
#14878 ทัวรยุโรป อังกฤษ สกอตแลนด เวลส 10 วัน 7 คืน
สโตนเฮนจน สนามฟุตบอลโอลดแทรฟฟอรด บิน TG
ทัวรยุโรป อังกฤษ สกอตแลนด เวลส หมูบานไบบุรี เบอรตันออนเดอะวอเตอร
อนุสาวรียเดอะบิทเทิล ปราสาทเอดินเบอระ คารลตันฮิลล เดอะรอยัลไมล เมือง
ยอรก ลองเรือแมนํ้าเคม ลองเรือแมนํ้าเทมป หอคอยแหงลอนดอน พระราชวัง
วินเซอร



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานฮีทโธรว - สโตนเฮนจ - บาธ - พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน - คารดิฟฟ   

Mercure
Cardiff
Holland Hotel
หรือเทียบเทา

3 คารดิฟฟ - เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร - หมูบานไบบิวรี - ฟารมปลาเทราทไบบิวรี -
ลิเวอรพูล   

Crown Plaza
Hotel
Manchester
Centre หรือ
เทียบเทา

4 ลิเวอรพูล - อนุสาวรียเดอะบีทเทิล - สนามฟุตบอลแอนฟีลด - สนามฟุตบอลโอลด
ทราฟฟอรด - วินเดอรเมียร   

โรงแรมระดับ 4
ดาว หรือเทียบ
เทา

5 เอดินเบิรก - ปราสาทแหงเอดินเบิรก - ยอดเขาแคลตัน - ถนนรอยัลไมลส   
Novotel York
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 ยอรค - ยานยอรคแชมเบิล   
Novotel Hotel
Leeds หรือ
เทียบเทา

7 เคมบริดจ - ลองเรือแมน้ําแคม - สะพานถอนหายใจเคมบริดจ - สะพาน
Mathematical - วิทยาลัยทรินิต้ีเคมบริดจ - ลอนดอน - หางแฮรอดส   

Dorsett Hotel
Shepard
bush หรือ
เทียบเทา

8
ลองเรือแมนําเทมส - ชิงชาสวรรคลอนดอนอาย - หอนาฬิกาบิก๊เบ็น - ตึกแมร่ี แอ็กซ -
ทาวเวอรบริดจ - ทาวเวอรออฟลอนดอน - มหามงกุฎอิมพีเรียล - หอคอยขาว -
ลอนดอน - ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร (พระราชวังเวสตมินสเตอร) - จตุรัสรัฐสภา -
มหาวิหารเวสตมินสเตอร - ถนนดาวนนิง - จัตุรัสทราฟัลการ - ธนาคารแหงชาติ
อังกฤษ - มหาวิหารเซนตปอลกรุงลอนดอน - ตึกอดีตกองบัญชาการตํารวจสกอต
แลนดยารด - พระราชวังบัคก้ิงแฮม - ถนนออกฟอรดกรุงลอนดอน

  
Dorsett Hotel
Shepardbush
หรือเทียบเทา

9 วินดเซอร - พระราชวังวินดเซอร - บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ - ทาอากาศยานฮีทโธรว    -

10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

7 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66 ฿87,900 ฿87,900 ฿82,900 ฿19,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานฮีทโธรว - สโตนเฮนจ - บาธ - พิพิธภัณฑน้ําแร
รอนโรมัน - คารดิฟฟ

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 เชา

22.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 เคาทเตอร D
สายการบินไทยโดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.45 น. เหิรฟาสูมหานครลอนดอน โดยสายการบินไทย แอรเวย Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG910

07.15 น. ถึงสนามบินฮิสโธรว มหานครลอนดอน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว

จากนั้นนําทาน ออกเดินทางเขาสูทุงราบ ซอลสบุรี “Salisbury Plain”

นําทานเขาชม สโตนเฮนจ STONEHENGE (รวมคาเขาชม) วงหินปริศนาแหงเกาะอังกฤษ นับเป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคเกา สรางขึ้นราว 2,000 ปีกอนคริสตกาล นําทานเปล่ียนรถทองถิ่นเพ่ือเขาชมสโตนเฮนจ มีเวลาใหทาน
เดินเลนชมความมหัศจรรยของวงหินปริศนา

ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูเมืองบาธ “BATH” ดินแดนแหงอาณาจักรโรมันอันย่ิงใหญบนเกาะ อังกฤษเมื่อกวา
2,000 ปีมาแลว ตั้งชื่อเมืองวา “Aquae Sulis” เป็นท่ีตั้งของโรมันบาธ (ROMAN BATHS) (รวมคาเขาชม) สถานท่ี ท่ีชาว
โรมันมาสรางไวเป็นสถานท่ีอาบน้ําแร เมื่อ 2,000 ปีมาแลว โดยอาศัย น้ําจากบอน้ําแรธรรมชาติท่ีจะมีน้ําไหล ออกมาอยางตอ
เน่ืองถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความรอนถึง 46 องศาเซลเซียส

นําทานชมตัวเมืองบาธ บาธตั้งอยูเนินหลายลูกในหุบเขาของแมน้ําเอวอน ในบริเวณท่ีมีน้ําพุรอนธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้ง
ถิ่นฐานของโรมัน ผูสรางโรงอาบน้ําโรมัน (Roman Bath)

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

่



เมืองบาธไดรับฐานะเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร, พิพิธภัณฑและสิ่งสําคัญทางวัฒนธรรมและทางการ
กีฬา ท่ีทําใหกลายเป็นเมืองท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวโดยมีนักทองเท่ียวคางคืนหน่ึงลานคน เมืองบาธมีมหาวิทยาลัยสองมหาวิทยาลัย
และวิทยาลัยและสถานศึกษาอ่ืนๆ แรงงานสวนใหญเป็นอุตสาหกรรมการบริการและมีความเจริญเติบโตทางดานขอมูลและ
เทคโนโลยีท่ีสรางงานใหแกผูอยูอาศัยในเมืองบาธเองและบริเวณปริมณฑล

ออกเดินทางสูเมืองคารดิฟ เมืองหลวง แหงเวลส

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี: Mercure Cardiff Holland Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานฮีทโธรว

สโตนเฮนจ

บาธ

พิพิธภัณฑนํ้าแรรอนโรมัน

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

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

เป็นเมืองเกาแกแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร ท่ีมีศิลปะยุคโรมันท่ีหลงเหลืออยูมากมาย
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงามและความย่ิงใหญทาง
ประวัติศาสตร จึงไมนาแปลกใจเลยท่ีบาธไดรับเลือกใหเป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คารดิฟฟ บาย

เป็นเมืองหลวง เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุด และมีประชากรมากท่ีสุดของเวลส เป็นเมือง
ศูนยกลางการคา ท่ีตั้งของสถาบันวัฒนธรรมและกีฬาแหงชาติแทบทุกสถาบัน คารดิฟฟ
ยังเป็นท่ีตั้งของสื่อแหงชาติเวลส ท่ีตั้งของสภาแหงชาติเวลส ท้ังยังมีความโดดเดนดานการ
ทองเท่ียว



วันท่ี 3 คารดิฟฟ - เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร - หมูบานไบบิวรี -
ฟารมปลาเทราทไบบิวรี - ลิเวอรพูล

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Mercure Cardiff Holland Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชมเมืองคารดิฟ เมืองหลวงของเวลส อาคารบานเรือนผูคนท่ีสวยงามและหรูหรา ในอดีตเมืองน้ีเป็นเมืองท่ีสงออก
ถานหินมากท่ีสุดเมืองหน่ึง

ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสู “เมืองเบอรตัน ออน เดอะวอเตอร” หมูบานเล็ก ๆ ท่ีรูจักกันในนามของ “เวนิส แหง
คอตสวอลด”Cotswold เมืองท่ีโดงดังท่ีสุดในคอตสโวลด ดูเงียบสงบมี ลําธารสายเล็ก ๆ (แมน้ําวินดรัช) ไหลผานกลางเมือง และ
มีสะพานหินทอดขามน้ําป็นชวง ๆ กับตนวิลโลวท่ีแกวงกิ่งกานใบอยูริมน้ํา เมืองน้ีมีรานอาหารและโรงแรม รวมท้ังรานคาใหเดิน
เลนเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “หมูบานไบบุรี” จัดวาเป็น The Most beautiful village in England ใหทานไดเดินเลนชม
บานเรือนอันเป็นเอกลักษณของหมูบานแหงน้ี น่ันคือกระทอมหินโบราณ ท่ีเรียงรายกันยาวไปเป็นแถว มีชื่อวา Arlington
Row ซ่ึงกระทอมเหลาน้ีเคยเป็นท่ีพักของคนท่ีทําอาชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษท่ี 17ชม โบสถอันเกาแก อีกท้ังยังมีถนนสวย
ๆ ท่ีรายลอมดวยดอกไมสีสดใสริมสองขางทาง

นําทานชม “ฟารมปลาเทราท” อายุกวา 100 ปี ตั้งอยูใจกลางหมูบาน อันเน่ืองมาจากแมน้ําโคลนเป็นสาขาหน่ึงท่ีแยกมาจาก
แมน้ําเทมส เป็นแหลงท่ีสามารถเล้ียงปลาชนิดน้ีไดตลอดท้ังปี สวนใหญปลาท่ีเล้ียงเป็นปลาเทราทสีน้ําตาล กลายเป็นอาชีพท่ีทํา
รายไดใหกับคนในหมูบานจํานวนมาก และฟารมปลาเทราตยังเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของหมูบานอีกดวย

จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองลิเวอรพูล

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี: Crown Plaza Hotel Manchester Centre หรือเทียบเทา

คารดิฟฟ

เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวง เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุด และมีประชากรมากท่ีสุดของเวลส เป็นเมือง
ศูนยกลางการคา ท่ีตั้งของสถาบันวัฒนธรรมและกีฬาแหงชาติแทบทุกสถาบัน คารดิฟฟ
ยังเป็นท่ีตั้งของสื่อแหงชาติเวลส ท่ีตั้งของสภาแหงชาติเวลส ท้ังยังมีความโดดเดนดานการ
ทองเท่ียว

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



วันท่ี 4 ลิเวอรพูล - อนุสาวรียเดอะบีทเทิล - สนามฟุตบอลแอนฟลด -
สนามฟุตบอลโอลดทราฟฟอรด - วินเดอรเมียร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานไบบิวรี

ฟารมปลาเทราทไบบิวรี

ลิเวอรพูล

 บาย

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Crown Plaza Hotel Manchester Centre หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชมเมืองลิเวอรพูล เมืองท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน ถิ่นกําเนิดวงดนตรีสี่ เตาทอง The Beatle

นําทานถายภาพคูกับอนุสาวรีย เดอะ บิทเทิล บริเวณทาเรือ แหงการทองเท่ียว ท่ีมีความสําคัญมากแหงหน่ึงของประเทศ
อังกฤษ โดยเฉพาะในชวงคริสตศตวรรษท่ี 18 เมืองลิเวอรพูลนั้นถือวาเป็นจุดศูนยกลางของการติดตอคาขายกับแคริบเบียน,
ไอรแลนด และ แผนดินใหญยุโรป จึงสงผลใหเมืองลิเวอรพูลเป็นเมืองสําคัญท่ีสุดเมืองหน่ึงของอังกฤษ

นําทานเดินทางไปถายรูปดานนอก Anfield ส นามของสโมสรดังลิเวอรพูล เจาของคําขวัญ YOU WILL NEVER WALK
ALONE ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูเมืองแมนเชสเตอร

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

่ ่ ่



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

กรณีมีการแขงขันหรือสนามแมนยูฯ ปิด ทางบริษัทของสงวนสิทธิเ์ปล่ียนเป็นเขาชมสนามลิเวอรพูลแทน

ไดเวลาสมควรออกเดินทางสูเมืองวินเดอรเมียร โดยใชเสนทางผานเขตเลคดิสทริค เดินทางถึงเมืองวินเดอรเมียร ซ่ึงเป็น
หน่ึง ในดินแดนแหงทะเลสาบท้ังสิบหกแหง

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี: โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

ลิเวอรพูล

อนุสาวรียเดอะบีทเทิล

สนามฟุตบอลแอนฟลด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นอนุสาวรียท่ีเป็นสัญลักษณของวงดนตรีชื่อเดอะบีทเทิล ในบานเกิดของพวกเขาท่ี
เมืองลิเวอรพูล อนุสาวรียดังกลาวเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม ปี 2015 โดยเป็นงานฝีมือแกะ
สลักของ Andrew Edwards ท่ีแหงน้ีเกิดขึ้นมาพรอมกับการฉลองครบรอบ 50 ปีของ
การแสดงวงดนตรีเดอะบีทเทิล ท่ีเลนในลิเวอรพูล ณ โรงละคร Liverpool Empire ซ่ึง
เป็นการแสดงครั้งสุดทายของพวกเขา

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สนามฟุตบอลโอลดทราฟฟอรด บาย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 เอดินเบิรก - ปราสาทแหงเอดินเบอระ - ยอดเขาแคลตัน - ถนน
รอแยลไมลส

กรณีมีการแขงขันหรือสนามแมนยูฯ ปิด ทางบริษัทของสงวนสิทธิเ์ปล่ียนเป็นเขาชมสนามลิเวอรพูลแทน

พักท่ีโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางสูกรุงเอดินเบิรก เป็นเมืองท่ีเจริญมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในสหราชอาณาจักร มีศูนยกลางเมืองตั้งอยูรอบ ๆ
ปราสาทเอดินเบิรก เมืองเอดินบะระติดอันดับเมืองท่ีมีนักทองเท่ียวมากท่ีสุดเป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจาก
ลอนดอน เมืองเอดินเบิรก ยังเป็นเมืองท่ีไดชื่อวาเป็น "เมืองท่ีเป็นมิตรกับเด็ก" (The Child Friendly City) เน่ืองจากภายใน
เมืองมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเหมาะสําหรับเด็กมากมาย

เดินทางถึงเมืองเอดินเบิรก Edinburgh ผานชม“เมืองเอดินเบิรก” เมืองหลวงและเมืองศูนยกลางวัฒนธรรม แหงความภาค
ภูมิใจของชาวสกอต เป็นเมืองศูนยกลางของประเทศสกอตแลนด ตั้งแตยุคศตวรรษท่ี 15 เจาของสมญานามกรุงเอเธนสแหง
ยุโรปเหนือ

นําทานเขาชม “ปราสาทเอดินเบิรก” อันสงางามจากทุกมุมเมืองเคยเป็นท่ีประทับของกษัตริยสกอตแลนด เคยถูกทําลายลง
หลายครั้งแตทุกครั้งก็ไดรับการบูรณะและสรางใหมใหกลับคืนสูความสงางาม โดยเฉพาะครั้งสุดทายในศตวรรษท่ี 19 โดยเซอร
วอลเตอรสกอต นักปราชญชาวสกอตแลนดเขาชมหองตางๆ

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู คาลตัน ฮิลล (Calton Hill) ท่ีเป็นท่ีตั้งของเสาคอล่ัม โรมันอันใหญยักษ ท่ีถือเป็น The National
Monument ของสก็อตแลนด พ้ืนท่ีตรงน้ีสมัยโบราณใชเป็นท่ีประหารนักโทษ ตอมาก็เปล่ียนมาเรื่อยๆ เป็นโรงหนังบาง บาน
ของขาราชการบาง จากนั้นผานชมรัฐสภาสก็อตแลนด

ผานชมราน The Elephant House เป็นรานน่ังชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไมแพง ท่ี J.K. Rowling มาน่ังแตงหนังสือ
แฮรรี่ พอตเตอรภาคแรก

จากนั้นอิสระทุกทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย หรือ เดินชมความสวยงามของเมืองเอดินเบิรก บนถนนรอยัลไมล สายสําคัญของ
เอดินเบิรก ท่ีเรียงรายไปดวยรานขายสินคาท่ีระลึก และสินคาแบรนดเนมตางๆ

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น

พักท่ี: Novotel York Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 6 ยอรค - ยานยอรคแชมเบิล

เอดินเบิรก

ปราสาทแหงเอดินเบิรก

เป็นเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด เป็นเมืองท่ีจัดไดวาสวยอันดับตน ๆ ของสหราช
อาณาจักร และเป็นเมืองท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนเป็นจํานวนมาก

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยอดเขาแคลตัน

ถนนรอยัลไมลส

 บาย

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

เป็นถนนสายสําคัญท่ีเชื่อมสูพระตําหนักโฮล่ีรูด (Palace of Holyrood House) ซ่ึงเป็น
ท่ีประทับของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด และเคยเป็นท่ีประทับของพระนาง
แมรีแหงสก็อต

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 Novotel York Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองยอรก (York) ตัวเมืองยังมีกําแพงเมืองโบราณลอมรอบคอนขางสมบูรณ ตั้งอยูในเขตน
อรธ ยอรกเชอร มีแมน้ําอูสและแมน้ําฟอสสไหลผาน เป็นเมืองท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและมีบทบาทมาเกือบตลอด
2,000 ปี ท่ีกอตั้งมา โดยชวงแรกกอตั้งเป็นเมืองปอมปราการเอบอราคุม โดยชสวโรมัน และไดรับเลือกใหเป็นเมืองหลวงของบริ
ทาเนียนอย (Britannia Inferior)

บาย

้



วันท่ี 7 เคมบริดจ - ลองเรือแมน้ําแคม - สะพานถอนหายใจเคมบริดจ -
สะพาน Mathematical - วิทยาลัยทรินิตี้เคมบริดจ - ลอนดอน
- หางแฮรอดส

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินชมเมืองยอรก เมืองเกาแสนสวยท่ีทานจะตองหลงรัก ทานสามารถเดินบนกําแพงเมือง ท่ีโอบลอม เมือง ซ่ึง
สภาพยังคงสมบูรณมาก เก็บภาพมหาวิหารยอรค (York Minster) มหาวิหารท่ีใหญท่ีสุดในประเทศอังกฤษ ใชเวลาในการ
กอสรางนานกวา 250 ปี

นําทานเดินเขาสูยานเกาแกท่ีชื่อวายอรกแชมเบิล(York Shamble) เป็นถนนการคายานท่ีเกาแกท่ีสุดในเมือง ลักษณะ
เป็นตรอกเล็กๆ มีรานคาของท่ีระลึกอยูสองฝ่ัง รานคาแถบน้ีสรางขึ้นโดยใชไมเป็นโครงสราง เมื่อกอนแถวน้ีจะเป็นท่ีขายเน้ือ
สัตว จะเห็นตะขอท่ีไวเกี่ยวเน้ือสัตวหอยอยูหนาบาน และท่ีเห็นวาบริเวณชั้น 2 ของรานจะย่ืนออกมามากกวา

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น

พักท่ี: Novotel Hotel Leeds หรือเทียบเทา

ยอรค
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีอยูทางเหนือของอังกฤษ ถือวาเป็นเมืองใหญและมีความสวยงามทางธรรมชาติ
เมืองน้ียังเป็นท่ีรูจักในดานสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีมีชื่อเสียงเชน York
Minster และกําแพงเมืองรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬาท่ีหลากหลาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยานยอรคแชมเบิล บาย

เป็นยานถนนสายเกาแกในยอรคซ่ึงมีจุดเดนคือกลุมอาคารไมซ่ึงบางหลังมีอายุยอนกลับ
ไปถึงศตวรรษท่ี 14 ครั้งหน่ึงเคยเป็นท่ีรูจักในนาม The Great Flesh Shambles
ภายในยานประวัติศาสตรน้ีประกอบไปดวยรานอาหาร และรานคาตางๆ รวมท้ังราน
หนังสือและเบเกอรี่ด้ังเดิม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 Novotel Hotel Leeds หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองเคมบริดจ (Cambridge) เคมบริดจ เป็นเมืองมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกเป็นอันดับสองใน
อังกฤษ และเป็นศูนยกลางการปกครองของเคมบริดจเชียร ตัวเมืองหอมลอมไปดวยหมูบานขนาดเล็กจํานวนหน่ึง เมืองน้ียัง
เป็นหัวใจของศูนยเทคโนโลยีชั้นสูง ท่ีรูจักกันในชื่อ ซิลิคอนเฟน (Silicon Fen) และเป็นท่ีตั้งของวิทยาลัยสาขาตางๆ มากมาย
ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ

บาย

้



บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินสูทาเรือแมน้ําเคม พิเศษนําทานน่ังเรือค้ําถอ หรือ Punting ในแมน้ําแคม เพ่ือชมบรรยากาศริมแมน้ํา และ
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามของแคมปัสตางๆ ใชเวลาประมาณ 45 นาที ผานชมจุดสําคัญ อาทิ St. John's College, The Trinity
College, King's College, Queens' Collage เป็นตน

ผาน Bridge of Sighs ท่ีทําเชื่อมตึกขามแมน้ําแคม King's College

ผาน Mathematical Bridge ของ Queens' College เป็นสะพานท่ีเซอรไอแซก นิวตัน ออกแบบไวโดยไมใชตะปู แตมี
นักศึกษาอยากรูอยากเขาใจเลยรื้อและประกอบกลับไมได จึงตรึงไวใหมดวยตาปูอยางท่ีเห็นในปัจจุบัน

ผาน Trinity College สถานท่ีศึกษาของเซอรไอแซก นิวตัน ผูคิดแรงโนมถวงโลก

จากนั้นนําทานออกเดินทางเขาสูมหานครลอนดอน

นําทานเขาสูหางแฮรลอดส (Harrods) มีชื่อเสียงของอังกฤษ และเป็นบริเวณท่ีมีหาง สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ
MARK & SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ บริเวณนีเต็มไปดวยรานคาแบนดเนม และสินคาพ้ืนเมืองท่ีมีชือเสียง
รวมถึงราน ชา กาแฟ นารักๆ มากมาย ทานจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอรอยางแทจริง

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี: Dorsett Hotel Shepard bush หรือเทียบเทา

เคมบริดจ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในแถบลุมแมน้ําแคม อยูหางจากกรุงลอนดอนไปทางเหนือประมาณ 80
กิโลเมตร เคมบริดจเคยเป็นศูนยกลางการคาท่ีสําคัญในยุคโรมันและไวกิ้งและมีหลักฐาน
ทางโบราณคดีของการตั้งถิ่นฐานในพ้ืนท่ีท่ีสําคัญในชวงยุคสําริด และเป็นท่ีตั้งของมหาวิ
ทยาลัยเคมบริดจ หน่ึงในมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกและมีชื่อเสียงของโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ลองเรือแมนํ้าแคม

สะพานถอนหายใจเคมบริดจ

 บาย

ลองเรือแมน้ําแคมโดยเรือไม Punting เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดชมมบรรยากาศริมแมน้ํา
และสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามของแคมปัสตางๆ ในเคมบริดจ

เป็นสะพานแบบปิดท่ีอยูในเขตวิทยาลัยเซนตจอหนของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ถูกสราง
ขึ้นในปี 1831 โดยสถาปนิกชื่อเฮนรีฮัทชินสัน สะพานแหงน้ีเป็นจุดถายรูปท่ีโปรดปราน
ของอดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปรชื่อ Lee Kuan Yew เมื่อชวงท่ีเขาเป็นนักเรียนท่ีน่ี ท่ีน่ี
ยังเป็นหน่ึงในจุดแลนมารคท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยเคมบริดจท่ีไมควรพลาดมาถายรูปหาก
ไดมาเยือนท่ีน่ี



วันท่ี 8 ลองเรือแมนําเทมส - ชิงชาสวรรคลอนดอนอาย - หอนาฬิกา
บ๊ิกเบ็น - ตึกแมร่ี แอ็กซ - ทาวเวอรบริดจ - ทาวเวอรออฟ
ลอนดอน - มหามงกุฎอิมพีเรียล - หอคอยขาว - ลอนดอน -
ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร (พระราชวังเวสตมินสเตอร) - จตุรัส
รัฐสภา - มหาวิหารเวสตมินสเตอร - ถนนดาวนนิง - จัตุรัส
ทราฟลการ - ธนาคารแหงชาติอังกฤษ - มหาวิหารเซนตปอล
กรุงลอนดอน - ตึกอดีตกองบัญชาการตํารวจสกอตแลนด
ยารด - พระราชวังบัคก้ิงแฮม - ถนนออกฟอรดกรุงลอนดอน

สะพาน Mathematical

วิทยาลัยทรินิต้ีเคมบริดจ

ลอนดอน

หางแฮรอดส

เป็นสะพานไมท่ีอยูในเขตมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ไดรับการออกแบบโดย William
Etheridge และสรางขึ้นโดย James Essex ในปี 1749 ดวยการออกแบบทาง
วิศวกรรมท่ีซับซอนซ่ึงสะพานเดิมนั้นไมใชตะปูยึดเกาะเลย แตมีชวงหน่ึงท่ีนักศึกษาเกิด
ความสงสัยในความอัศจรรยของสะพานน้ี จึงรื้อออกหมดแตประกอบกลับคืนไมได จึงตรึง
ไวใหมดวยตะปูแตยังคงรูปแบบเดิมแบบท่ีเห็นในปัจจุบัน

เป็นวิทยาลัยท่ีเป็นสวนหน่ึงของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ท่ีน่ีมีความสําคัญในฐานะเป็น
สถานท่ีศึกษาของเซอรไอแซก นิวตัน นักวิทยาศาสตรผูคิดคนทฤษฎีแรงโนมถวงของ
โลก

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Dorsett Hotel Shepard bush หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

้



บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินางสูทาเรือลองชมความงามของแมน้ําเทมป ท่ีไหลผานกลางเมือง

ผานชม ลอนดอน อาย, หอนาฬิกาบิก๊ เบน, ตึกแมรี่ แอ็กซ และอาคารเกาแก อีกมากมาย

นําทานถายภาพคูกับสะพาน ทาวเวอร บริดจ ท่ีสวยงามและเสมือนเป็นสัญลักษณ ของลอนดอน

นําทานเขาชมหอคอย แหง ลอนดอน (Tower of London) สถานท่ี ท่ีเคยเป็นพระราชวัง แมในภายหลังจะเปล่ียนมาเป็น
คุกหลวง ท่ีจองจําบุคคลสําคัญของอังกฤษ ไมวาจะเป็นพระมเหสี แอนน โบลีน เซอรโทมัส มอร ฯลฯ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ ท่ี
นาสนใจมากแหงหน่ึงของประเทศ

นําทานตอแถวเพ่ือเขาชมมงกุฎเพชรประจําราชวงศอังกฤษ ทานจะไดชมเพชรโคอินูร (Koor-I-noor) กับเพชร คัลลิแนน
(Cullinan II) ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก รวมถึงเครื่องราชกุฏภัณฑท่ีสําคัญของประเทศ

จากนําทานเก็บภาพตึกขาวหรือ ไวท ทาวเวอร(White Tower) ท่ีเป็นจุดเริ่มตนของอาคารท้ังหมด

จากนั้นมีเวลาใหทานเก็บภาพสะพานหอคอย (Tower Bridge) ท่ีย่ิงใหญอลังการ และมีความสวยงามโดงดังไปท่ัวโลก

จากนั้นนําทานน่ังรถชมมหานครลอนดอน

ผานชม รัฐสภาของอังกฤษริมแมน้ําเทมส, จัตุรัสรัฐสภา, มหาวิหารเวสทมินสเตอร, หอนาฬิกาบิก๊เบน, ถนนดาวนนิง ท่ี
ตั้งของบานพักนายก รัฐมนตรีอังกฤษ, จตุรัสทราฟัลการ อนุสรณของนายพลลอรด เนลสัน และชัยชนะของอังกฤษเหนือทัพ
ของนโปเลียน ณ แหลมทราฟัลการ, มหาวิหารเซนตพอลส, ธนาคารชาติของอังกฤษ, กองบัญชาการตํารวจสกอตแลนดยารด

ผานชมพระราชวังบักกิ้งแฮม ท่ีใชวาราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 2 และพระราชวงศชั้นสูง

บาย

บริการอาหารกลางวัน (อาหารจีน Four Season) เมนูพิเศษ เป็ดยางรสเลิศ เมนูเด็ดของราน

นําทานเขาสูถนนยานชอปป้ิง ยานอ็อกซฟอรด สตรีท OXFORD STREET อันเป็นท่ีตั้งของรานคาประเภทตางๆ มากมาย
อาทิ เซลฟริเจดส SELFRIDGES เป็นหางท่ีมีครบครัน / มารค แอนด สเปนเซอร MARK & SPENCER สินคาท่ีชาวไทย
รูจักกันเป็นอยางดี อาทิ คุกกี้ ท็อฟฟ่ี เสื้อผา ชุดชั้นใน ครีมอาบน้ําฯลฯ / พรีมารค PRIMARK สินคาแฟชั่นเสื้อผาในราคาสุด
ประหยัด

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร Berger & Lobster Restaurant เมนูพิเศษกุงมังกรรสเลิศ

พักท่ี: Dorsett Hotel Shepardbush หรือเทียบเทา

ลองเรือแมนําเทมส

ชิงชาสวรรคลอนดอนอาย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

มีอีกชื่อวามิลเลเนียมวีล ตั้งอยูทางฝ่ังใตของแมน้ําเทมสในลอนดอน เป็นชิงชาสวรรคท่ี
สูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มักเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมและดึงดูดนักทองเท่ียว
อยางมาก และไดปรากฏตัวในวัฒนธรรมสมัยนิยมตางๆ มากมาย



หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น

ตึกแมรี่ แอ็กซ

ทาวเวอรบริดจ

ทาวเวอรออฟลอนดอน

มหามงกุฎอิมพีเรียล

หอคอยขาว

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

เป็นตึกระฟาเชิงพาณิชยหน่ึงในลอนดอน สรางเสร็จในเดือนธันวาคม ปี 2003 มีลักษณะ
เป็นอาคารกระจกทรงแหลมมน มี 41 ชั้น มีความสูงท้ังหมด 180 เมตร อาคารน้ีถือเป็น
สถานท่ีสําคัญท่ีเป็นท่ีรูจักของลอนดอน และเป็นหน่ึงในตัวอยางของสถาปัตยกรรมรวม
สมัยท่ีไดรับการยอมรับมากท่ีสุดแหงหน่ึงในเมือง

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

เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอนในอังกฤษ
เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ตัวหอคอยใชเป็นปอม พระราชวังของพระมหากษัตริย
และท่ีจําขังโดยเฉพาะสําหรับนักโทษท่ีมียศศักดิส์ูง

เป็นหน่ึงในเครื่องราชกกุธภัณฑแหงสหราชอาณาจักร ซ่ึงเป็นสัญลักษณของสถาบันพระ
มหากษัตริยในสหราชอาณาจักร มงกุฎอิมพิเรียลสเตตน้ีมีการสรางทดแทนขึ้นหลายยุค
สมัยตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 15 เป็นตนมา ซ่ึงรุนลาสุดน้ีมีลักษณะคลายมงกุฎเซนตเอ็ด
เวิรดอยูไมนอย มงกุฎอิมพิเรียลสเตตประกอบดวยอัญมณีท่ีมีชื่อเสียงหลายชิ้น กางเขน
บนมงกุฎฝังอัญมณีท่ีเรียกวาแซฟไฟรเซนตเอ็ดเวิรดท่ีนํามาจากแหวน (หรือ จุลมงกุฎ)
ของพระเจาเอ็ดเวิรดผูสารภาพ, ทับทิมเจาชายดํา (Black Prince's Ruby) (ความจริงแลว
คือสปิเนล ท่ีฝังอยูบริเวณกางเขนดานหนาของมงกุฎ และเพชรคัลลินันท่ีฝังดานหนา
มงกุฎบริเวณฐาน ดานหลังฝังดวยแซฟไฟรสจวตหนัก 104 กะรัต (20.8 กรัม) บนขอบ
นอกจากน้ียังมีไขมุกของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบ็ธประดับอีกดวย

หอคอยรูปรางโดดเดนน้ีเติบโตเคียงขางกับเมือง Thessaloniki เป็นเวลาหลายรอยปี
สถาปัตยกรรมสไตลออตโตมันเติรก หอน้ีสรางขึ้นในยุคจักรวรรดิไบแซนไทน โดยทํา
หนาท่ีเป็นโครงสรางปกปองทาเรือของเมือง ในภายหลังถูกใชเป็นท่ีคุมขัง และปัจจุบัน
เป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงประวัติศาสตรของเมือง



ลอนดอน

ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร (พระราชวังเวสตมินสเ…

จตุรัสรัฐสภา

มหาวิหารเวสตมินสเตอร

ถนนดาวนนิง

จัตุรัสทราฟลการ

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

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

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

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

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

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



วันท่ี 9 วินดเซอร - พระราชวังวินดเซอร - บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ
- ทาอากาศยานฮีทโธรว

ธนาคารแหงชาติอังกฤษ

มหาวิหารเซนตปอลกรุงลอนดอน

ตึกอดีตกองบัญชาการตํารวจสกอตแลนดยารด

พระราชวังบัคกิ้งแฮม

เป็นธนาคารแหงประเทศอังกฤษเป็นธนาคารกลางของสหราชอาณาจักรในกรุงลอนดอน
กอตั้งขึ้นในปี 1694 เพ่ือทําหนาท่ีเป็นธนาคารประจําอังกฤษและเป็นหน่ึงในธนาคาร
หลักของสหราชอาณาจักรท่ีเกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลกท่ีอยูมาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงทําหนาท่ี
ดูแลสภาพการเงินคงคลัง พันธบัตร และเศรษฐกิจของประเทศ

เป็นมหาวิหารท่ีเป็นท่ีน่ังของบิชอปและเป็นมหาวิหารแมของสังฆมณฑลแหงลอนดอน
ถูกสรางขึ้นในปลายศตวรรษท่ี 17 แทนท่ีมหาวิหารเกาในสไตลบริติชบารอค ออกแบบ
โดย Sir Christopher Wren ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรูจัก
มากท่ีสุดของลอนดอน

เป็นคําเรียกของอดีตอาคารสํานักงานตํารวจหลักของกรุงลอนดอน (Metropolitan
Police Service of London) ตั้งอยูบริเวณถนนท่ีเรียกวา Great Scotland Yard
ปัจจุบันอาคารหลังน้ีถูกซ้ือกิจการโดยผูใหบริการไฮเปอรมารเก็ต Lulu Group
International ในปี 2015 เพ่ือดัดแปลงพัฒนาอาคารน้ีใหเป็นโรงแรมซ่ึงมีแผนจะเปิดให
บริการในชวงปี 2019-2020

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 เมนูพิเศษ เป็ดยางรสเลิศ

ถนนออกฟอรดกรุงลอนดอน บาย

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงมังกรรสเลิศ

 Dorsett Hotel Shepardbush หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทานเดินทางสู เมืองวินเซอร

เขาชมภายในพระราชวังวินเซอร (Windsor Castle) อีกหน่ึงพระราชวังอัน เป็นท่ีแปรพระราชฐานของราชวงศอังกฤษ
มากวา 900 ปี โดยกษัตริยวิลเลียมผูพิชิต ชมหองท่ีสําคัญตาง ๆ ท่ีประดับประดาไดอยางสวยงามอลังการณโดยเฉพาะ STATE
APARTMENT ท่ีรวบรวมสมบัติล้ําคาไวมากมาย และ KING ‘ S CHAMBER ท่ีเก็บภาพเขียนอันทรงคุณคาตลอดจนอุทยาน
ภายนอกบนเน้ือท่ีกวางขวางตกแตงดวยพรรณไมนานาชนิดอยางสวยงาม

ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสู เมืองบิเชสเตอร (Bicester Outlet) ศูนยเอาทเล็ทท่ีใหญและมีสินคาหลากหลายท่ีสุด
มีเวลาใหทานชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม อาทิ PRADA, GUICI, Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally Mulberry,
Paul Smith, POLO ฯลฯ

บาย

อิสระอาหารกลางวัน ภายในเอาทเล็ท

16.30 น. พรอมกัน ณ จุดนัดหมายนําทานออกเดินทางสูสนามบินฮิธโธรว ลอนดอน

ค่ํา

21.30 น. เหิรฟาสูกรุงเทพฯ...โดย สายการบินไทย แอรเวย Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG917

วินดเซอร

พระราชวังวินดเซอร

บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ

 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

เป็นสวรรคของนักชอป ท่ีเป็นเอาทเลตช็อปป้ิงวิลเลจอันหรูหราและกิบ๊เกขนาดใหญแหง
หน่ึงของอังกฤษ ภายในมีสินคาหลากหลายแบรนด ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มท่ี

 คํ่า



วันท่ี 10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวัน

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

ทาอากาศยานฮีทโธรว
เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

 กิจกรรม บาย

15.05 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต

เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดินทาง
มาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมีความ
ประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น

คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน
ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ(ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรมท่ีพักตาง
ประเทศเพ่ือท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเป็นสําคัญ)

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%

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

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 50,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายัง

บริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน หากกรุปไมสามารถออกเดินทางได 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

กรุณาสํารองท่ีน่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ 

คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน
12ช.ม./วัน 

โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลท่ีทําให
ตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาอังกฤษ และคาสแกนเอกสาร 

คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 

คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน 



คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

คายกกระเปาใบใหญทานละ 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)
 

วีซา
เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)

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 ไมย้ิม
เห็นฟัน ขึ้นอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง 

หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

กรณีคาขาย  : หลักฐานทางการคา เชน สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีชื่อผูเดินทาง หรือสําเนาใบ
เสียภาษีรานคา (ภพ.20) อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง)

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

ขาราชการ: หนังสือรับรองจากตนสังกัด เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง เงินเดือน และวันเริ่มงานพรอมสลิปเงินเดือน ยอนหลัง
3 เดือน อายุยอนหลังไมเกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง)

นักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีศึกษาอยู อายุยอนหลังไม
เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง)

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

หมายเหตุ 

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 ตอง
มีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง

สําเนาบัตรประชาชน  1 ชุด

สําเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุตํ่ากวา 20 ปี)

สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

สําเนาทะเบียนสมรส หรือ สําเนาทะเบียนหยา 1 ชุด (ถามี)

สําเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณีเป็นหมาย)

สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล 1 ชุด (ถามี)

ในวันย่ืนวีซากรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดดวย 

สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยางอ่ืนเพ่ิมเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อยางกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารตัวจริง
เพ่ิมเติมใหครบถวน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการ พิจารณาอนุมัติ ออกวีซาสําหรับสถานทูต
 



หมายเหตุ
อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาทิปหัวหนาทัวร โดยเฉล่ีย 100 บาท / ทาน / วัน (หากทานประทับใจในการบริการ)

โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟา อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน
และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนา
ทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ
 

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  
  

ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท   

ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  70 % ของราคาทัวร

ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 %
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


