัญลักษณหน่ึงของลอนดอน และเป็นเป็นสะพานขามแมน้ําเทมสสะพานแรกของ
ลอนดอน มีลักษณะเป็นสะพานแขวนผสมกับสะพานท่ีสามารถเปิดตรงกลางสะพานได
ยามเมื่อตองการใหเรือสูงๆแลนผานไป-มา โดยสะพานแหงน้ี ไมเพียงแตเป็นจุดชมวิวท่ีมี
ความสูงถึง 140 ฟุต เทานั้น แตภายในของฐานสะพานท่ีถูกสรางขึ้นใหมีลักษณะเป็นหอ
สูง ยังเป็นท่ีท่ีจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศอังกฤษดวย

เป็นพระราชวังท่ีประทับของพระเจาอลิซาเบธท่ี 2 และพระสวามี เดิมเป็นวังของดยุกแห
งบักกิ้งแฮม สรางขึ้นเมื่อ ค.ศ.1703-1705 และไดรับการปรับปรุงใหเป็นพระราชวังใน
เวลาตอมา สําหรับในชวงฤดูรอนนั้นจะเปิดใหเขาชมบริเวณทองพระโรง หองจัด
พระราชทานเล้ียง หองทรงดนตรี หองขาว หองเขียว และหองน้ําเงิน นอกจากน้ียังมีพิธี
เปล่ียนเวรยามของทหารรักษาพระองคท่ีหนาพระราชวังในเวลา 11.30น ของทุกวัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน Four Season เมนูเป็ดยางรสเลิศ

ถนนออกฟอรดกรุงลอนดอน บาย

ถนนน้ีเรียกไดวาเป็นหัวใจของลอนดอนและมีความคึกคักทุกวัน สวนสิ่งท่ีมีชื่อเสียงของ
ท่ีน่ีคือหาง Selfridges ซ่ึงนอกจากท่ีน่ีไมไดมีเพียงหางเดียวแตก็ยังมีอีกหลายหางเชน
John Lewis, Debenhams, Mark&Spence, Bhs และไมไดมีเฉพาะหางสรรพสินคา
เทานั้น ถนนสายน้ียังมีรานคาอีกมากกวาสามรอยราน และท่ีน่ียังไปศูนยกลางในการ
เลือกซ้ือของท่ีระลึก



วันท่ี 8 ลองเรือแมนําเทมส - ทาวเวอรออฟลอนดอน - ถนนไวทฮอลล
- ทาวเวอรบริดจ - ไนทบริดจ - หางแฮรอดส - ทาอากาศยาน
ฮีทโธรว

ยานเคนชินตันไฮสตรีท
ท่ีน่ีเป็นแหลงชอปป้ิงหลักในเขตเคนชินตันของนครลอนดอน ยานน้ีมีจุดเริ่มตนจากทาง
เขาสูพระราชวังเคนซิงตันและว่ิงไปทางตะวันตกผานใจกลางเคนซิงตัน โดยอยูใกลกับ
สถานีเคนซิงตัน (โอลิมเปีย) ท่ียานน้ีมีรานสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ MARK &
SPENCER, NEXT, BURBERRY และอ่ืนๆ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Heston Hyde Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานลองเรือแมน้ําเทมสสัมผัสบรรยากาศของวิวทิวทัศนอันโรแมนติก ของมหานครลอนดอน ซ่ึงแมน้ําเทมสสายน้ีเป็น
แมน้ําใหญท่ีไหลในอังกฤษตอนใต และเป็นท่ีรูจักมากท่ีสุดเพราะแมน้ําไหลผานใจกลางกรุงลอนดอน

นําทานเขาชมหอคอยแหงลอนดอน (Tower of London) สถานท่ี ท่ีเคยเป็นพระราชวัง แมในภายหลังจะเปล่ียนมาเป็นคุก
หลวง ท่ีจองจําบุคคลสําคัญของอังกฤษ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ ท่ีนาสนใจมากแหงหน่ึงของประเทศ นําทานตอแถวเพ่ือเขาชม
มงกุฎเพชรประจําราชวงศอังกฤษ ทานจะไดชมเพชรโคอินูร (Koor-I-noor) กับเพชร คัลลิแนน (Cullinan II) ท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในโลก รวมถึงเครื่องราชกุฏภัณฑท่ีสําคัญของประเทศ

จากนําทานเก็บภาพตึกขาวหรือ ไวท ทาวเวอร(White Tower) ท่ีเป็นจุดเริ่มตนของอาคารท้ังหมด

จากนั้นมีเวลาใหทานเก็บภาพสะพานหอคอย (Tower Bridge) ท่ีย่ิงใหญอลังการ และมีความสวยงามโดงดังไปท่ัวโลก

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสูยานไนทบริดจ แหลงชอปป้ิงสุดไฮโซ อันเป็นท่ีตั้งของ “หางแฮรรอด” ท่ีมีชื่อเสียงของอังกฤษ ชอป
ป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย จุดนัดพบ ณ บริเวณ ดานหนาหาง (มีรถบริการทานท้ังวัน)

16.30 น. พรอมกัน ณ จุดนัดหมายเพ่ือออกเดินทางสูสนามบิน(กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย)

หมายเหตุ จุดนัดพบในชวงบายจะอยูบริเวณหางแฮรลอด หรือปรับเปล่ียนตามสถานการณขึ้นอยูกับดุลยพินิจของหัวหนาทัวร
ท้ังน้ีเพ่ือความสะดวกของคณะทัวร

ค่ํา

21.25 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ...โดย สายการบินไทย แอรเวย Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG917

ลองเรือแมนําเทมส เชา

การลองเรือขามแมน้ําเทมส ไปยังอีกฝากหน่ึงเพ่ือใหไดมีโอกาสไดดู St Stephen’s
Tower หรือ Big Ben และ House of Parliament ซ่ึงเป็นท่ีทํางานของรัฐบาลหรือ
รัฐสภา โดยในตอนกลางวันจะมีการขึ้นธงและตอนกลางคืนก็จะเปิดไฟเพ่ือเป็นการแจงให
ทราบวาเหลานักการเมือง กําลังทํางานหรือกําลังมีประชุมกันอยู



 หมายเหตุ จุดนัดพบในชวงบายจะอยูบริเวณหางแฮรลอด หรือปรับเปล่ียนตามสถานการณขึ้นอยูกับดุลยพินิจของหัวหนาทัวร ท้ังน้ีเพ่ือ
ความสะดวกของคณะทัวร

ทาวเวอรออฟลอนดอน

ถนนไวทฮอลล

ทาวเวอรบริดจ

เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอนในอังกฤษ
เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ตัวหอคอยใชเป็นปอม พระราชวังของพระมหากษัตริย
และท่ีจําขังโดยเฉพาะสําหรับนักโทษท่ีมียศศักดิส์ูง

ไดชื่อวาเป็นถนนสายราชการและยังมีทหารรักษาพระองคคอยเฝาเวรยาม ใหนักทองเท่ียว
ไดชม

เป็นสัญลักษณหน่ึงของลอนดอน และเป็นเป็นสะพานขามแมน้ําเทมสสะพานแรกของ
ลอนดอน มีลักษณะเป็นสะพานแขวนผสมกับสะพานท่ีสามารถเปิดตรงกลางสะพานได
ยามเมื่อตองการใหเรือสูงๆแลนผานไป-มา โดยสะพานแหงน้ี ไมเพียงแตเป็นจุดชมวิวท่ีมี
ความสูงถึง 140 ฟุต เทานั้น แตภายในของฐานสะพานท่ีถูกสรางขึ้นใหมีลักษณะเป็นหอ
สูง ยังเป็นท่ีท่ีจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศอังกฤษดวย

ไนทบริดจ

หางแฮรอดส

 บาย

ท่ีน่ีเป็นยานชอปป้ิงท่ีเป็นท่ีตั้งของหางสรรพสินคาเกาแกชื่อ Harrods ท่ีมีสินคาหลาก
หลายแบรนดจากท่ัวโลก

เป็นหางสรรพสินคาท่ีหรูหราท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก มีอภิมหาเศรษฐีชาวอียิปตชื่ออัลฟาเยด
เป็นเจาของกิจการ ตั้งอยูบนบรอมตันแถวๆ ยาน " ไนทบริดจ "(Knightsbridge) ถือ
เป็นสัญลักษณอยางหน่ึงของกรุงลอนดอน เป็นแหลงทองเท่ียวและเป็นหางหรูดวยใน
เวลาเดียวกัน ประกอบดวยรานคากวา 300 รานในพ้ืนท่ีท้ังหมดเจ็ดชั้น จึงเป็นท่ีท่ีเหมาะ
สําหรับการใชเวลาเดินเท่ียวและจับจายใชสอย

ทาอากาศยานฮีทโธรว คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร



วันท่ี 9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

 กิจกรรม บาย

15.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน

และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 15 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

- เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และ
ออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

- เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริ
ษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด
 

การชําระเงิน
- กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport มายัง

บริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ 

- คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน
12ช.ม./วัน 

- โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยู

- ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการ   ประชุมตางๆ
อันเป็นผลท่ีทําใหตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

- คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 

- คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน 

- คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

- กระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 กก. / กระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กก.
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

- คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน

- คาทิปหัวหนาทัวร โดยเฉล่ีย 100 บาท / ทาน / วัน (หากทานประทับใจในการบริการ)  

- คาทิปพนักงานขับรถระหวางการทองเท่ียวในอังกฤษ 14 ปอนด ตอทาน

- คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาอังกฤษ 6,000 บาท คาวีซาและคาสแกนเอกสารทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ
พิจารณา หรือไมก็ตาม และอาจใชเวลาทําการมากวา 15 วัน ขึ้นอยูกับเอกสารท่ีทานจัดเตรียม
 

วีซา
- ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต

เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

่ ่ ์ ่ ่ ่



- หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดิน
ทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

- เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมี
ความประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอ
การพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาให
กับทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%

เอกสารท่ีใชประกอบในการย่ืนวีซาอังกฤษ

- หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาหนังสือเดินทางวางอยางนอย 3 หนา 

- หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาหนังสือเดินทางวางอยางนอย 3 หนา 

- รูปถายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเทานั้น ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 3 รูป (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน) หนาตรง ไมสวมแวนตา ไม
ย้ิมเห็นฟัน ขึ้นอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง 

หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

*** กรณีคาขาย : หลักฐานทางการคา เชน สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีชื่อผูเดินทาง หรือสําเนา
ใบเสียภาษีรานคา (ภพ.20) อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง)

*** กรณีพนักงานและผูถือหุน : หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง เงินเดือน และวันเริ่มงาน พรอมสลิป
เงินเดือน ยอนหลัง 3 เดือน อายุยอนหลังไมเกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง)

*** ขาราชการ: หนังสือรับรองจากตนสังกัด เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง เงินเดือน และวันเริ่มงานพรอมสลิปเงินเดือน ยอน
หลัง 3 เดือน อายุยอนหลังไมเกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง)

*** นักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีศึกษาอยู อายุยอนหลัง
ไมเกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง)

- หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) บัญชีออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน โดยตองมีเลขท่ีบัญชีระบุอยูทุก
หนา (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพยเป็นอันดับแรก) แตในกรณีท่ียอดเงินในบัญชีออมทรัพยไมถึง 6 หลัก สามารถแนบ
Statement สมุดบัญชีฝากประจําเพ่ิมเติมในการย่ืนได) (สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน)

ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองคาใชจายใหกันได) โดยใชเอกสารเพ่ิมเติมคือ

-  หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพยเป็นอันดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขารวมกลุมยูโรโซน) กรุณาสะกดชื่อใหตรง
กับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับ Statement ท่ีทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)
โดยตองทําแยกกัน ระบุตามชื่อผูเดินทาง 1 ทาน / 1 ฉบับ (ใชตัวจริง / ไมสามารถถายเอกสารได)

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ  หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ โดยระบุประเทศและวันเดิน
ทาง

- สําเนาบัตรประชาชน  1 ชุด / สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

- สําเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุตํ่ากวา 20 ปี)

- สําเนาทะเบียนสมรส หรือ สําเนาทะเบียนหยา 1 ชุด (ถามี)

- สําเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณีเป็นหมาย)

- สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล 1 ชุด (ถามี)
 

่ ้



*** ในวันย่ืนวีซากรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดดวย ***
สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยางอ่ืนเพ่ิมเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อยางกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงเพ่ิม
เติมใหครบถวน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการ พิจารณาอนุมัติ ออกวีซาสําหรับสถานทูต
 

หมายเหตุ
- โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟา อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน

และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนา
ทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

- ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ

- ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ

การยกเลิก
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได     

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 40,000 บาท   

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร    

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-14 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 %
 


