


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	สนามบินฮีทโธรว	-	สโตนเฮนจ	-	เมืองบาธ	-	เมือง
คารดิฟฟ

พักที่	HOLIDAY
INN	BRISTOL
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองคารดิฟฟ	-	สแตรทฟอรด	อัพพอน	เอวอน	-	บานเกิดของยอดกวี
เอกเชคสเปียร	-	เมืองแมนเชสเตอร	-	สนามฟุตบอล	โอลดทราฟฟอรด

พักที่	HOLIDAY
INN	EXPRESS
LEIGH	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 เลคแลนด	-	เมืองวินเดอรเมียร	-	เมืองเอดินเบิรก	-	ถนนรอแยลไมลส
พักที่	MERCURE
LIVINGSTON
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 ปราสาทแหงเอดินเบอระ	-	เมืองยอรค	-	วิหารยอรค	มินสเตอร

พักที่	THE
MAJESTIC
HOTEL
HARROGATE
หรือเทียบเทา

6 บิซสเตอร	เอาทเลท	วิลเลจ	-	เมืองอ็อกฟอรด	(OXFORD)	-	มหานคร
ลอนดอน	-	ลอนดอนอาย	-	จัตุรัสทราฟัลการ	-	มหาวิหารเวสตมินส
เตอร	-	หางแฮรอดส

พักที่	IBIS
LONDON
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

7 มหานครลอนดอน	-	แมน้ําเทมส	-	หอนาฬิกาบิก๊เบ็น	-	พระรา
ชวังบัคกิ้งแฮม	-	ทาวเวอรออฟลอนดอน	-	สนามบินฮีทโธรว

8 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

30	ธ.ค.	60	-	6	ม.ค.	61 ฿63,999 ฿63,999 ฿63,999 ฿11,500



18.00	น.	คณะผูเดินทางพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	เคานเตอร	สายการบินเอมิเรตส	(EK)	เจาหนา
ที่บริษทัฯ	คอยใหการตอรับพรอมอานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรที่น่ังขึน้เครื่อง
21.25	น.	นําทานเหินฟาสู	นครลอนดอน	โดยเทีย่วบิน	EK373	/	EK007	

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.50-02.30	น.	แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ
07.05	น.	(เวลาทองถิน่)เดินทางถึง	ทาอากาศยานฮีทโทรวกรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	หลังผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว	

นําทานเดินทางสัมผัสหน่ึงในสิ่งมหัศจรรยของโลก	กลุมหินสโตนเฮนจ	โดยผานชมกลุมหินที่มีลักษณะรูป
ทรงการจัดวางที่แปลกและไมทราบวัตถุประสงคที่แนชัดในยุค	3,500-4,000	ปีมาแลว	ทานจะทึ่งกับความ
สามารถของมนุษยที่ไดนํากอนหินขนาดใหญน้ําหนักบางกอนถึง	45	ตัน	มาวางเรียงกันเป็นวงกลมไดอยางนา
มหัศจรรย	(ราคารวมคารถเขาทองถิน่นัง่เขาไปใกลๆหินแลว)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองบาธส	(BATH)	เมืองเกาแกที่มีความสําคัญ	และรุงเรืองตั้งแตยุคโรมัน	เป็นสถานที่

อาบน้ําของชาวโรมัน	เน่ืองจากเป็นเมืองแหงน้ําพุรอน	ชมเมืองที่สวยงาม	และยานการคา	

นําทานเดินทางขามพรมแดนเขายังแควนเวลลสู	เมืองคารดิฟ	(CARDIFF)	เมืองหลวงของประเทศเวลส
และยังเป็นเมืองทาสําคัญริมทะเลไอริช	เมืองที่ยิ่งใหญและสวยงาม	ถูกสรางขึน้โดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรือง
อํานาจ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
ทีพ่ัก	HOLIDAY	INN	BRISTOL	HOTEL	หรือเทียบเทา



สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร

เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญ	ตั้งอยูกลางที่ราบซัลลิสเบอรรี่	ในบริเวณตอนใต
ของอังกฤษ	ประกอบไปดวยแทงหินขนาดยักษ	112	กอน	ตั้งเรียงกันเป็น
วงกลมซอนกัน	3	วง	แทงหินบางอันตั้งขึน้	บางอันอยูในแนวนอน	และบางอันก็
ถูกวางซอนขึน้ไปขางบน	สโตนเฮนจมีชื่อเสียงอยางมากในฐานะที่เป็นกลุมหิน
ประหลาดซึ่งไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองเกาแกแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร	ที่มีศิลปะยุคโรมันที่หลงเหลือ
อยูมากมาย	ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงาม
และความยิ่งใหญทาง	ประวัติศาสตร	จึงไมนาแปลกใจเลยที่บาธไดรับเลือกให
เป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก

เป็นเมืองหลวง	เมืองที่ใหญที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของเวลส	เป็นเมือง
ศูนยกลางการคา	ที่ตั้งของสถาบันวัฒนธรรมและกีฬาแหงชาติแทบทุกสถาบัน
เป็นที่ตั้งของสื่อแหงชาติเวลส	ที่ตั้งของสภาแหงชาติเวลส	คารดิฟฟเป็นเมืองที่
มีความโดดเดนดานการทองเที่ยว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	HOLIDAY	INN	BRISTOL	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมกรุงคารดีฟ	ผานชมสถานที่สําคัญตาางๆ	เชน	ปราสาทคาดีฟ	อาคารรัฐสภา	ถายรูปภายนอกของ

ตัวปราสาทคารดีฟ
จากน้ันเดินทางสู	เมืองสแตรทฟอรด	(STRATFORD	UPON	AVON)	เมืองเล็กๆ	แตงดงามริมฝ่ังแมน้ําเอ

วอน
นําทาน	ชมบานเกิดของกวีเอกเชคสเปียร	(ไมรวมคาเขาชมถามี)	ซึ่งเป็นที่รวบรวมชีวประวัติ	และผลงาน

ทั้งหมดของเชคสเปียร	และตัวบานยังคงเอกลัษณของรูบแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอรดภายในเมืองอบอวล
ไปดวยบรรยากาศแหงละครและวรรณกรรมที่ควรคาแกการมาเยี่ยมชมยิ่งนัก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองแมนเชสเตอร	(MANCHESTER)	เมืองอุตสาหกรรมอีกเมืองหน่ึง
นําทานชมสนามฟุตบอล	โอลด	เทรฟฟอรด	(ไมรวมคาเขาสนามฟุตบอล)	อันเป็นที่ตั้งของสโมสร	แมนเชส

เตอร	ยูไนเต็ด	ที่มีชื่อเสียง	เชิญทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
ทีพ่ัก	HOLIDAY	INN	EXPRESS	LEIGH	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวง	เมืองที่ใหญที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของเวลส	เป็นเมือง
ศูนยกลางการคา	ที่ตั้งของสถาบันวัฒนธรรมและกีฬาแหงชาติแทบทุกสถาบัน
เป็นที่ตั้งของสื่อแหงชาติเวลส	ที่ตั้งของสภาแหงชาติเวลส	คารดิฟฟเป็นเมืองที่
มีความโดดเดนดานการทองเที่ยว

เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอนอันเป็นบานเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร	กวีที่
มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

เมืองสแตรทฟอรดเพียง	เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมนําเอวอน	อันเป็นบานเกิดของ
วิลเลียมเช็คสเปียร	กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง	อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโดงดัง
ในวงการฟุตบอลของโลก	คือแมนยู	หรือ	ปีศาจแดง



บานเกิดของกวีเอกเชคสเปียร	ไมรวมคาเขาชมถามี
สนามฟุตบอล	โอลด	เทรฟฟอรด	ไมรวมคาเขาสนามฟุตบอล	ในชวงกอนที่จะมีการแขงขัน	1	วัน	และวัน

แขงขันจะไมอนุญาตใหเขาชมและปรับปรุงหรืออื่นๆ

เป็นสนามเหยาของแมนเชสเตอรยูไนเต็ด	มีจํานวนความจุ	75,635	ที่น่ัง	โอ
ลดแทรฟฟอรดเป็นสนามกีฬาของสโมสรที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดาหลายๆ
ทีมในสหราชอาณาจักร	เป็นสนามกีฬาขนาดใหญเป็นอันดับที่	3	และเป็น
สนามกีฬาฟุตบอลขนาดใหญเป็นอันดับที่	2	และใหญเป็นอันดับที่	8	ในทวีป
ยุโรป

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	LEIGH	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานไปยังบริเวณที่เรียกวา	เลคแลนด	ที่สวยงาม	ดวยทะเลสาบ	ระหวางเสนทางจะผานบานชนบทของ

อังกฤษที่นารัก	ชม	เมืองวินเดอรเมียร	ที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ	และเป็น	บานเกิดของปีเตอร	แรบบิทตัวการตูน
ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
ออกเดินทางสู	เมืองเอดินเบรอะ	(EDINBURGH)	เมืองหลวงของสก็อตแลนด	ที่ไดรับสมญานามวา	เอเธนส

ของซีกโลกเหนือ	จะเห็นไดจากอารยธรรมและสถาปัตยกรรมตางๆ	ที่ยังคงไวในรูปแบบดั้งเดิมใหทุกทานได
ชื่นชมถึงความอนุรักษนิยมของชาวสก็อตแลนด
นําทาน	ชม	The	Royal	Mile	ถนนที่มีความเกาแกที่สุดในเอดินบะระ	มีความยาว	และใหญที่สุดในโลก	ทาน

สามารถเรียนรูสิ่งใหมๆที่นาสนใจไดจากถนนสายประวัติศาสตรแหงน้ีไดอีกดวย	นอกจากน้ีถนนสายน้ีก็อยูไม
ไกลจากปราสาทเอดินบะระ	จึงทําใหการเดินทางไปยังปราสาทมีความสะดวกมาก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
ทีพ่ัก	MERCURE	LIVINGSTON	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

บริเวณที่สวยงาม	ดวยทะเลสาบ	ระหวางเสนทางจะผานบานชนบทของ
อังกฤษที่นารัก



เป็นเมืองธรรมชาติแสนสวยริมทะเลสาบ	ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติ	เลคดิส
ทริค	LAKE	DISTRICT	ถือเป็นอุทยานแหงชาติ	และยังเป็นสถานที่ที่มีนักทอง
เที่ยวมาเยือนมากที่สุดของประเทศอังกฤษ	เพราะภูมิประเทศของเลคดิสทริค
มีความสวยงามมาก	เน่ืองจากมีลักษณะเป็นพื้นที่เนินเขา	ผืนป า	และทะเลสาบ
ใสสีคราม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เมืองเอดินเบิรก	คือเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด	เป็นเมืองที่จัดไดวา
สวยอันดับตน	ๆ	ของสหราชอาณาจักร	และเป็นเมืองที่มีนักทองเที่ยวมาเยือน
เป็นจํานวนมาก

ถนนสายสําคัญที่เชื่อมสูพระตําหนักโฮลี่รูด(Palace	of	Holyrood	House)	ซึ่ง
เป็นที่ประทับของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนดและเคยเป็นที่ประทับ
ของพระนางแมรีแหงสก็อต

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	MERCURE	LIVINGSTON	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทาน	ชมความยิ่งใหญและงดงามของ	ปราสาทเอดินเบรอะ	ที่ตั้งอยูบนเนินเขาอยางโดดเดน
นําทานชมทิวทัศนที่สวยงามของเมืองจากปอมปราการบนปราสาท
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
ออกเดินทางสู	เมืองยอรค	(YORK)เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามของเขตอุทยานแหงชาติ	นอรธ	ทัมเบอร

แลนด
นําทานชม	เมืองยอรค	เมืองการพาณิชยที่อยูในยอรคเชียร	แควนที่เกาแกทางประวัติศาสตรของอังกฤษ
นําทานชม	ยอรคมินสเตอร	(ไมรวมคาเขาชมถามี)โบสถโกธิคที่ใหญที่สุดของอังกฤษ	อายุกวา	800	ปี	ชม

เมืองที่เกาแกสวยงามดวยสถาปัตยกรรมโบราณ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
ทีพ่ัก	THE	MAJESTIC	HOTEL	HARROGATE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ชมยอรคมินสเตอร	ไมรวมคาเขาชมถามี

เคยเป็นที่ประทับของกษตัริยสก็อต	และเป็นที่เก็บรักษามงกุฎแหงราชวงศ
หากขึน้ไปบนจุดชมวิวของปราสาทจะสามารถมองเห็นเมือง	เอดินเบอระ	ไดทั่ว
ทั้งเมืองเลยทีเดียว	ที่น่ีสรางจากหินภูเขาไฟเกาแกที่มีอายุกวา	300	ลานปีกอน
คริสตกาล	และเคยเป็นศูนยกลางทางการทหารที่สําคัญมากในอดีต

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นเมืองที่อยูทางเหนือของอังกฤษ	ถือวาเป็นเมืองใหญและมีความสวยงาม
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะสวน

จัดเป็นมหาวิหารแหงหน่ึงที่ยิ่งใหญที่สุดในอังกฤษและครอบคลุมพื้นที่ใกล
เคียงของเมืองยอรก	เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญตอคริสตศาสนาแหงแรกๆ
ของอังกฤษ	อีกทั้งยังเป็นโบสถแบบกอธิคที่ใหญที่สุดในอังกฤษเหนือ	งดงาม
ดวยการตกแตงดวยกระจกสี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	THE	MAJESTIC	HOTEL	HARROGATE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานแวะชอปป้ิงที่	BICESTER	OUTLET	เอาทเลทที่	รวมแบรนดเนมกวารอย	แบรนดราคาถูกกวาปกติ

60-70	%	อยูที่น่ี
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองออกฟอรด	เมืองแหงมหาวิทยาลัยนําทานถายรูปกับตัวอาคารของ	ไคร

ชเชิรทคอลเล็ท	

นําทานเดินทางตอสู	กรุงลอนดอน	(LONDON)	เมืองใหญที่ใหความสําคัญพื้นที่สีเขียว	มีสวนสาธารณะอยู
ใจกลางเมืองหลายแหง	....น่ังรถชมเมืองไมวาจะเป็น	ลอนดอนอาย	(ไมรวมคาขึน้)	ชิงชาที่มีขนาดใหญที่สุดใน
โลก
ชมจัตุรัสทราพัลการ,	มหาวิหารเวสทมินสเตอร	และโบสถเซ็นปอลที่งดงาม
อิสระใหทานชอปป้ิง	สินคา	ณ	หางสรรพสินคาชั้นนําของกรุงลอนดอน	อาทิ	หางแฮรรอด	หางเกาแกของ

กรุงลอนดอน	ราน	BURBERRYS	ราน	Debenhams	ราน	Fortnum	&	Masons	จัดไดวาเป็นรานที่	“ผูดี”	มากที่สุด
รานหน่ึงในอังกฤษ	มารคแอนสเปนเซอร	เน็กช	เสื้อโคต	เสื้อกันฝน	ถุงมือ	เสื้อกันหนาว	สูท	และเสื้อผาหนารอน



(ของอังกฤษ)	รวมถึงเสื้อผาเด็ก	นอกจากน้ียังมี	ชา	กาแฟ	รวมถึงอาหารบรรจุขวดแกว	และเครื่องกระปองตางๆ
มากมายหลากหลายใหทานไดเลือกสรร	จนกระทั่งไดเวลาอันสมควร

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษเมนูเป็ดโฟรซีซัน่
ทีพ่ัก	IBIS	LONDON	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวรรคของนักชอป	เอาทเล็ทช็อปป้ิงหรูหรากิบ๊เกขนาดใหญแหงหน่ึงของ
อังกฤษ	ที่มีสินคาหลากหลายแบรนด	ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มที่

เมืองแหงประวัติศาสตรและเป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่โรแมนติกมากๆ	อีกทั้ง
ยังมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่ทุกคนรูจักทั่วโลก	น่ันก็คือ	มหาวิทยาลัยออกฟ
อรด	บรรยากาศในเมืองออกฟอรดน้ันดีมาก	จึงเหมาะกับการมาเรียนควบคูไป
กับการพักผอน	อีกดวย

เมืองสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญที่สุดของยุโรป	เกาแกที่สุดในโลก
กวา	2,000	ปี	เป็นแหลงรวบรวมเอามนตขลัง	ของบานเมืองแบบโบราณ	และ
ความทันสมัยแบบโลกยุคใหมเขาไวดวยกันไดอยางลงตัว	ประชากรประมาณ
7.5	ลานคน	มีความหลากหลายทั้งดานเชื้อชาติ	วัฒนธรรม	ศาสนา	และ
มากกวา	300	ภาษา	ลอนดอนเป็นเมืองในดวงใจของนักทองเที่ยวหลายตอ
หลายคน

หรือมิลเลเนียมวีล	เป็นชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป	มักเปนสถานที่ทอง
เที่ยวที่ไดรับความนิยมและดึงดูดนักทองเที่ยวอยางมาก

จัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอน	จุดนัดพบ	แลนดมารคสําคัญของเมือง	เนืองแนน
ดวยนักทองเที่ยวมหาศาล	สรางเพื่อเป็นอนุสรณแกลอรดเนลสัน	วีรบุรษที่ถูก
ยิงสูญเสียดวงตา	1	ดวงและแขนหน่ึงขางและเสียชีวิตในสงครามระหวาง
อังกฤษกับฝรั่งเศสที่แหลมทราฟัลการ	โดยทานเป็นผูนําการรบที่ทําใหอังกฤษ
ชนะสงครามทางเรือครั้งน้ี



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
ลอนดอนอาย	ไมรวมคาขึน้

เป็นสถานที่แหงประวัติศาสตรที่จัดพระราชพิธีสําคัญมานานนับพันปี	ไมวาจะ
เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก,พระราชพิธีอภิเษกสมรส	และยังเป็นสถานที่
ฝังพระบรมศพของกษตัริยมาหลายพระองค	มหาวิหารเวสตมินสเตอร	ใน
ปัจจุบัน	เป็นโบสถใหญ	โดยสถาปัตยกรรมเป็นแบบโกธิค	ซึ่งเมื่อปี	ค.ศ.	1245
พระเจาเฮนรี่ที่	3	ทรงสรางโบสถเวสตมินสเตอรครอมโบสถเกาแกที่มีอยูเดิม
และพระองคเลือกใหเป็นที่ฝังพระศพของพระองคเอง

เป็นหางสรรพสินคาที่หรูหราที่สุดแหงหน่ึงของโลก	มีอภิมหาเศรษฐีชาวอียิปต
ชื่อ	อัลฟาเยด	เป็นเจาของกิจการตั้งอยูบนบรอมตันแถวๆยาน	"	ไนทบริดจ	"
(Knightsbridge)	ถือเป็นสัญลักษณอยางหน่ึงของกรุงลอนดอน	เป็นแหลงทอง
เที่ยวและเป็นหางหรูดวยในเวลาเดียวกัน	ประกอบดวยรานคากวา	300	ราน
ในพื้นที่ทั้งหมดเจ็ดชั้น	จึงเป็นที่ที่เหมาะสําหรับการใชเวลาเดินเที่ยวและจับ
จายใชสอย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษเมนูเป็ดโฟรซีซั่น
	พักที่	IBIS	LONDON	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา-ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมกรุงลอนดอน	ที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน	...ชมทัศนียภาพที่สวยงามของริมฝ่ัง	แมน้ําเทมส

ถายรูปกับ	หอนาฬิกาบิก๊เบ็น	อันเป็นสัญญลักษณของกรุงลอนดอน	เกรทสตาร	ออฟอัฟริกา	มงกุฎ
อิมพีเรียลคราวน
ชมพระราชวังบัก๊กิ้งแฮม	(ชมดานหนา)	ที่ประทับของพระราชินีที่มีกองมหาดเล็กรักษาพระองคผลัด

เปลี่ยนเวรยามอยางเป็นระเบียบสวยงาม
ชมหอคอยแหงลอนดอน	(TOWER	OF	LONDON)	(ชมดานหนา)	ที่เกาแกและเป็นคลังเก็บสมบัติของ

พระราชวงศอังกฤษ
*อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย*
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย
20.40	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยเทีย่วบินที	่EK004/	EK372

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญที่สุดของยุโรป	เกาแกที่สุดในโลก
กวา	2,000	ปี	เป็นแหลงรวบรวมเอามนตขลัง	ของบานเมืองแบบโบราณ	และ
ความทันสมัยแบบโลกยุคใหมเขาไวดวยกันไดอยางลงตัว	ประชากรประมาณ
7.5	ลานคน	มีความหลากหลายทั้งดานเชื้อชาติ	วัฒนธรรม	ศาสนา	และ
มากกวา	300	ภาษา	ลอนดอนเป็นเมืองในดวงใจของนักทองเที่ยวหลายตอ
หลายคน



อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
พระราชวังบัก๊กิ้งแฮมและหอคอยแหงลอนดอน	ชมดานหนา

เป็นสายเลือดใหญที่หลอเลี้ยงอังกฤษ	มานับแตอดีตจวบปัจจุบัน	และเป็น
แมน้ําหน่ึงในจํานวนไมกี่สายที่คลาสสิกระดับโลก

เป็นหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสตมินสเตอร	ซึ่งในปัจจุบันใชเป็นรัฐสภา
อังกฤษตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง	หอนาฬิกาน้ีถูกสรางหลัง
จากไฟไหมพระราชวังเวสตมินสเตอรเดิม	หอนาฬิกามีความสูง	96.3	เมตร
โดยที่ตัวนาฬิกาอยูสูงจากพื้น	55	เมตร	ตัวอาคารสรางดวย	สถาปัตยกรรม
สมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย	(victorian	gothic)

ที่ประทับของพระเจาอลิซาเบธที่2และพระสวามี	เดิมเป็นวังของดยุกแหงบักกิ้ง
แฮม	สรางขึน้เมื่อค.ศ.1703-1705	และไดรับการปรับปรุงใหเป็นพระราชวังใน
เวลาตอมา	สําหรับในชวงฤดูรอนน้ันจะเปิดใหเขาชมบริเวณทองพระโรง	หอง
จัดพระราชทานเลี้ยง	หองทรงดนตรี	หองขาว	หองเขียว	และหองน้ําเงิน
นอกจากน้ี	มีพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองคที่หนาพระราชวัง	พิธี
เริ่มเวลา11.30น	ของทุกวัน

เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอน
ในอังกฤษ	เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก	ตัวหอคอยใชเป็นปอม
พระราชวังของพระมหากษตัริย	และที่จําขังโดยเฉพาะสําหรับนักโทษที่มียศ
ศักดิส์ูง

เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร

ชวงคํ่า
*06.35	-	09.40	น.	แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ
19.15	น.	(เวลาทองถิน่)	เดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ



สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รัก
เกียจของคนสวนใหญ	เชน	ไมรักษาเวลาเลย	พูด	จาหยาบคาย	ดื่มสุราบนรถ	กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น	เอาแตใจ
ตนเอง	หรือถือวามากลุมใหญแลวไม	เกรงใจผูอื่นชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวร	ฯลฯ	(เพื่อความสุขของผู
เดินทางเป็นสวนใหญ)

2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน	4	เดือน	(เพราะอาจเกิดอันตราย	/	เพื่อความปลอดภัย	/
เวนมีใบรับรองแพทย)

3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ ากวากวา	2	ขวบ	(กรุณาแจงบริษทัฯ
กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุป	รวมกัน)	ตองกราบขออภัยทาน	เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น

4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขาย	หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น	(กรุณาแจงบริษทัฯ	กอนซื้อทัวร	เพื่อหาขอ
สรุปรวมกัน)

5.	ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางกับคณะ	บริษทัฯ	สงวนสิทธที่จะไมรับผิดชอบ
หากทานถูก	ปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง	เพราะโดยปกติเราใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
เลมสีเลือดหมู

6.	ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ	เชน	เชียงใหม	ภูเก็ต	หาดใหญ	ฯลฯ	โปรดแจงฝ ายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวา
ทัวรน้ันๆ	ยืนยัน	การเดินทาง	หากทานออกตัว๋โดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก	บริษทัฯ	ไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได

7.	ใน	1	วัน	คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน	12	ชม.	เชน	เริ่มงาน	08.00	น.	ตองจบงาน
ภายใน	20.00	น.	หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน	-	เมื่อทานจองทัวรและ
ชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษทัฯ	แจวแลวขางตน

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	4	สัปดาหกอนการเดินทาง	พรอมชาระเงินคามัดจา	ทานละ	30,000.-	บาท
ภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิฉะน้ันทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกคารายตอไป	

2.	ชําระสวนทีเ่หลือ	15	วัน	ลวงหนากอนออกเดินทาง	มิฉะนัน้ถือวาเป็นการยกเลิกโดยอัตโนมัติ	และ
ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจาทัง้หมด

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	(Economy	Class)	ไป-กลับตามกรุปเทาน้ัน	(ชั่นธุรกิจเพิ่มทานละประมาณ	90,000	บาท)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	วันละ	12	ชม.	ตามกฎหมายยุโรป
4.	คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา	(โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ

เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศทีมี่อากาศหนาวเย็น,	ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว	หากวันเขา
พักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม	อันเป็นผลทําใหตองการเปลีย่นยายเมือง	หรือ
เพิม่คาทัวรในกรณีพักทีเ่มืองเดิม	โดยบริษทัจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ)

5.	คาอาหารที่ระบุตามรายการ
6.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวร
7.	คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง	ในวงเงินทานละไมเกิน	1,750,000	บาท	เงื่อนไขตามกรมธรรม	(คา

รักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน	จากอุบัติเหตุ	และเจ็บป วย	(แอดมิด	8	ชม.)	/	การเคลื่อนยายเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับ	ประเทศ	/	คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ
(เทานัน้)

1.	คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง	,	แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย
2.	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี
3.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	มินิบารและทีวีชองพิเศษ	ฯลฯคาอาหารและเครื่องดื่มสั่ง

พิเศษ,คาบริการพิเศษอื่นๆ
4.	คาวีซาอังกฤษประมาณทานละ	6,000.-	บาท	(เราบริการยื่นใหสําหรับทานที่ไมมีวีซาอังกฤษ)	(หากกําหนดนัด

หมายคิวยื่นวีซาตามกรุปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางมายื่นไดตามกําหนดการ	ทางบริษทัฯ	ขอเรียก
เก็บคาใชจายเพิม่เติมทานละ	500.-บาท)



5.	คาทิปหัวหนาทัวร	25	ปอนด	ตอ	ทาน
6.	คาทิปคนขับรถ	15	ปอนด	ตอ	ทาน

เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร
1.	หนังสือเดินทาง
2.	ตองมีอายุเหลือมํากกวา	6	เดือน	(สาหรับทานทีมี่หนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานามาประกอบการ

ยื่นวีซาดวย	เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซาของทาน)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสาหรับ
ประทับวีซาอยางนอย	2	หนา
รูปถาย
รูปถายปัจจุบันหนาตรง	2	x	1.5	น้ิว	จานวน	3	ใบ	(ใชรูปสีพื้นหลังขาว	ถายมําตรฐานไมเกิน	6	เดือน	ซึง่ขยาย

จากฟิลมเทานัน้รูปโพลาลอยด/สติก๊เกอรใชไมได)	และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลไวดานหลังรูป
หลักฐานการเงิน
สําเนาสมุดเงินฝากสวนตัวของผูเดินทาง	อัพเดทหนาปัจจุบันยอนหลังไป	6	เดือน	(และควรปรับยอดสมุดเงิน

ฝํากใหเรียบรอยกอนถายสําเนา)	พรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
**	สถานฑูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเลมจริงของทานในบางกรณี	(ไมแนะนําใหใชบัญชีกระแสรายวัน)
หลักฐานการทํางาน	(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทานัน้)
กรณีเป็นพนักงาน

-	หนังสือรับรองการทางานจากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทางานและชวงเวลาที่อนุมัติใหลาหยุด
กรณีเป็นเจาของกิจการ	

สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	พรอมทั้ง
เซ็นชื่อรับรองสาเนาและประทับตราบริษทัฯ	(อายุสําเนาไมเกิน	3	เดือน)

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา	(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทานัน้)
-	หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถําบันทีก่ําลังศึกษําอยูและสําเนําบัตรนักศึกษําพรอมทัง้เซ็นชื่อ
รับรองสําเนา
สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	หรือสําเนาใบสูติบัตร	และสําเนาใบเปลีย่นชื่อ	(ถามี)

กรุณาเซ็นชื่อรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ
กรณีทีเ่ด็กอายุตํ่ากวํ่า	20	ปี

-	ไมไดเดินทางพรอมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึงจะตองไปทาหนังสือยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจา
กอาเภอ	หรือเขตที่ทานอยู	โดยระบุชื่อผูที่เด็กเดินทางไปดวย	พรอมแนบบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
-	เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการ
ปกครองของผูน้ัน	เชน	สาเนาใบหยา	พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเป็นผูรับผิดชอบเด็กเด็กอยูในความปกครอง
ของผูอื่น	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน	เชน	หนังสือรับรองบุตร	บุญธรรม	เป็นตน

-	กรณีสมรสแลว	สาเนาทะเบียนสมรส,	สาเนาใบหยา	หรือ	สาเนาใบมรณะบัตร	(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)	พรอมทั้ง
เซ็นชื่อรับรองสําเนา

**	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ในการเปลีย่นแปลงราคา	หากทางสายการบินมีการ	ขึ้นราคาของภาษีน้ํามัน
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง	และคาวีซา	**
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยึดถือความปลอดภัย	ตลอดจน

ผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ

ขอความซึง่ถือเป็นสําระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอักคราชฑูต	รวมถึงผูมีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย	(โดยไมจาตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม



เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจาเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลํ่าว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนควําม
ปลอดภัยของทํ่านผูมีเกียรติ	ซึง่รวมเดินทํางเป็นสําคัญ

1.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึ้นไป		คืนมัดจําทัง้หมด
2.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึ้นไป		เก็บคาจายทานละ	2,000.-บาท
3.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	20-24	วัน		เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด
4.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	25-29	วัน			ไมคืนเงินมัดจําไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น
5.	กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	20	วัน		เก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด


