
#15912 ทัวรยุโรป อังกฤษ เวลส สกอตแลนด 10 วัน 8 คืน
ปราสาทเอดินเบิรก สโตนเฮนจ บิน BA
ทัวรยุโรป อังกฤษ เวลส สกอตแลนด หมูบานไบบิวรี่ สแตรทฟอรดอัพพอนเอ
วอน บานเกิดเช็คสเปยร สนามฟุตบอลโอลดทราฟฟอรด สนามฟุตบอลแอนด
ฟล ปราสาทคารดิฟฟ ปราสาทออกฟอรด ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮีทโธรว   
Park Inn by Radisson
London Heathrow หรือ
เทียบเทา

2 หมูบานไบบิวรี - เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร - สแตรทฟอรด อัพพอน เอ
วอน - บานเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร - แมนเชสเตอร   

Holiday Inn
Manchester Central
Park หรือเทียบเทา

3 สนามฟุตบอลโอลดทราฟฟอรด - ยอรค - กําแพงเมืองยอรค - วิหารยอรค
มินสเตอร - เอดินเบิรก   

Leonardo Royal
Edinburgh Haymarket
หรือเทียบเทา

4 ปราสาทแหงเอดินเบิรก - ถนนรอยัลไมลส - ลิเวอรพูล   
Mercure Chester North
Woodhey House Hotel
หรือเทียบเทา

5 สนามฟุตบอลแอนฟีลด - ทาเรืออัลเบิรต - เบอรมิงแฮม - คารดิฟฟ -
ปราสาทคารดิฟฟ - บริสตอล   

Ibis Bristol Centre หรือ
เทียบเทา

6 บาธ - พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน - ซาลสบัวรี - สโตนเฮนจ - ลอนดอน   
Ibis London Greenwich
หรือเทียบเทา

7 ออกฟอรด - ปราสาทออกฟอรด - มหาวิทยาลัยโบสถเซนตแมร่ีพระแมมารี
- หองสมุด Radcliffe Camera - บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ   

Ibis London Greenwich
หรือเทียบเทา

8 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย   
Ibis London Greenwich
หรือเทียบเทา

9 จัตุรัสทราฟัลการ - ยานถนน Regent - ทาอากาศยานฮีทโธรว    -

10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

5 พ.ค. 65 - 14 พ.ค. 65 ฿63,888 ฿63,888 ฿63,888 ฿14,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮีทโธรว

 หมายเหตุ

วันท่ี 2

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

08.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา
หมายเลข 7 เคานเตอร N สายการบิน บริติช แอรเวย โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

11.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน British Airways เท่ียวบินท่ี
BA10 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

ค่ํา

18.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว ประเทศอังกฤษ นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและออกเดิน
ทางสูโรงแรม

พักท่ี Park Inn by Radisson London Heathrow หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานฮีทโธรว คํ่า

 Park Inn by Radisson London Heathrow หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร



หมูบานไบบิวรี - เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร - สแตรทฟอรด
อัพพอน เอวอน - บานเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปยร - แมน
เชสเตอร

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู หมูบานไบบิวรี่ (Bibury) ท่ีไดรับการยกยองจากวิลเลียม มอรริส ดีไซเนอรเสื้อผา นักเขียน และเป็นผูท่ีมี
อิทธิพลดานสังคมของอังกฤษ วาเป็นหมูบานท่ีสวยท่ีสุดในอังกฤษ อีกท้ังสถานีโทรทัศนฟ็อกซไดยกยองใหไบบิวรี่เป็นหมูบานท่ี
ถายรูปสวยท่ีสุด นําทานเดินเลนและถายภาพกับหมูบานท่ีมีลักษณะเป็นกระทอม ประกอบกับแมน้ําไหลผาน เป็นหมูบานท่ีไม
วาจะเดินหลงไปทางไหนก็ไดรูปถายสวยๆแนนอน

นําทานเดินทางตอไปท่ี Bourton On The Water ซ่ึงเป็นอีกหมูบานท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในอังกฤษ ดวยลักษณะ
ของตัวอาคารท่ีมีความโดดเดนเฉพาะ ตัวอาคารปลูกสรางดวยหิน ภายในหมูบานจะมีแมน้ําไหลผาน และยังมีเจาเป็ดนอยหัวเขียว
เวียนวายอยูเต็มแมน้ํา

จากนั้นเดินทางสู เมืองสแตรทฟอรด อัพพอน เอ วอน (Stratford-upon-Avon) เมืองบานเกิด ของ วิลเลียม เชกสเปียร
นักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ท่ีไดชื่อวาเป็นกวีเอกผูย่ิงใหญของโลก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินเลน ยาน Henley Street ถายรูปกับ บานเกิดของ วิลเล่ียมส เช็คสเปียร Shakespeare's Birthplace เชื่อ
กันวา วิลเลียม เชกสเปียร เกิดและเติบโตท่ีบานหลังน้ี

จากนั้นออกเดินทางตอสูเมือง แมนเชสเตอร (Manchester) เมืองทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ มีประชากรมากเป็น
อันดับสองรองจากลอนดอน

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Holiday Inn Manchester Central Park หรือเทียบเทา

หมูบานไบบิวรี

เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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



วันท่ี 3 สนามฟุตบอลโอลดทราฟฟอรด - ยอรค - กําแพงเมืองยอรค
- วิหารยอรค มินสเตอร - เอดินเบิรก

สแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน
เมืองท่ีตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอนอันเป็นบานเกิดของวิลเล่ียมเช็คสเปียร กวีท่ีมีชื่อเสียง
ท่ีสุดของอังกฤษ เมืองน้ีจึงเป็นแหลงทองเท่ียวยอดนิยมจากเรื่องราวดังกลาว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บานเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปยร

แมนเชสเตอร

 บาย

ท่ีน่ีเป็นบานเกิดของวิลเลียมเช็คสเปียรในแสตทฟอรด อัพพอน เอวอน เขาเป็นกวีท่ีมีชื่อ
เสียงท่ีสุดของอังกฤษ และเป็นท่ีรูจักกันไปท่ัวโลก

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Holiday Inn Manchester Central Park หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานถายรูปดานหนา สนามฟุตบอลโอลแทรกฟอรด (Old Trafford Stadium) สนามเหยาของทีมปีศาจแดง แมนเชส
เตอรยูไนเต็ด แหงเมืองแมนเชสเตอรแหงน้ี

จากนั้นเดินทางตอสูเมือง ยอรค (York) เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษท่ีโดดเดนดวยความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร

นําทานถายภาพกับ กําแพงเมืองยอรค (York City Wall) แนวกําแพงเมืองโบราณท่ีโอบลอมเมือง และสภาพยังคงสมบูรณ
และถายภาพกับ ยอรคมินสเตอร (York Minster) มหาวิหารท่ีใหญท่ีสุดในประเทศอังกฤษ โดยประวัติศาสตรสรางขึ้นดวยไม
เพ่ือทําพิธีศีลลางบาปใหกับกษัตริยแหงนอรทธัมเบรีย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางตอไปยังเมือง เอดินเบอระ (Edinburgh) เมืองหลวงของ ประเทศสกอตแลนด (Scotland) ท่ีมี
ประวัติศาสตรยาวนานนับพันปี และเป็นเมืองท่ีเจริญมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในสหราชอาณาจักร ขึ้นชื่อวาเป็นเมืองแหงเทศกาล
ตางๆ มีงานสําคัญมากมายท่ีถูกจัดขึ้นท่ีน่ี เชน เทศกาลศิลปะนานาชาติ ภาพยนตร วิทยาศาสตร เพลง เป็นตน ซ่ึงเทศกาล

่ ่ ้ ่ ่



ประจําปีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวมาท่ีเมืองน้ีเป็นจํานวนมาก จนทําใหเมืองเอดินเบอระ ติดอันดับเมืองท่ีมีนักทองเท่ียวมาก
ท่ีสุดเป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจากลอนดอน

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Leonardo Royal Edinburgh Haymarket หรือเทียบเทา

สนามฟุตบอลโอลดทราฟฟอรด

ยอรค

กําแพงเมืองยอรค

วิหารยอรค มินสเตอร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นเมืองท่ีอยูทางเหนือของอังกฤษ ถือวาเป็นเมืองใหญและมีความสวยงามทางธรรมชาติ
เมืองน้ียังเป็นท่ีรูจักในดานสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีมีชื่อเสียงเชน York
Minster และกําแพงเมืองรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬาท่ีหลากหลาย

เป็นกําแพงเมืองโบราณท่ีอยูมาตั้งแตสมัยโรมัน ซ่ึงจากขอมูลทางประวัติศาสตรบอกวา
กําแพงน้ีถูกสรางขึ้นในชวงยุคปี 71 AD เมื่อชาวโรมันสรางปอมปราการ (คาสตรา) บน
เน้ือท่ี 50 เอเคอรใกลกับริมฝ่ังแมน้ํา Ouse กําแพงสี่เหล่ียมผืนผาสรางขึ้นเพ่ือปองกัน
พ้ืนท่ีดานใน ปัจจุบันกําแพงน้ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของเมือง

จัดเป็นมหาวิหารแหงหน่ึงท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในอังกฤษและครอบคลุมพ้ืนท่ีใกลเคียงของเมือง
ยอรก เป็นสถานท่ีท่ีมีความสําคัญตอคริสตศาสนาแหงแรกๆของอังกฤษ อีกท้ังยังเป็น
โบสถแบบกอธิคท่ีใหญท่ีสุดในอังกฤษเหนือ งดงามดวยการตกแตงดวยกระจกสี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เอดินเบิรก บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด เป็นเมืองท่ีจัดไดวาสวยอันดับตน ๆ ของสหราช
อาณาจักร และเป็นเมืองท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนเป็นจํานวนมาก



วันท่ี 4 ปราสาทแหงเอดินเบิรก - ถนนรอแยลไมลส - ลิเวอรพูล

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Leonardo Royal Edinburgh Haymarket หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาชม ปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle) ปราสาทยุคกลางท่ีตั้งอยูบนเนินเขาใจกลางเมืองเอดินเบอระ ซ่ึง
ท่ีน่ีมีประวัติศาสตรยาวนานมามากกวาหน่ึงพันปี เริ่มมาตั้งแตยุคกลางโดยเริ่มตนจากการเป็นพระราชวังของคิงเดวิดท่ี 1 และ
เปล่ียนเป็นพระราชวังขององคกษัตริยองคตางๆ จนสุดทายไดถูกเปล่ียนเป็นปอมปราการและฐานทัพทหารแทนในศตวรรษท่ี
17 ซ่ึงเมื่อกอนท่ีบริเวณน้ีคือภูเขาไฟ ถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวทางประวัติศาสตรท่ีสวยและเป็นไฮไลทหน่ึงของการมาเท่ียว
สกอตแลนด

จากนั้นเดินเลนท่ี ถนนรอยัลไมล (Royal Mile Street) ถนนสายชอปป้ิงยานคึกคักท่ีสําคัญของเมืองเอดินเบอระ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางตอไปยังเมือง ลิเวอรพูล (Liverpool) เมืองใหญทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ เป็นเมือง
ท่ีมีความสําคัญตอการคาของอังกฤษอยางมาก โดยเฉพาะในชวงศตวรรษท่ี 18

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Mercure Chester North Woodhey House Hotel หรือเทียบเทา

ปราสาทแหงเอดินเบิรก

ถนนรอยัลไมลส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นถนนสายสําคัญท่ีเชื่อมสูพระตําหนักโฮล่ีรูด (Palace of Holyrood House) ซ่ึงเป็น
ท่ีประทับของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด และเคยเป็นท่ีประทับของพระนาง
แมรีแหงสก็อต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 5 สนามฟุตบอลแอนฟลด - ทาเรืออัลเบิรต - เบอรมิงแฮม -
คารดิฟฟ - ปราสาทคารดิฟฟ - บริสตอล

ลิเวอรพูล
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

 Mercure Chester North Woodhey House Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานถายรูปดานหนา สนามฟุตบอลแอนดฟิล (Anfield) สนามเหยาของทีมหงสแดง ลิเวอรพูล แหงเมืองลิเวอรพูล

จากนั้นเดินเท่ียว ยานอัลเบิรต ด็อกค (Albert Dock) ท่ีเคยเป็นทาเรือประจําเมือง อันดับตนๆ ของโลก และเป็นท่ีตั้งของ
สถานท่ีทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญหลายแหง

นําทานเดินทางตอสูเมือง เบอรมิงแฮม (Birmingham) เมืองท่ีมีขนาดใหญเป็นอันดับท่ีสองของอังกฤษ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางตอไปยังเมือง คารดิฟฟ (Cardiff) เมืองหลวงของ ประเทศเวลส(Wales) เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การ
คาและวัฒนธรรม ในอดีตเป็นเพียงเมืองทาเล็กๆ ตอมาในศตวรรษท่ี 19 ไดกลายเป็นเมืองทาหลักท่ีใชขนสงและกระจาย
ถานหินไปท่ัวภูมิภาค

นําทานถายภาพกับ ปราสาทคารดิฟฟ (Cardiff Castle) ท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,000 ปี ในอดีตสรางขึ้นเป็น
พระราชวังและปอมปราการของชาวโรมันในเกาะอังกฤษ

นําทานเดินทางตอสูเมือง บริสตอล (Bristol) เมืองท่ีเต็มไปดวยศิลปะวัตนธรรม และประวัติศาสตร

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Ibis Bristol Centre หรือเทียบเทา

สนามฟุตบอลแอนฟลด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามฟุตบอลเหยาของสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล ประเทศอังกฤษ ตั้งอยูในเขตแอนฟี
ลด เมืองลิเวอรพูล แอนฟีลดสรางเสร็จในปี พ.ศ. 2427 เริ่มแรกเป็นสนามเหยาของ
สโมสรฟุตบอลเอฟเวอรตัน ตอมาในปี พ.ศ. 2435 เอฟเวอรตันยายสนามไปกูดิสันพารก
หลังจากกอตั้งสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล แอนดฟิลดจึงกลายเป็นสนามเหยาของลิเวอรพูล

้



ทาเรืออัลเบิรต

เบอรมิงแฮม

นับแตนั้นมา สนามฟุตบอลแอนฟีลดไดรับการรับรองจากสมาคมฟุตบอลยุโรปใหเป็น
สนามระดับ 4 ดาว ซ่ึงสามารถจัดการแขงขันฟุตบอลระดับนานาชาติหรือรายการใหญอ่ืน
ๆ รวมท้ังการแขงขันของทีมชาติอังกฤษ

เป็นพ้ืนท่ีบริเวณริมน้ําท่ีเป็นเหมือนศูนยรวมรานอาหารและบารท่ีดีท่ีสุดของเมือง
นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑชั้นยอดหลายแหงดวย เป็นทาเรือประจําเมืองอันดับตนๆ ของ
โลก ทาเรืออัลเบิรตสรางขึ้นมาในปี 1846 เป็นทาเรือสุดทันสมัยท่ีมีเครนท่ีขับเคล่ือนดวย
น้ําเป็นอันแรกๆ ของโลก และยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเชนโกดังขนาดใหญหลาย
โกดัง ปัจจุบันทาเรืออัลเบิรตไดรับการปรับปรุงใหมและเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีทาง
ประวัติศาสตรท่ีนาสนใจหลายแหง

เป็นนครและเขตเมืองในภาคเวสตมิดแลนดสของอังกฤษ สหราชอาณาจักร ซ่ึงหลายฝาย
พิจารณาวาเป็นเมืองรองของอังกฤษ แมคําอางน้ีจะถูกทาทายจากผูสนับสนุนเมืองแมน
เชสเตอร เบอรมิงแฮมเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดใน กลุมนครหลัก (core cities) ของอังกฤษ
มีประชากรประมาณ 992,400 คน (ตัวเลขประมาณการเมื่อ ค.ศ. 2004) มากเป็นอันดับ
2 ของประเทศ รองจากกรุงลอนดอน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คารดิฟฟ

ปราสาทคารดิฟฟ

บริสตอล

 บาย

เป็นเมืองหลวง เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุด และมีประชากรมากท่ีสุดของเวลส เป็นเมือง
ศูนยกลางการคา ท่ีตั้งของสถาบันวัฒนธรรมและกีฬาแหงชาติแทบทุกสถาบัน คารดิฟฟ
ยังเป็นท่ีตั้งของสื่อแหงชาติเวลส ท่ีตั้งของสภาแหงชาติเวลส ท้ังยังมีความโดดเดนดานการ
ทองเท่ียว

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

เป็นเมืองหลักท่ีอยูในทางภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศอังกฤษ เคยเป็นเมืองทา
มากวา 800 ปี ในอดีตเป็นเมืองศูนยกลางการคาทาส เป็นเมืองท่ีเต็มไปดวยรองรอย
แหลงอดีต

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Ibis Bristol Centre หรือเทียบเทา



วันท่ี 6 บาธ - พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน - ซาลสบัวรี - สโตนเฮนจ -
ลอนดอน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองบาธ (Bath)

นําทานชมไฮไลทของเมือง โรงอาบน้ําโรมัน หรือ Roman Bath โรงอาบน้ําโบราณขนาดใหญท่ีสรางขึ้นในสมัยท่ีชาวโรมัน
เขามาบุกยึดเกาะอังกฤษ และไดคนพบแหลงน้ําแรในบริเวณน้ี จึงไดสรางโรงอาบน้ําแหงน้ีไว

จากนั้นเดินทางสู เมืองซาลสบัวรี่ (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆ แบบอังกฤษอยูทางตะวันตกเฉียงใตของกรุงลอนดอน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม สโตนเฮนจ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก กลุมหินท่ีตั้งเรียงกันอยางหนาอัศจรรย ท่ียังคงเป็น
ปริศนาทางโบราณคดี ซ่ึงนักโบราณคดีเชื่อวากลุมกองหินน้ีอายุกวา 2000-3000 ปีกอนคริสตกาล

จากนั้นเดินทางสูเมือง ลอนดอน (London) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ เมืองท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของการมาเท่ียว
ประเทศอังกฤษสําหรับหลายๆทาน

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Ibis London Greenwich หรือเทียบเทา

บาธ

พิพิธภัณฑนํ้าแรรอนโรมัน

ซาลสบัวรี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองเกาแกแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร ท่ีมีศิลปะยุคโรมันท่ีหลงเหลืออยูมากมาย
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงามและความย่ิงใหญทาง
ประวัติศาสตร จึงไมนาแปลกใจเลยท่ีบาธไดรับเลือกใหเป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



วันท่ี 7 ออกฟอรด - ปราสาทออกฟอรด - มหาวิทยาลัยโบสถเซนต
แมร่ีพระแมมารี - หองสมุด Radcliffe Camera - บิซสเตอร
เอาทเลต วิลเลจ

สโตนเฮนจ

ลอนดอน

 บาย

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Ibis London Greenwich หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางไปท่ี เมืองอ็อกฟอรด (Oxford) เมืองแหงการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ เมืองท่ีมีสถาปัตยกรรม
สมัยกลาง กอธิค และ นีโอคลาสสิก ใหเห็นอยูตลอดทางเดิน

นําทานถายรูปกับ ปราสาทอ็อกฟอรด (Oxford Castle) ปราสาทขนาดใหญ ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษในชวงศตวรรษ
ท่ี 11 – 12 มีบทบาทสําคัญในเหตุการณขัดแยงของอนาธิปไตย ในชวงศตวรรษท่ี 14

จากนั้นถายรูปตอท่ีบริเวณ มหาวิทยาลัยโบสถเซนตแมรี่พระแมมารี (University Church of St. Mary the Virgin) ได
รับการออกแบบโดย Nicholas Stone เป็นโบสถเกาแก โดยมีอายุกวาพันปี เป็นการผสมผสานศิลปะในยุคกลางและศิลปะรวม
สมัย

บริเวณไมไกลกัน เป็นท่ีตั้งของ หองสมุด Radcliffe Camera เป็นหน่ึงในแลนดมารคท่ีสวยงามของเมืองอ็อกฟอรด ซ่ึงคํา
วา “Camera” ในท่ีน้ีหมายถึง “หอง” ในภาษาละติน เป็นหองสมุดของมหาวิทยาลัยอ็อกฟอรด ประเทศอังกฤษ ไดรับการ
ออกแบบโดยสถาปนิกท่ีมีชื่อเสียงหลายทาน รวมไปถึง Nicholas Hawksmoor และ James Gibbs ดวยรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมโรมันและกรีกโบราณ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางไปยัง บิซสเตอร วิลเลจ (Bicester Village) กอตั้งใน ปี 1992 มีรานคามากกวา 9 0 0 รานของแฟชั่นชั้น
นําของโลกและแบรนดไลฟ สไตลคอลเลคชั่น ทันสมัย

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี Ibis London Greenwich หรือเทียบเทา



วันท่ี 8 อิสระเท่ียวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ออกฟอรด

ปราสาทออกฟอรด

มหาวิทยาลัยโบสถเซนตแมรี่พระแมมารี

หองสมุด Radcliffe Camera

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหน่ึงในเมืองแหงประวัติศาสตรท่ีสําคัญของอังงกฤษ และเป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศท่ีโร
แมนติกมากๆ อีกท้ังยังมีมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงท่ีทุกคนรูจักท่ัวโลก น่ันก็คือ มหาวิทยา
ลัยออกฟอรด บรรยากาศในเมืองออกฟอรดนั้นดีมาก จึงเหมาะกับการมาเรียนควบคูไป
กับการพักผอนอีกดวย

ท่ีน่ีเป็นปราสาทยุคกลางขนาดใหญท่ีตั้งอยูในเมืองอ็อกฟอรดของประเทศอังกฤษ พ้ืนท่ี
ปราสาทสวนใหญถูกทําลายในชวงสงครามกลางเมืองอังกฤษ และกลายเป็นเรือนจําหลัก
ในชวงหลังจากนั้น เรือนจําดังกลาวไดปิดตัวไปในปี 1996 ท่ีน่ีจึงเป็นอีกสถานท่ีทองเท่ียว
ของเมืองอ็อกฟอรดจนถึงปัจจุบัน

เป็นอาคารโบสถมหาวิทยาลัยท่ีตั้งอยูทางดานทิศเหนือของถนนออกฟอรดและเป็นสวน
หน่ึงของมหาวิทยาลัยออกฟอรด อาคารน้ีมีตัวระเบียงอันนาสนใจท่ีนิโคลัสสโตนหันหนา
ไปทางถนน

เป็นอาคารท่ีเป็นสวนหน่ึงของมหาวิทยาลัยออกฟอรด ไดรับการออกแบบโดย James
Gibbs ในสไตลนีโอคลาสสิคและสรางขึ้นในปี 1737 ดวยการสนับสนุนของ John
Radcliffe เขาเป็นแพทยผูมีชื่อคนหน่ึงท่ีไดบริจาคเงินกวา 40,000 ปอนดหลังการเสีย
ชีวิตของเขา อาคารแหงน้ีจึงกลายเป็นท่ีรูจักในชื่อ Radcliffe Camera ซ่ึงทําหนาท่ีเป็น
หองสมุดท่ีใหบริการแกนักศึกษาและผูมาเยือนตางๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ บาย

เป็นสวรรคของนักชอป ท่ีเป็นเอาทเลตช็อปป้ิงวิลเลจอันหรูหราและกิบ๊เกขนาดใหญแหง
หน่ึงของอังกฤษ ภายในมีสินคาหลากหลายแบรนด ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มท่ี

 คํ่า  Ibis London Greenwich หรือเทียบเทา



วันท่ี 9 จัตุรัสทราฟลการ - ยานถนน Regent - ทาอากาศยานฮีทโธรว

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระการทองเท่ียว 1 วันเต็ม ท่ีกรุงลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ เพ่ือใหทานเลือกชมสถานท่ีทองเท่ียวอยาง
อิสระ (สามารถรับฟังคําแนะนําจากหัวหนาทัวร)

สถานท่ีทองเท่ียวแนะนํา
1. พระราชวังเวสตมินสเตอรและบิก๊เบน (The Palace of Westminster & Big Ben) ท่ีมีความสูง 320 ฟุต ท่ีตีบอก

เวลาทุกหน่ึงชั่วโมง และเป็นนาฬิกาท่ีมีหนาปัดใหญท่ีสุดในโลก ฝ่ังตรงขามท่ีมีแมน้ําเทมสกั้นอยูเป็นท่ีตั้งของชิงชาสวรรคขนาด
ใหญ

2. สะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขามแมน้ําเทมสท่ีสามารถยกเปิดปิดได

3. หอคอยลอนดอน (Tower of London) สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก หอคอยแหงน้ีเป็นท้ังปอมปราการ พระราชวัง ท่ี
จําขังสําหรับนักโทษท่ีมียศศักดิส์ูง

4. ลอนดอน อาย (London Eye) ถายภาพกับชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป

5. Warner Bros. Studio Tour London เป็นสตูดิโอขนาดใหญท่ีใชถายทําภาพยนตรและละครหลายเรื่อง โดยเฉพาะ
เรื่องแฮรรี่ พอตเตอร

6. Harrods หางสรรพสินคาชื่อดังของลอนดอน ท่ีใหความรูสึกวากําลังเดินชอปป้ิงอยูในพระราชวัง มีสินคามากมาย โดย
เฉพาะ สินคาแบรนดเนม

พักท่ี Ibis London Greenwich หรือเทียบเทา

อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเท่ียวชมกรุงลอนดอน สถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวไมควรพลาด เชน หอคอยแหง
ลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอน
ในอังกฤษเป็นพระราชวังท่ีเดิมสรางโดยพระเจาวิลเลียมท่ี 1 แหงอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ.
1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก พระราชวังเป็นรูจักกันในนามวา “หอคอยแหง
ลอนดอน หรือจะเป็น ถนนออกฟอรด ยังมีถนนสายชอปป้ิงชื่อดังเชื่อมตออยาง ถนนคาร
นาบี้ (Canaby Street) แหลงแฟชั่นสุดฮิตของวัยรุนท่ีมีราน G - Star Raw, Diesel,
Replay, Vans หรือ ถนนนิว บอนด (New Bond Street) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรานซุปเปอร
แบรนด พระราชวังวินเซอร (Windsor Castle) เป็นพระราชวังท่ีประทับสําหรับการพัก
ผอนสุดสัปดาหของพระราชินีอังกฤษ พระราชวังน้ีเป็นพระราชวังท่ีใหญท่ีสุดในโลกและ
สรางมามากกวา 900 ปี หรือสําหรับนักชอปป้ิง หางแฮรรอดส (Harrods) ในยานไนซ
บริดจ (Knights Bridge) บริเวณถนนออกฟอรด (Oxford Street) ซ่ึงเรียกไดวาเป็น
ศูนยกลางการชอปป้ิงในกรุงลอนดอน

 คํ่า  Ibis London Greenwich หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําถายภาพกับ จัตุรัสทราฟัลการ (Trafalgar Square) เป็นจัตุรัสท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญใจกลางเมืองลอนดอน ตั้งอยูบริเวณ
หนา The National Gallery สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1830 เพ่ือเป็นอนุสรณสถานของยุทธนาวีทราฟัลการและสงครามวอเตอรลู
ระหวางอังกฤษกับฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1805 ซ่ึงลักษณะเดนของจัตุรัสทราฟัลการก็คือ มีเสาหินท่ีเป็นอนุสาวรีย เนลสันตั้งอยู
บริเวณจุดศูนยกลาง โดยท่ีมีสิงโตโลหะ 4 ตัวลอมรอบ

จากนั้นเดินเลน ยาน Regent street นั้นเป็นท่ีรูจักกันดีในฐานะแหลงชอปป้ิงระดับพรีเมี่ยมท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของผู
มาเยือนระดับโลก Regent street ไดรับการเขาชมจากนักทองเท่ียวนับลานคนในทุกๆ ปี และแตละวันนั้นมีผูใชบริการมา

่



วันท่ี 10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

กราวๆ 20,000 คน และยังถือเป็นยานรานอาหารชื่อดังมากมายอีกดวย

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ถึงเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย และมีเวลาให
ทานไดทํา Tax Refund และชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

16.10 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน British Airways เท่ียวบินท่ี
BA09

จัตุรัสทราฟลการ

ยานถนน Regent

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นถนนช็อปป้ิงอันสําคัญท่ีตั้งอยูในฝ่ังตะวันตกของใจดลางนครหลวงลอนดอน ท่ีน่ีตั้ง
ชื่อตาม George, the Prince Regent ซ่ึงตอมาเาคือพระเจาจอรจท่ี 4 และถูกวางไวภาย
ใตการดูแลของสถาปนิกชื่อจอหนแนชและเจมสเบอรตัน ถนนเสนน้ีน้ีขึ้นในชื่อเรื่องราน
คาปลีกชั้นนํา รานคาแบรนดเนม และรานอาหารตางๆ มากมาย

ทาอากาศยานฮีทโธรว บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

 กิจกรรม เชา

09.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยความประทับใจเต็มเป่ียม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน,การกอการจราจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจราจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศยุโรป หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลา
ในการทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศยุโรป สามารถใหบริการวันละ 12 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

15. ในกรณีท่ีพาสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินไมวา
กรณีใดๆ ท้ังสิน เน่ืองจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจายท้ังหมดไปเรียบรอยแลว

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 20,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
- หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

- หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

- เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ี
แลว

- หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ

- สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น



อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมการขอวีซาประเทศอังกฤษ 6,000 บาท/ทาน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี หากทานไมผานการ
พิจารณาจากสถานทูต)

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, คนขับรถทองถิ่น,หัวหนาทัวรคนไทย รวมเป็น 65 ปอนด/ทาน/ทริป ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได
ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

เอกสารท่ีตองใชในการย่ืนวีซา

1. พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาและมีอายุไมเกิน 3 ปี ไมวาจะ
เคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตามควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล 
2.1 สําเนาทะเบียนบาน และ แปลภาษาอังกฤษ 

2.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ 

2.3 สําเนาทะเบียนสมรส และ แปลภาษาอังกฤษ  

2.4 สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล และ แปลภาษาอังกฤษ (ถามี)

3. กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใบรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีท่ีเริ่มทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนด (มีอายุไมตํ่ากวา 1 เดือนนับจากวันออกถึงวันท่ีย่ืน)

4. กรณีเป็นเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองท่ีคัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและ
หลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

5. หลักฐานทางการเงิน
- Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทานั้น (วันท่ีขอไมควรเกิน 1 เดือน นับจากวันท่ีย่ืน

วันท่ีสุดทายของการเดินบัญชีไมควรเกิน 15 วันนับจากวันท่ีย่ืน) ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่า
กวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจายไดอยางไม
เดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา

- Bank Certificate ฉบับจริง วันท่ีอัพเดทตรงกันกับ Statement (ในกรณีท่ีผูอ่ืนเป็นคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเชื่อม
โยงความสัมพันธพรอมย่ืนเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) และเอกสาร Sponsor เพ่ือย่ืนยันวาเป็นผูออกคาใชจายท้ังหมดใหกับ
บุคคลนั้นตลอดท้ังการเดินทางในทริปน้ี **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**

6. กรณีท่ีบริษัทของทานเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทา
งบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดิน
ทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวยแปลเป็นภาษาอังกฤษ
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7. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานั้น (มีอายุไมตํ่า
กวา 1 เดือนนับจากวันออกถึงวันท่ีย่ืน)

8. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปี 
8.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ท่ีทานอยู (แปลภาษาอังกฤษ)

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา และ (แปลภาษาอังกฤษ)

- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา

- หลักฐานการเงินของผูเป็นสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)

- ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ (แปลภาษาอังกฤษ)

- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

8.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา 
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา

- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา

- หลักฐานการเงินของผูเป็นสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)

- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ

** หมายเหตุ!!ในวันท่ีมาย่ืนขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซาใหกับบุตร **

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน และกลุมสหราชอาณาจักร
เป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน

10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของสถาน
ทูตเรื่องวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก บันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัท

11. การย่ืนวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทาน กอนเทานั้นถึงสามารถดําเนินขั้นตอนการย่ืนวีซาได

** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท **

หมายเหตุ
ราคาน้ีไมรวมคาวีซาจํานวน 6,000 บาทตอทาน และ ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, คนขับรถทองถิ่น, หัวหนาทัวรคนไทย รวม

ตลอดการเดินทางเป็นจํานวนทานละ 65 ปอนด/ทาน/ทริป คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,600 บาท ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได
ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์: รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศสามารถใหบริการวันละ 12 ชั่วโมง มิ
อาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ
เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราคาบริการน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม

เดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

การยกเลิก
1. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 50 วันขึ้นไป คืนคามัดจําท้ังหมด (ในกรณีท่ีย่ืนวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง)

2. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 40 - 49 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท

3. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 31 - 39 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรท้ังหมด

5. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใช
จายตามท่ีเกิดขึ้นจริง)
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6. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ คาบริการย่ืน
วีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เป็นตน คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทา
งบริษัทฯอีกครั้ง) 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


