


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2
มหานครลอนดอน	-	สนามบินฮีทโธรว	-	เมืองซาลสบัวรี	-	สโตนเฮนจ	-
เมืองบาธ	-	พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน	-	อาคารรอยัลเครสเซน	-	เมือง
บริสตอล	-	สะพานเชเวิรน	-	เมืองคารดิฟฟ	-	ปราสาทคารดิฟ	-	ศาลา
วาการเมือง	-	สนามกีฬามิลเลนเนียม

พักที่	CLAYTON
HOTEL
CARDIFF	4	ดาว
หรือเทียบเทา

3 เขตคอตสโวลส	-	เมืองเบอรตัน	ออน	เดอะวอเตอร	-	สแตรทฟอรด	อัพ
พอน	เอวอน	-	เมืองแมนเชสเตอร

พักที่
RENAISSANCE
MANCHESTER
CITY	4	ดาวหรือ
เทียบเทา

4 สนามฟุตบอล	โอลดทราฟฟอรด	-	เมืองวินเดอรเมียร	-	ทะเลสาบวินเด
อรเมียร	-	เมืองเอดินเบิรก

พักที่	NOVOTEL
EDINBURGH
HOTEL	4	ดาว
หรือเทียบเทา

5 เมืองเอดินเบิรก	-	ยอดเขาแคลตัน	-	อนุสาวรียบ็อบบี	-	ถนน
รอแยลไมลส	-	ปราสาทแหงเอดินเบอระ	-	ถนนปริ้นซ	-	เมืองแครนไร
อัน	-	High	Speed	Ferry	-	เบลฟาสต

พักที่	EUROPA
HOTEL
BELFAST	4
ดาวหรือเทียบ
เทา

6 ไอรแลนดเหนือ	-	ปราสาทCarrickfergus	-	สะพานเชือก	-	Bushmills	-
Giant’s	Causeway	-	ปราสาทดูนเลซ

	พักที่	EUROPA
HOTEL
BELFAST	4
ดาวหรือเทียบ
เทา

7 เบลฟาสต	-	ไอรแลนดเหนือ	-	ไททานิคเบลฟาสต	-	มหานครลอนดอน

พักที่
COPTHORNE
TARA	HOTEL
LONDON
KENSINGTON
4	ดาวหรือเทียบ
เทา

8 พระราชวังวินดเซอร	-	บิซสเตอร	เอาทเลท	วิลเลจ	-	มหานครลอนดอน

พักที่
COPTHORNE
TARA	HOTEL
LONDON
KENSINGTON
4	ดาวหรือเทียบ
เทา

9
มหานครลอนดอน	-	จัตุรัสทราฟัลการ	-	หอนาฬิกาบิก๊เบ็น	-	มหาวิหาร
เวสตมินสเตอร	-	มหาวิหารเซนตปอล	-	ลอนดอนบริดจ	-	ทาวเวอร
บริดจ	-	ทาวเวอรออฟลอนดอน	-	มหามงกุฎอิมพีเรียล	-	ถนนไวทฮอลล
-	ถนนดาวนนิง	-	พิคคาดิลลี่เซอรคัส	-	พระราชวังบัคกิ้งแฮม	-	ลอนดอน
อาย	-	ไนทบริดจ	-	หางแฮรอดส	-	สนามบินฮีทโธรว

10 สนามบินสุวรรณภูมิ

29	ธ.ค.	60	-	7	ม.ค.	61 ฿119,500 ฿119,500 ฿119,500 ฿14,500



22.00	น.	พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอร	D	9-12	สาย
การบินไทย	เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงคํ่า
00.15	น.	ออกเดินทางสูลอนดอน	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	910

ชวงเชา
06.20	น.	คณะถึงสนามบินฮีทโธรว	นครลอนดอน	ผานการตรวจคนเขาเมืองแลว	รถโคชรอรับทานออก

เดินทางสูเมืองซาลสบัวรี่
นําเขาชมเสาหินสโตนเฮนจ	(Stonehenge)	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก	กองหินหรือแนวแทงหินที่เป็น

ความลับดํามืดในชวงหน่ึงของประวัติศาสตร
จากน้ันออกเดินทางตอสูเมืองบาธ	ในหุบเขาเอวอนเมืองเกาแกที่มีอายุตั้งแตเมื่อครั้งโรมันเรืองอํานาจจาก

หลักฐานบอน้ําพุรอน	และซากอาคารเกาแกที่หลงเหลืออยูทําใหเมืองบาธไดรับการแตงตั้งเป็นเมืองมรดกโลก
จากองคการยูเนสโกในปี	ค.ศ.	1987
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

ชวงบาย
13.00	น.	นําเขาชมพิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน	(Roman	Bath	Museum)	ซึ่งมีประวัติการคนพบที่นาสนใจ

ปัจจุบันเป็นกลุมอาคารสําคัญของเมือง	คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบอน้ําแรรอนคิงส	(The	Sacred	Spring)
สวนที่สองคือ	บริเวณวัด	และสวนที่สามคือ	บริเวณที่เปิดบริการใหนักทองเที่ยวหรือชาวเมืองใชบริการน้ําแร	ซึ่ง
มีทั้งสระวายน้ํา,	บอน้ําแรเย็น-รอน,	หองอบไอน้ํา	และสวนที่เป็น	Turkish	Bath	และใหทานไดชิมน้ําแรที่จัดให
กับนักทองเที่ยวเทาน้ัน
จากน้ันเที่ยวชมเมืองอาคารบานเรือนถูกสรางขึน้ในยุคจอรเจียน	ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล

เครสเซน	กลุมอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา	ทําใหเมืองบาธมีเสนหไมนอย	แลว
เดินทางตอสูเมือง	บริสตอล	เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเวลส	เพียงแคชองแคบกั้นขามสะ

พานเชเวิรน	ผานชองแคบบริสตอลเขาสู	เมืองคารดิฟ๊	เมืองหลวงของประเทศเวลส	หน่ึงในเครือจักรภพ
กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคารดิฟ๊	เดิมเป็นที่พํานักของขุนนางผูปกครองเมือง	ถูกลอมรอบไวดวยกําแพง
โบราณ
จากน้ันชม	ศาลาวาการเมือง	และ	พิพิธภัณฑ	ซึ่งเป็นกลุมอาคารโบราณเกาแก	ผานชมเมือง	สวนสา

ธารณะคารดิฟ๊,	สนามกีฬามิลเลนเนียม,	อาคารที่ทําการของรัฐ

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)



นําทานเขาสูทีพ่ัก	CLAYTON	HOTEL	CARDIFF	4	ดาวหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

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

เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร

ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของลอนดอนในมณฑลวิลตเชอร	ตัวเมืองมีขนาด
กะทัดรัดทําใหการเดินทางภายในเมืองนองๆสามารถเดินไปไหนมาไหนได
สะดวก	ภายในเมืองมีวิหารซอลลบรี่อันงดงาม	ซึ่งเป็นวิหารเกาแกตั้งอยู
ทามกลางรานคาตกแตงนารัก	รานอาหาร	ผับ	บารทันสมัยสลับกับโบสถเล็กๆ
มีศูนยการคา	โรงภาพยนต	และถนนเล็กๆตามแบบอังกฤษดั้งเดิม

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

เป็นเมืองเกาแกแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร	ที่มีศิลปะยุคโรมันที่หลงเหลือ
อยูมากมาย	ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงาม
และความยิ่งใหญทาง	ประวัติศาสตร	จึงไมนาแปลกใจเลยที่บาธไดรับเลือกให
เป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

เป็นกลุมอาคารสําคัญของเมืองคือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบอนําแรรอนคิงส(The
Sacred	Spring)	สวนที่สองคือบริเวณวัด	และสวนที่สามคือบริเวณที่เปิด
บริการใหนักทองเที่ยวหรือชาวเมืองใชบริการนําแรซึ่งมีทั้งสระวายนํา,	บอนํา
แรเย็น-รอน,	หองอบไอนําและสวนที่เป็นTurkish	Bath	และใหทานไดชิมนําแร
ที่จัดใหกับนักทองเที่ยวเทาน้ัน



คือบานจํานวน	30	หลังที่ปลูกเรียงกันตามความโคงครึ่งวงกลมในสไตล
Georgian	สรางระหวางปี	ค.ศ.1767	-	1774	หรือคือตึกรูปครึ่งวงกลม	ผล
งานการออกแบบของลูกชาย	John	Wood	บริเวณหนา	The	Royal	Crescent
เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญมากๆ

เป็นเมืองหลักที่อยูในทางภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศอังกฤษ	เคยเป็น
เมืองทามากวา	800	ปี	ในอดีตเป็นเมืองศูนยกลางการคาทาส	เป็นเมืองที่เต็ม
ไปดวยรองรอยแหลงอดีต

เป็นเมืองหลวง	เมืองที่ใหญที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของเวลส	เป็นเมือง
ศูนยกลางการคา	ที่ตั้งของสถาบันวัฒนธรรมและกีฬาแหงชาติแทบทุกสถาบัน
เป็นที่ตั้งของสื่อแหงชาติเวลส	ที่ตั้งของสภาแหงชาติเวลส	คารดิฟฟเป็นเมืองที่
มีความโดดเดนดานการทองเที่ยว

สะพานเชเวิรน	ในบางครั้งเราเรียกอีกชื่อหน่ึงวา	เซเวิรนแวรวริด	เป็นสะพาน
แขวนทางดวน	ทีขามผานแมน้ําเซเวิรนและแมน้ําเวลล	ระหวางออสใต	และ
ทางเหนือของอังกฤษ	และภูเขาที่ชื่อวา	Monmouthshire	ในเวลล

ตั้งอยูในแควนเวลส	สรางขึน้โดยชาวนอรมันเมื่อปี	ค.ศ.	1091	ในบริเวณปอม
ปราการของโรมันซึ่งยังปรากฏซากปรักหักพังใหเห็นอยูจนปัจจุบันน้ี	ในคริสต
ศตวรรษที่	19	เอิรลแหงบูทไดวาจางสถาปนิกชื่อวา	วิลเลียม	เบอรกส	ให
ออกแบบปราสาทเพื่อปรับปรุงโดยเลียนแบบปราสาทในยุคกลาง	โดยหวังให
เป็นที่พักอาศัยแบบในเทพนิยาย	ตอมาตระกูลบูทยกปราสาทใหเป็นสมบัติของ
เมืองคารดิฟฟ	ปัจจุบันเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม

อาคารราชการลํ้าสมัยและประหยัดพลังงาน	เป็นอาคารราชการรูปทรงลํ้า
สมัยที่ตอบโจทยทั้งในเรื่องความสวยงามพรอมทั้งประหยัดพลังงานผาน
เทคโนโลยีการกอสรางที่เป็นไปไดเพื่อความยั่งยืนอยางแทจริง	การออกแบบ
ภายในอาคาร	มีการคํานึงถึงการลดการใชพลังงานโดยเนนการไหลเวียนของ
อากาศภายในที่ธรรมชาติของอากาศรอนจะไหลเวียนขึน้ดานบน	และใช
แนวคิดการสรางพลังงานดวยตัวเองจากพลังงานแสงอาทิตยในอาคาร



ทางบริษทัไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน	15	วัน	โดยซื้อตัว๋เครื่องบิน,	เชารถโคช,	จองที่พัก,	ราน
อาหาร	สถานที่เขาชมตาง	ๆ	ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร	กรณีที่เกิดเหตุการณ	อาทิ	การยกเลิกเที่ยวบิน,	การ
ลาชาของสายการบิน,	การพลาดเที่ยวบิน	(ขึน้เครื่องไมทัน),	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล,	ภัยพิบัติ,	การถูก
ปฏิเสธการเขาเมือง	ทําใหการเดินทางลาชา	หรือเหตุสุดวิสัยอื่น	ๆ	ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได	
หัวหนาทัวร	มีสิทธิใ์นการเปลี่ยนโปรแกรม	และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง	ๆ	ที่ชําระแลว	เพราะทางบ

ริษทัฯ	ไดชําระคาใชจายตาง	ๆ	ลวงหนาแลว	และหากมีคาใชจายอื่น	ๆ	เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร	หัวหนา
ทัวรจะแจงใหทานทราบ	เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษทั	ฯ	มิอาจรับผิดชอบได
โปรแกรมดังกลาวขางตนเป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด

โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวนจะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทานัน้

เป็นสนามกีฬาแหงชาติของประเทศเวลส	ตั้งอยูในเมือง	คารดิฟฟ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
	พักที่	CLAYTON	HOTEL	CARDIFF	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
08.00	น.	นําทานสูเขตคอตสโวลส	ภูมิภาคทางตะวันตกของอังกฤษ	หมูบานแสนสวยเงียบสงบ	และเมืองเล็ก

ๆ	ที่มีรานคาตกแตงแบบชนบท	สลับกับทุงหญาสีเขียวขจีคอตสโวลส	เป็นศูนยกลางการคาขนแกะและเลี้ยงแกะ
มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่	13-15	
พาทานเที่ยวชมเมืองเบอรตัน	ออน	เดอะ	วอเตอร	เมืองที่โดงดังที่สุดในคอตสโวลส	ดูเงียบสงบมีลําธาร

สายเล็ก	ๆ	(แมน้ําวินดรัช)	ไหลผานกลางเมือง	และมีสะพานหินทอดขามน้ําเป็นชวง	ๆ	กับตนวิลโลวที่แกวงกิ่ง
กานใบอยูริมน้ํา	เมืองน้ีมีรานอาหารและโรงแรม	รวมทั้งรานคาใหเดินเลนเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย	แลว
เดินทางตอสูเมืองสแตรทฟอรด	เพียง	42	ก.ม.	เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอนอันเป็นบานเกิดของวิล

เลียม	เช็คสเปียร	กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ชวงบาย
13.00	น.	อิสระเดินเลนชมเมือง	หาซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับวิลเลียม	เชคสเปียร	กวีเอกที่โดงดังของโลก	หลัง
จากน้ันออกเดินทางสูแมนเชสเตอร	เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง	อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียง

โดงดังในวงการฟุตบอลของโลก	คือ	แมนยู	หรือ	ปีศาจแดง

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)
นําทานเขาสูทีพ่ัก	RENAISSANCE	MANCHESTER	CITY	4	ดาวหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)



โปรแกรมดังกลาวขางตนเป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวนจะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทานัน้

เมืองชนบทที่ขึน้ชื่อเรื่องความสวยงามของทัศนียภาพ	และบรรยากาศอบอุน
สบายๆ	เหมาะแกการมาพักผอน	ทรัพยากรธรรมชาติยังอุดมสมบูรณเป็น
อยางมาก	ผูมาเยือนจะไดสัมผัสกับเนินเขา	ทุงหญา	สวนดอกไม	แมน้ําเล็กๆ
และสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณเฉพาะตัวอยางหมูบานหินสีน้ําผึง้	ที่สราง
มาตั้งแตชวงศตวรรษที่	17	และยังคงไดรับการอนุรักษไวอยางดีเยี่ยม

เป็นหน่ึงเมืองในอีกหลายๆเมืองที่อยูในพื้นที่ที่เรียกวา	Cotswolds	คะ
Cotswolds	เป็นพื้นที่ที่ครอบคลุมบริเวณตอน	South	Central	ของเกาะอังกฤษ
อานาเขตพื้นที่กวางประมาณ	40	กิโลเมตร	ยาวประมาณ	145	กิโลเมตรคะ
Cotswolds	ครอบคลุมหลายแควนดวยกัน	ไดแก	Gloucestershire,
Oxfordshire,	North	East	Somerset,	Warwickshire,	Wiltshire,
Worcestershire

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอนอันเป็นบานเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร	กวีที่
มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง	อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโดงดัง
ในวงการฟุตบอลของโลก	คือแมนยู	หรือ	ปีศาจแดง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)
	พักที่	RENAISSANCE	MANCHESTER	CITY	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
09.00	น.	นําคณะเขาชมสนามโอลด	แทรฟฟอรด	ที่สรางนักเตะเกง	ฝีเทายอดของปีศาจแดงมาหลายสมัย

สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ	ที่จัดวารวยที่สุดในโลก	
อิสระใหทานเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ทานชื่นชอบในราน	MEGA	STORE	ที่มากมายไปดวยของที่ระลึก

หลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล	(หมายเหตุ	การเขาชมสนามฟุตบอลและ	มิวเซียมจะงดใหบริการใน
วันทําการแขงขัน)	แลว



ออกเดินทางสูเมืองวินเดอรเมียร	เขตเลคดิสทริค	(Lake	District)	อุทยานแหงชาติที่ไดรับการขนานนามวา
ดีและสวยที่สุดของอังกฤษที่กวางขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง	16	แหง
12.30	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ชวงบาย
13.00	น.	นําคณะลองเรือชมความสวยงามของทะเลสาบวินเดอรเมียร	ทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ	มี

ความยาว	18	ก.ม.	และสวนกวางที่สุดราวๆ	1.5	ก.ม.	ชาวอังกฤษเรียกกันวา	“ทะเลสาบริบบิ้น”	บงบอกถึง
ลักษณะของทะเลสาบน้ี	วากันวาน้ําในทะเลสาบเป็นน้ําที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา	สองฝ่ังของ
ทะเลสาบเต็มไปดวยความรมรื่นของไมใหญนานาพันธุว
เดินทางสูดินแดนภาคเหนือที่เมืองเอดินเบิรก	หรือ	เอดินเบอระ	เมืองหลวงของสก็อตแลนดที่ตั้งอยูในพื้นที่

ที่สวยงาม

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)
นําทานเขาสูทีพ่ัก	NOVOTEL	EDINBURGH	HOTEL	4	ดาวหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ทะเลสาบขนาดใหญที่มีความยาว	18	กิโลเมตร	ชาวอังกฤษเรียกกันวา
“ทะเลสาบริบบิ้น”	บงบอกถึงลักษณะของทะเลสาบน้ี	วากันวานําในทะเลสาบ
เป็นนําที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาสองฝ่ังของทะเลสาบ	เต็มไปดวย
ความรมรื่นของไมใหญนานาพันธุสลับกับบานพักตากอากาศที่มาสรางไวชวย
เติมแตงใหเป็นทัศนียภาพที่นาดูชมยิ่งขึน้ไปอีกจึงกลายเป็นที่พักผอนยอดนิยม
อีกแหงหน่ึงของคนอังกฤษที่นิยมมาเลนเรือใบลําเล็กๆหรือน่ังเรือลองไปตาม
ทะเลสาบ

เมืองเอดินเบิรก	คือเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด	เป็นเมืองที่จัดไดวา
สวยอันดับตน	ๆ	ของสหราชอาณาจักร	และเป็นเมืองที่มีนักทองเที่ยวมาเยือน
เป็นจํานวนมาก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)
	พักที่	NOVOTEL	EDINBURGH	HOTEL	4	ดาวหรือเทียบเทา



การเขาชมสนามฟุตบอลและ	มิวเซียมจะงดใหบริการในวันทําการแขงขัน
โปรแกรมดังกลาวขางตนเป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด

โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวนจะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทานัน้

ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
09.00	น.	นําเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ	ขึน้สูยอดเขาแคลตันที่จะทําใหทานประทับใจไปกับเมืองที่ถูกแบง

เป็นสองฝ่ังของโอลดทาวนและนิวทาวน	สถาปัตยกรรมที่คลายคลึงมหาวิหารแพนธีออน	ในประเทศกรีซ	ทําให
เอดินเบอระไดรับการขนานนามวา	“เอเธนสแหงทิศเหนือ”
ผานชมอนุสาวรียบ็อบบี้	สุนัขพันธุสกายเทอเรียรที่โดงดังที่สุดตัวหน่ึงของโลก	จากความซื่อสัตย	และจงรัก

ภักดี	ถนนรอยัลไมล	ถนนสายสําคัญที่เชื่อมสูพระตําหนักโฮลี่รูด	(Palace	of	Holyrood	House)
นําทานเขาชมปราสาทเอดินเบิรก	อันสงางามดวยทําเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง	มองเห็นเดนเป็นสงาจากทุกมุม

เมือง	เคยเป็นที่ประทับของกษตัริยสกอต	เคยถูกทําลายลงหลายครั้ง	แตทุกครั้งก็ไดรับการบูรณะและสรางใหม
ใหกลับคืนสูความสงางาม
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ชวงบาย
13.00	น.	อิสระใหทานไดชอปป้ิงบนถนนปริ้นเซส	ที่มีหางสรรพสินคาแบรนดเนม	และรานขายของที่ระลึก

โดยเฉพาะป่ีสก็อตเครื่องดนตรีประจําชาติสก็อต	ที่มีความเกาแกที่สุดในโลก	รวมทั้งผา	WOOLและผาแคชเมียร
และผาตารตันผาลายสก็อตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณของประเทศ	ไดเวลารถโคช
เดินทางสูเมืองแครนไรอัน	(Cairnryan)	เป็นหมูบานชาวประมงเล็ก	ๆ	ของสก็อตแลนดชายฝ่ังตะวันออก	ที่

นิยมในการขามเรือเฟอรรี่สูไอรแลนดเหนือ	เสนทางคมนาคมหลักที่สะดวกสบาย	และยังมีประวัติศาสตรอัน
ยาวนาน

ชวงคํ่า
19.30	น.	เรือ	High	Speed	Ferry	(Stena	Line)	ขามสูเบลฟาสต	(BELFAST)	เพียง	2.15	ช.ม.	สูเมืองหลวง

ที่มากดวยสีสัน	และมีชีวิตชีวา	ทั้งยังเป็นประตูสูชนบทอันเงียบสงบของไอรแลนดเหนือ	เบลฟาสตเป็นแหลง
กําเนิดของเรือไททานิค	
19.45	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารบนเรือ	(Local)
21.45	น.	ถึงเมืองเบลฟาสต	เมืองหลวงของไอรแลนดเหนือ	1	ใน	4	เมืองปกครองของสหราชอาณาจักร	นํา

ทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม
นําทานเขาสูทีพ่ัก	EUROPA	HOTEL	BELFAST	4	ดาวหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

เป็นยอดเขาลูกเล็กๆ	ที่ใชเวลาเดินเทาขึน้ไปไมเกิน	15	นาที	และอยูหางจากตัว
เมืองไมไกล	ในตอนเชาและตอนเย็นจะสวยมาก	สามารถเที่ยวชมบรรดาสิ่ง
กอสรางที่นาสนใจบนเนินเขา	Calton	Hill	กันได	จะมีอาคาร	Gothic	Tower
สวนหน่ึงของ	City	Observatory	และสวนของ	City	Observatory	เป็นอาคารหอ
ดูดาวประจําเมือง



เมืองเอดินเบิรก	คือเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด	เป็นเมืองที่จัดไดวา
สวยอันดับตน	ๆ	ของสหราชอาณาจักร	และเป็นเมืองที่มีนักทองเที่ยวมาเยือน
เป็นจํานวนมาก

สุนัขพันธุสกายเทอเรียรที่โดงดังที่สุดตัวหน่ึงของโลก	จากความซื่อสัตย	และ
จงรักภักดี

ถนนสายสําคัญที่เชื่อมสูพระตําหนักโฮลี่รูด(Palace	of	Holyrood	House)	ซึ่ง
เป็นที่ประทับของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนดและเคยเป็นที่ประทับ
ของพระนางแมรีแหงสก็อต

เคยเป็นที่ประทับของกษตัริยสก็อต	และเป็นที่เก็บรักษามงกุฎแหงราชวงศ
หากขึน้ไปบนจุดชมวิวของปราสาทจะสามารถมองเห็นเมือง	เอดินเบอระ	ไดทั่ว
ทั้งเมืองเลยทีเดียว	ที่น่ีสรางจากหินภูเขาไฟเกาแกที่มีอายุกวา	300	ลานปีกอน
คริสตกาล	และเคยเป็นศูนยกลางทางการทหารที่สําคัญมากในอดีต

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

เป็นถนนชอปป้ิงที่มีหางสรรพสินคาและรานขายของที่ระลึกโดยเฉพาะป่ีสก็อต
เครื่องดนตรีประจําชาติสก็อตที่มีความเกาแกที่สุดในโลกรวมทั้ง
ผาWOOLและผาแคชเมียรและผาตารตันผาลายสก็อตพื้นเมืองอันเป็น
เอกลักษณของประเทศ

เป็นเมืองทาที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรทางทะเลของประเทศ	เชื่อมตอ
ไอรแลนดตอนเหนือและสกอตแลนด



โปรแกรมดังกลาวขางตนเป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวนจะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทานัน้

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารบนเรือ	(Local)
	พักที่	EUROPA	HOTEL	BELFAST	4	ดาวหรือเทียบเทา

เรือ	High	Speed	Ferry	(Stena	Line)	ใชเพื่อขามสูเบลฟาสต	(BELFAST)	เพียง
2.15	ช.ม.	สูเมืองหลวงที่มากดวยสีสัน	และมีชีวิตชีวา	ทั้งยังเป็นประตูสูชนบท
อันเงียบสงบของไอรแลนดเหนือ	เบลฟาสตเป็นแหลงกําเนิดของเรือไททานิค
และยังคงมีรองรอยความเจริญทางอุตสาหกรรมที่กอรางขึน้	อีกทั้งยังไดซึมซับ
จนกลายเป็นวัฒนธรรมของเมือง

เป็นเมืองหลวงที่มากดวยสีสันและมีชีวิตชีวา	ทั้งยังเป็นประตูสูชนบทอันเงียบ
สงบของไอรแลนดเหนือ	ลองจินตนาการถึงเมืองที่มีจัตุรัส	ถนนหลักและทอง
ถนนทั่วไปเต็มไปดวยสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียนและจอรเจียน

ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
09.00	น.	นําทานเที่ยวชมไอรแลนดเหนือ	ตามรอยซีรีสดังของ	HBO	เรื่อง	"Game	of	Thrones"	แหลงทอง

เที่ยวยอดฮิต	สถานที่หลักที่ใชเป็นที่ถายทําซีรีสดัง	เรียกไดวาเปลี่ยนจากเมืองรางเป็นเมืองทองเที่ยว	ที่รองรับ
นักทองเที่ยวหลายรอยคนตอวันในชั่วพริบตา	และกลายเป็นแหลงทองเที่ยวยอดฮิตติดอันดับโลก	สถานที่ทอง
เที่ยวทางธรรมชาติ	ตั้งแตถํ้ า	ทุงหญา	ภูเขา	ซึ่งลวนแตใชเป็นสถานที่ถายทํา	Game	of	Thrones	ทั้งสิ้น	รถโคช
เลาะเลียบชายฝ่ัง	Northern	Ireland	
โดยแวะใหถายรูปกับปราสาท	Carrickfergus	ซึ่งสรางขึน้ในศตวรรษที่	12	ถือไดวาเป็นปราการนอรมันที่

เกาแกและดีที่สุดของไอรแลนดเหนือ	ชมทัศนียภาพชายฝ่ังทะเลที่	Carrick-A-Rede	ที่มีสะพานเชือก	(Rope
Bridge)	ทาทายผูกลา	ทาความสูง	ความเสียว	
จากน้ันแวะเมือง	Bushmills	เมืองน้ีมีชื่อเรื่องวิสกี้	โดยมีโรงกลั่นวิสกี้เกาแก	ตั้งแตปี	ค.ศ.1608
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ชวงบาย
นําทานสูเขตอนุรักษธรรมชาติของเนชั่นแนลทรัสต	และแหลงมรดกโลกแหงที่หน่ึงของไอรแลนด	(Giant’s

Causeway)	คนที่น่ีถือวาเป็นสิ่งมหัศจรรยอันดับ	8	ของโลก	ธรรมชาติอันนาพิศวงน้ีปรากฏใหเห็นบริเวณชาย
ฝ่ังนอรธ	แอนทริม	โคสต	มีตํานานเลา	ขานกันตอมาวา	แนวหินพวกน้ี	เกิดจากการสรางของยักษไอริชที่ชื่อ
Finn	MacCool	เพื่อทาทายประลองยุทธกับยักษฝ่ังสก็อตแลนด	
กอนเดินทางกลับแวะชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ	(Dunluce	Castle)	เป็นภาพวิวสุดทายของวัน

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Thai)
นําทานเขาสูทีพ่ัก	EUROPA	HOTEL	BELFAST	4	ดาวหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)



ไอรแลนดเหนือ	คือ	1	ใน	4	เขตการปกครองหลักของสหราชอาณาจักร	มีพื้นที่
ติดตอกับประเทศไอรแลนดสามดาน	ไอรแลนดเหนือเป็นสวนหน่ึงของสหราช
อาณาจักร	ปัจจุบันมีนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามาสัมผัสและเที่ยวชมความ
สวยงามของประเทศแหงน้ีเป็นจํานวนมากจนแทบบดบังเหตุการณรุนแรงที่
เคยเกิดขึน้ในอดีตที่ผานมา	จากสถานการณทางการเมืองที่มีเสถียรภาพเมื่อ
ไมกี่ปีที่ผานมาทําใหนักเดินทางรูสึกปลอดภัยในการเขามาทองเที่ยวมากขึน้

ปราสาทCarrickfergus	ซึ่งสรางขึน้ในสตวรรษที่	12	และถือวาเป็นปราการ
นอรมันที่เกาแกและดีที่สุดของไอรแลนด	กําแพงเมืองที่สําคัญทางประวัติ
ศาสตรสรงขึน้โดยชิเชสเตอรในปี	1600	แสดงใหเห็นถึงคุณภาพ	และความมุง
มั่นของผูกอสรางชาวจาโคเบียน	และเป็นสถานที่ทรงคุณคานาแวะไปเที่ยวชม

สะพานเชือกน้ีเป็นสัญลักษณที่สรางขึน้โดยชาวประมงปลาแซลมอน	นักทอง
เที่ยวที่กลาหาญขามไปยังเกาะหินที่สูง	30	เมตรและกวาง20เมตร

เป็นเมืองที่ขึน้ชื่อเรื่องวิสกี้	โดยมีโรงกลั่นวิสกี้เกาแก	ตั้งแตปี	ค.ศ.	1608

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

เสาหินราว	40,000	แทงที่สูงถึง	12	เมตร	หินบะซอลหกเหลี่ยมเหลาน้ีถูกสราง
ขึน้ในชวงภูเขาไฟระเบิด	60	ลานปีที่แลว	น้ีเป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่อัศจรรยที่สุดของโลก	ชาวไอริช

เป็นปราสาทที่	เป็นสถานที่อันเกาแกริมทะเล	โบราณสถานปราสาทยุค
Medieval	ตั้งอยูปลายเนินผาที่สูงชันที่มองเห็นมหาสมุทรแอทแลนดติก	คุณ
สามารถเขาถึงตัวปราสาทน้ีไดดวยการขามสะพานเทาน้ัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Thai)
		พักที่	EUROPA	HOTEL	BELFAST	4	ดาวหรือเทียบเทา



โปรแกรมดังกลาวขางตนเป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวนจะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทานัน้

ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
09.00	น.	เที่ยวชมเมืองเบลฟาสต	เมืองหลวงของไอรแลนดเหนือ	ที่มีอุตสาหกรรมการตอเรือและทาเรือ

ขนาดใหญสําหรับจัดสงสินคาไปทั่วโลก	ในยุคที่เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู	และมีการเจริญเติบโต	เกิดขึน้หลังจากมีการ
เซ็นขอตกลงสันติภาพ	
เขาชมไททานิค	เบลฟาสต	(Belfast	Titanic)	พิพิธภัณฑขนาดใหญเป็นอาคาร	6	ชั้น	รูปรางเหมือนหัวเรือลํา

มหึมา	แหลงทองเที่ยวแหงใหมของเมือง	เรือไททานิคถูกสรางขึน้ที่อูตอเรือฮารแลนดและวูลฟฟในเบลฟาสต
กอนที่จะแลนไปยังเมืองเซาทแธมตัน	ภายในพิพิธภัณฑมีการนําหองจําลองของหองสันทนาการตางๆ	
แลวนําไปชมอาคารสถาปัตยกรรม	อาทิ	ศาลากลางสไตลวิคตอเรีย,	มหาวิทยาลัยควอเตอร

(University	Quarter)	ก ําแพงสันติภาพ	(Peace	Wall)	และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของถนน	Falls	และ
Shankill	สถานที่ทองเที่ยวทั้งหมดน้ีทําใหทานไดสัมผัสและเห็นทั้งสองดานของชีวิตที่ทันสมัยในเบลฟาสต
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ	สูมหานครลอนดอน	หลังจากรับสัมภาระรถโคชนําคณะเดิน

ทางไปยังรานอาหาร

ชวงคํ่า
20.00	น.	รับประทานอาหารคํ่าเมนูแบบดีลักซ	ณ	ภัตตาคารโฟรซีซัน่	–	ตนตํารับเป็ดอันโดงดัง	/

หอยเชลล	/	กุงมังกร	และหลากหลายเมนูความอรอย
นําทานเขาสูทีพ่ัก	COPTHORNE	TARA	HOTEL	LONDON	KENSINGTON	4	ดาวหรือเทียบเทาใน

ระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

เป็นเมืองหลวงที่มากดวยสีสันและมีชีวิตชีวา	ทั้งยังเป็นประตูสูชนบทอันเงียบ
สงบของไอรแลนดเหนือ	ลองจินตนาการถึงเมืองที่มีจัตุรัส	ถนนหลักและทอง
ถนนทั่วไปเต็มไปดวยสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียนและจอรเจียน

ไอรแลนดเหนือ	คือ	1	ใน	4	เขตการปกครองหลักของสหราชอาณาจักร	มีพื้นที่
ติดตอกับประเทศไอรแลนดสามดาน	ไอรแลนดเหนือเป็นสวนหน่ึงของสหราช
อาณาจักร	ปัจจุบันมีนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามาสัมผัสและเที่ยวชมความ
สวยงามของประเทศแหงน้ีเป็นจํานวนมากจนแทบบดบังเหตุการณรุนแรงที่
เคยเกิดขึน้ในอดีตที่ผานมา	จากสถานการณทางการเมืองที่มีเสถียรภาพเมื่อ
ไมกี่ปีที่ผานมาทําใหนักเดินทางรูสึกปลอดภัยในการเขามาทองเที่ยวมากขึน้



โปรแกรมดังกลาวขางตนเป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวนจะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทานัน้

ไททานิคเบลฟาสท	ตั้งอยูในบริเวณที่เคยเป็นอูตอเรือที่กอสรางไททานิกนาน
ถึง	3	ปี	เรือเดินสมุทรที่ไดรับฉายาวา“ไมมีวันจม”	ไดดําดิ่งลงสูกนมหาสมุทร
แอตแลนติกเมื่อ	100	ปีที่แลว	ภายในอาคาร	6	ชั้นแหงน้ีคุณจะไดเจอกับเรื่อง
ราวของไททานิก	ตั้งแตแนวความคิด	การกอสราง	การเปิดตัวครั้งแรกและจุด
สุดทายของการเดินทางที่นาเศรา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารคํ่าเมนูแบบดีลักซ	ณ	ภัตตาคารโฟรซีซั่น	–	ตนตํารับเป็ดอันโดงดัง	/	หอยเชลล	/	กุงมังกร
และหลากหลายเมนูความอรอย

	พักที่	COPTHORNE	TARA	HOTEL	LONDON	KENSINGTON	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
07.30	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
08.30	น.	นําคณะเดินทางสูเมืองวินดเซอร	กษตัริยวิลเลียมผูพิชิต	เป็นผูเลือกทําเลกอสรางพระราชวัง	ซึ่งอยู

บนเนินสูงมองเห็นแมน้ําเทมสอยูเบื้องลาง
นําเขาชมพระราชวังวินดเซอร	เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแหงประเทศอังกฤษมาตลอด	900	ปี	จึงถือไดวา

พระราชวังแหงน้ีเป็นพระราชวังที่มีผูพํานักอาศัยตอเน่ืองยาวนานกวาพระราชวังแหงใดในโลก	
เดินผาน	Jubilee	Garden	กอนเขาสูอาคารจัดแสดงประวัติความเป็นมาของพระราชวัง	สิ่งที่นาสนใจควรคา

แกการชมคือ	เขตพระราชฐานชั้นใน	State	Apartment	ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง	
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

ชวงบาย
13.30	น.	รถโคชนําทานสู	BICESTER	VILLAGE	เพลิดเพลินไปกับการชอปป้ิงสินคาภายในเอาทเล็ทกวา

130	รานคาแบรนดเนมใหทานเลือกซื้ออยางจุใจ	อาทิ	Gucci	,	Prada	,	Dior	,	Burberry	,	Chloe	,	Coach	,
Superdry	และอีกมากมาย
สมควรแกเวลาออกเดินทางสูมหานครลอนดอน	เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที่ใหญ

ที่สุดของสหภาพยุโรป	มีประชากรกวา	7.5	ลานคน	ลอนดอนเป็นหน่ึงในศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจการเมือง
และวัฒนธรรมของโลก	การสื่อสารการบันเทิง	แฟชั่น	และศิลปะและเป็นที่ยอมรับวามีอิทธิพลไปทั่วโลก

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Thai)
นําทานเขาสูทีพ่ัก	COPTHORNE	TARA	HOTEL	LONDON	KENSINGTON	4	ดาวหรือเทียบเทาใน

ระดับเดียวกัน



โปรแกรมดังกลาวขางตนเป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวนจะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทานัน้

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

หน่ึงในพระราชวังที่นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวอังกฤษทุกคนตองมากัน	เป็น
พระราชวังเกาแกแหงเมือง	Eton	ซึ่งถือเป็นพระราชวังที่สรางเป็นปราสาท
ใหญที่สุดในอังกฤษ	ตั้งแตสมัยพระเจาวิลเลียมในศตวรรษที่	11	ปัจจุบันยังคง
เป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่	2	ที่ยังทรงเสด็จมาประทับบาง
เป็นครั้งคราว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

เป็นสวรรคของนักชอป	เอาทเล็ทช็อปป้ิงหรูหรากิบ๊เกขนาดใหญแหงหน่ึงของ
อังกฤษ	ที่มีสินคาหลากหลายแบรนด	ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มที่

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Thai)
	พักที่	COPTHORNE	TARA	HOTEL	LONDON	KENSINGTON	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
09.00	น.	เที่ยวชมมหานครลอนดอน	บรรยายและนําชมโดยมัคคุเทศกทองถิ่น	ผานจัตุรัส	ทราฟัลการ,

ถายรูปกับรัฐสภา,	หอนาฬิกาบิก๊เบน,	ที่มีความสูง	320	ฟุต	เป็นนาฬิกาที่มีหนาปัดใหญที่สุดในโลก,	มหาวิ
หารเวสตมินสเตอร	มหาวิหารเซนตปอล	ที่มียอดโดมใหญเป็นอันดับ	2	ของโลก,	
ลอนดอนบริดจ	สะพานขามแมน้ําเทมสแหงแรก	แลวขึน้ฝ่ังที่ทาวเวอรบริดจ	สัญลักษณอีกแหงหน่ึงของ

เมือง
เขาชมทาวเวอรออฟลอนดอน	ที่มีประวัติศาสตรอันเกรียงไกรยิ่งใหญนองเลือด	หรือแมแตซับซอนซอน

เงื่อน	มีอดีตที่ยาวนาน	เคยเป็นปอมปราการ,	ปราสาทราชวัง,	คุก	และแดนประหาร	ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ	ซึ่ง
เป็นกลุมอาคารและหอคอยหลายหลัง	นําชมมหามงกุฎอิมพีเรียล	
นําทานสูถนนไวทฮอลล	อาคารที่ทําการของรัฐในปัจจุบัน,	บานเลขที่	10	ถนนดาวนน่ิง	บานพักของนายก

รัฐมนตรีอังกฤษ,	พิคคาดิลลี่เซอรคัส	เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน	6	สาย	มีน้ําพุ	และรูปป้ันอีรอสตรงกลาง



เป็นที่นิยมของหนุมสาวมาน่ังพลอดรักกัน	และถายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

ชวงบาย
13.00	น.	ขึน้ชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิรดอายวิวบนลอนดอนอาย	กระเชาลอยฟาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป

มีความสูง	135	เมตร	(443	ฟุต)	และกลายมาเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักทอง
เที่ยวไดอยางมากในสหราชอาณาจักร	มีผูมาเยือนมากกวา	3	ลานคนตอปี	
ยานชอปป้ิงไนทบริดจ	ที่มีหางสรรพสินคาแฮรร็อด	อันหรูหราใหทานไดเลือกซื้อหาสินคาแบรนดเนม

จากทั่วยุโรปจนไดเวลา
นําทานเดินทางสูสนามบินฮีทโธรว	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาใหทานไดทํา	Tax	Refund	พรอมชอป

ป้ิงสินคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

ชวงคํ่า
21.35	น.	ออกเดินทางโดยสายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	917

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

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

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

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

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



เป็น	1	ใน	4	โบสถโบราณของกรุงโรม	ซึ่งสรางเพื่อเป็นอนุสรณแด	St.Paul
แมวาตัวอาคารจะอยูนอก	Vatican	City	โดนสิ้นเชิง	อาคารน้ีเป็นสมบัติ	ของ
Vatican	City	ไปเต็ม

สะพานลอนดอนถูกสรางขึน้ครั้งแรกโดยชาวโรมัน	โดยสรางจากไม	แตตอง
ซอมสรางใหมอีกหลายครั้ง	เน่ืองจากถูกพัดทําลายจากกระแสน้ําในแมน้ํา
เทมส	หรือจากการถูกบุกรุกและเผาทําลายจากขาศึก	จากพายุ	และเปลี่ยน
เป็นสรางจากหินในปีค.ศ.	1206	กษตัริยอังกฤษไดมีแนวคิดในการสรางบาน
บนสะพาน	และไมนานก็มีบาน	รานคา	โรงสวดมนตสรางอยูบนพื้นที่ตรงกลาง
สะพาน	รวมถึงตึกสูงถึง	7	ชั้น

เป็นสัญลักษณหน่ึงของลอนดอน	ตั้งอยูใกลๆกับหอคอยแหงลอนดอน	มี
ลักษณะเป็นสะพานแขวนผสมกับสะพานที่สามารถเปิดตรงกลางสะพานได
ยามเมื่อตองการใหเรือสูงๆแลนผานไป-มา	Tower	Bridge	เป็นสะพาน	ขามแม
น้ําเธมส	สะพานแรก	ของลอนดอน	โดยสะพานแหงน้ี	ไมเพียงแตเป็นจุดชมวิว
ที่มีความสูงถึง	140	ฟุต	เทาน้ัน	แตภายในของฐานสะพาน	ที่ถูกสรางขึน้ใหมี
ลักษณะเป็นหอสูง	ยังเป็นที่ที่จัดนิทรรศการ	เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ

เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอน
ในอังกฤษ	เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก	ตัวหอคอยใชเป็นปอม
พระราชวังของพระมหากษตัริย	และที่จําขังโดยเฉพาะสําหรับนักโทษที่มียศ
ศักดิส์ูง

เป็นหน่ึงในเครื่องราชกกุธภัณฑแหงสหราชอาณาจักร	ซึ่งเป็นสัญลักษณของ
สถาบันพระมหากษตัริยในสหราชอาณาจักร	มงกุฎอิมพิเรียลสเตตน้ีมีการ
สรางทดแทนขึน้หลายยุคสมัยตั้งแตคริสตศตวรรษที่	15	เป็นตนมา	ซึ่งรุน
ลาสุดน้ีมีลักษณะคลายมงกุฎเซนตเอ็ดเวิรดอยูไมนอย	มงกุฎอิมพิเรียลสเตต
ประกอบดวยอัญมณีที่มีชื่อเสียงหลายชิ้น	กางเขนบนมงกุฎฝังอัญมณีที่เรียกวา
แซฟไฟรเซนตเอ็ดเวิรดที่นํามาจากแหวน	(หรือ	จุลมงกุฎ)	ของพระเจาเอ็ด
เวิรดผูสารภาพ,	ทับทิมเจาชายดํา	(Black	Prince's	Ruby)	(ความจริงแลวคือ
สปิเนล	ที่ฝังอยูบริเวณกางเขนดานหนาของมงกุฎ	และเพชรคัลลินันที่ฝังดาน
หนามงกุฎบริเวณฐาน	ดานหลังฝังดวยแซฟไฟรสจวตหนัก	104	กะรัต	(20.8
กรัม)	บนขอบ	นอกจากน้ียังมีไขมุกของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบ็ธประดับอีก
ดวย

ไดชื่อวาเป็นถนนสายราชการและยังมีทหารรักษาพระองคคอยเฝาเวรยาม	ให
นักทองเที่ยวไดชม



ถนนดาวนิงในนครเวสตมินสเตอร	หรือบานเลขที่	10	ถนนดาวนิงในลอนดอน
เป็นที่ทํางานและ	ที่พักประจําตําแหนงของ	นายกฯอังกฤษและครอบครัว	รวม
ทั้งสิ้นอยูที่น่ีมาแลว	53	ทาน	ตลอดเวลา	เกือบ	300	ปี

ที่น่ีมักจะไดสมญาวาเป็นไทมสแควรในเวอรชันของอังกฤษ	เป็นศูนยกลางการ
เดินทางที่เป็นทั้งสัญลักษณและจุดเริ่มตนสําหรับการเดินทางสํารวจลอนดอน
พิคคาดิลลีเซอรคัสเป็นจุดรวมของถนน	Regent	Street,	Shaftsbury	Avenue,
Piccadilly	และ	Haymarket	และยังเป็นจุดเชื่อมโยงไปถึงพื้นที่สําคัญเชนจัตุรัส
ทราฟัลการ	โซโห	ไชนาทาวนและเลสเตอรสแควร

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

หรือมิลเลเนียมวีล	เป็นชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป	มักเปนสถานที่ทอง
เที่ยวที่ไดรับความนิยมและดึงดูดนักทองเที่ยวอยางมาก

ยานชอปป้ิงที่มีหางสรรพสินคาเกาแก	Harrods	ที่มีสินคาหลากหลายแบรนด
จากทั่วโลก

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



โปรแกรมดังกลาวขางตนเป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวนจะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทานัน้

เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร

16.00	น.	สายการบินไทย	นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวร	(Cannot	make	your	reservation)
เน่ืองจากสถานทีท่องเทีย่วตางๆ	ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปน้ี
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปน้ี
1.	เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง	4	ขวบ
2.	ผูสูงอายุที่มีความจําเป็นตองใชวีลแชร,	ไมเทา	หรือเครื่องมือตางๆ	ในการพยุงตัว
3.	ผูเดินทางที่บงบอกการเป็นบุคคลไรความสามารถ
4.	ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร	หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5.	บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร	อาทิเชน	ผูที่ดื่มสุราบนรถ,	ไมรักษาเวลา,	เสียงดัง	พูดจาหยาบ

คาย	สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ,	ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร	ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร,	ผูที่
กอหวอด	ประทวง	ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร	ซึ่งบางครั้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได	

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว	ทางบริษทัฯ	ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ได
ระบุไวขางตนทุกประการ

กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา	30,000	บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน	ภายใน	3	วันนับจากวันทีจ่อง
ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเป็นการยืนยันการจองของทาน
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา	30	วันกอนการเดินทาง	หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่

กําหนด	ทางบริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	รวมคาภาษี	และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง	ณ	วันที่	10	เมษายน	2560
2.	คารถโคชปรับอากาศ	มาตรฐานของสหราชอาณาจักร	ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
3.	คาเขาสโตนเฮนจ	/	พิพิธภัณฑน้ําแรที่เมืองบาธ	/	คาเขาสนามกีฬาโอลดแทรฟฟอรด	(ในกรณีไมไดเขาชมทา

งบริษทัฯ	คืนเงินทานละ	10	ปอนด)	/	คาเขาปราสาทเอดินเบิรก	/	คาเรือ	High	Speed	Ferry	to	Belfast	/	คา
ธรรมเนียม	Rope	Bridge	/	คาขึน้ลอนดอนอาย	/	คาเขาพระราชวังวินดเซอร	/	คาเขาทาวเวอรออฟลอนดอน
4.	โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ	หรือ	เทียบเทาในระดับเดียวกัน	(หองละ	2	ทาน)
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ	คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละเมือง	ในกรณีทีทาน

มีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด	กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนาเพื่อความเหมาะสม
6.	คาธรรมเนียมในการยื่นวีซาสหราชอาณาจักร	(Standard	time)	ในกรณีทีย่ื่นวีซาเรงดวน	ชําระเพิม่ทานละ

7,050	บาท
7.	คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
8.	คาประกันการเดินทางของ	บริษทั	Allianz	Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.	แบบ	OASIS

TRIPPER	PLAN.คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ	สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา	16	ปีนอยกวา
75	ปี	ไมเกิน	3,000,000	บาท	และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน	2,000,000	บาท	ทั้งน้ีครอบคลุมถึงสุขภาพ
ที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
-หากมีความประสงคจะเพิม่ความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชา
ของสัมภาระและเทีย่วบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสาร
แนบทายใบจองทัวร
9.	คายกกระเปาใบใหญทานละ	1	ใบ	น้ําหนักไมเกิน	30	กิโลกรัม	สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม

เกิน	7	กิโลกรัม
10.	สําหรับสายการบินไทย	อนุญาตใหโหลดกระเปาใตเครื่องน้ําหนักไมเกิน	30	กิโลกรัม	และสามารถถือสัมภาระ

ขึน้เครื่องไดน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	/	สําหรับสายการบินภายในประเทศ	อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไม
เกิน	23	กิโลกรัม/ใบ	โหลดไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	และนําสัมภาระถือขึน้เครื่องน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	การเรียกคา
ระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
11.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%

1.	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%



2.	คาทําหนังสือเดินทาง	(พาสปอรต)
3.	คาทิปหัวหนาทัวร	และไกดทองถิ่น
4.	คาใชจายสวนตัวอาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก	และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทัจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ	เชน	หาก
ทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว	ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม

เอกสารในการยื่นวีซาประเทศอังกฤษ	
ใชเวลายื่นประมาณ	15	-	20	วันทําการ	(ไมนับวันเสาร	-	อาทิตยและวันหยุด)
(การขอวีซาประเทศอังกฤษผูเดินทางทุกทานตองมา	สแกนลายน้ิวมือ	ดวยตนเอง	ณ	ศูนยรับคํารองขอ
วีซาประเทศอังกฤษ	
ตึกสํานักงานเทรนดี้	ชัน้ที	่28	ถนนสุขุมวิทซอย	13	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพ	10110
1.	พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือนกอนวันหมดอายุ	หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมี

วีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น	ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา
2.	รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบพื้นหลังเป็นสีขาว	(ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน)	ควรมีอายุไมเกิน	6	เดือน

และเหมือนกันทั้ง	2	รูป
3.	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	หรือบัตรขาราชการ	/	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล	/	สําเนาทะเบียน

สมรส,	หยา	/	สําเนาสูติบัตร	ในกรณีอายุไมถึง	20	ปีบริบูรณ
4.	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั	/	สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ันโดยระบุตําแหนง,

อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ีและชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว	หลัง
จากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
5.	กรณีที่เป็นเจาของกิจการ	ขอใบทะเบียนการคา	,ใบทะเบียนพาณิชย	และหนังสือรับรองบริษทัที่คัดไวไมเกิน	1

เดือน	พรอมวัตถุประสงค	หรือใบเสียภาษี	และหลักฐานการเงินของบริษทัฯ	ยอนหลัง	6	เดือน
6.	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง	6	เดือนตองอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน	ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงิน

สมํ่าเสมอ	และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไม
เดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา	ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา	ตองออก
หนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย	***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
7.	กรณีที่บริษทัของทาน	เป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ

1	–6แลว	ทางบริษทัจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย	และการกลับมาทํางาน
ของทาน	โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
8.	กรณีที่เป็นนักเรียน	นักศึกษาจะตองมี	หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา	ตัวจริง
9.	กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี	เดินทางไปกับบิดา	หรือมารดา	ทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอม	โดยที่

บิดา,	มารดา	จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่วาการ
อําเภอหรือเขต	โดยมีนายอําเภอ	หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ	และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูก
ตอง
10.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับ	มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร	และถึงแมวา

ทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหม	ก็ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
11.	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม

นัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯ	ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
12.	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต	ยกเลิก

วีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ	จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
13.	ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ	หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวา

จะเป็นเหตุผลใดก็ตาม	ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได

การขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง	(Revision	Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง	สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง	60	วัน	โดยไมเสียคา

ใชจาย

ตัว๋เครื่องบิน	(Air	Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูเดินทางจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ



ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ	และการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ซึ่ง
ทางบริษทั	ฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	ถาทางบริษทั	ฯ	ไดดําเนินการออกตัว๋
เครื่องบินไปแลว	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน	และหากทานไมแนใจในวันเดินทาง
ดังกลาวกรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่	ฯ	เพื่อยืนยันในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินสามารถทํา	REFUND	ไดหรือไม

การสะสมไมลของสายการบิน	(Mileage	Claim	)
การเดินทางเป็นหมูคณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุป	สามารถสะสมไมลกับเครือ	Star	Alliance	ได	50%,

ออสเตรียนแอรไลน	100	%,	สวนสายการบิน	ฟินแอร,	ลุฟฮันซา,	สแกนดิเนเวียนแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลน	ขึน้อยูกับ
เงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินน้ัน	ๆ	ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบิน
เทาน้ัน

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน	(Insurance	and	Fuel
Surcharge	/	Tax	YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม	ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2558	การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน

ในภายหลัง	ถือเป็นคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง	ณ	วันที่ออกตัว๋

โรงแรมและหองพัก	(Hotel	Accommodation)
1.	หองพักแบบ	Twin	คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก	3.5	ฟุต	2	เตียงในหน่ึงหอง	/	สําหรับพัก	2	ทาน
2.	หองพักแบบ	Double	คือหองพักที่มีเตียงขนาด	Queen	Size	ขนาด	5	ฟุต	1	เตียง	/	สําหรับพัก	2	ทาน
3.	หองพักแบบ	Triple	Room	คือหองพักที่เตียงขนาด	5	ฟุต	1	เตียง+3.5	ฟุต	1	เตียง	/	หรือเตียง	3.5	ฟุต	3	เตียง	/

สําหรับผูพัก	3	ทาน	(ทั้งน้ีขึน้อยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
4.	หองพักแบบ	Single	คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด	3.5	ฟุต	1	เตียงในหน่ึงหอง	/	สําหรับพัก	1	ทาน
5.	หองพักแบบ	Double	Single	Used	คือหองพักที่มีเตียงขนาด	Queen	Size	ขนาด	5	ฟุต	1	เตียง	/	สําหรับพัก	1

ทาน
6.	หองพักในโรงแรมเป็นแบบหองพักคู	(Twin	/	Double)	ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง

(Triple	Room)	ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพัก	และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม	ซึ่งมักมีความแตก
ตางกัน	ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
7.	โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า	เครื่องปรับอากาศที่มีจะ

ใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
8.	ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้	3-4	เทาตัว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์

ในการปรับเปลี่ยน	หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
9.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัด	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน	ๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย	หาก
ทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา	ทานสามารถจายเพิ่มเป็นหองแบบ	DOUBLE	SINGLE	USE	เป็น
คาใชจายเพิ่มเติมได

สถานทีเ่ขาชม	(Reservation	Fee	&	Entrance	Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี	หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมน้ัน	ๆ

ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือ	การเปิดรับจองผานทาง	Online	โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถ
จองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯจะคืนเงิน	Entrance	Fee	ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่น้ัน	ๆ	หรือ	สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได	แตหากมีการลาชา	หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	เป็น
ผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบริษทัฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระ
Reservation	Fee	ไปแลว	กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ขาชมจากเจาหนาทีใ่นชวงวันเดินทางของ
ทานกอนชําระเงิน

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ	(Porter)
1.	คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม	ทานละ	1	ใบ	ทุกโรงแรม	หากทานมีกระเปาเพิ่ม

เติม	ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม	และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยก
กระเปาขึน้ลงได	ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได	2	ปอนด	/	ใบ	/	ครั้ง
2.	สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	30	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class	Passenger)	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได
3.	สําหรับสายการบินภายในประเทศ	อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน	23	กิโลกรัม/ใบ	โหลดไดทานละ

1	ใบเทาน้ัน	และนําสัมภาระถือขึน้เครื่องน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
4.	สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และมีความ

กวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร



(18	น้ิว)
5.	ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา

มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน
6.	กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน	ไมเหมาะกับการเป็นกระเปาถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง
7.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสาร

อันเกิดจากสายการบิน	ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย	ซึ่งจะรับผิด
ชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน	10,000	บาท	/	ทาน

การสูบบุหรี	่(Smoking	Area)
ในประเทศตางๆ	ในยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอกําหนดที่

ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว	(Family)
หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair)	,	เด็ก	,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

1.		ยกเลิกกอนออกเดินทาง	60	วัน					คืนเงินมัดจําทั้งหมด
2.		ยกเลิกกอนออกเดินทาง	59-45	วัน					หักมัดจํา	20,000	บาท/ทาน
3.			ยกเลิกกอนการเดินทาง	44-30	วัน					หักมัดจํา	30,000	บาท/ทาน
4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	29-15	วันกอนการเดินทาง					หัก	50%	ของคาทัวร
5.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	14-1	วันกอนการเดินทาง				หัก	90%	ของคาทัวร
6.		ยกเลิกในวันเดินทาง	หรือ	NO	SHOW				หัก	100%	ของคาทัวร
7.		หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด	เงื่อนไขหน่ึง	แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได	โดยสามารถยื่น

ขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา	ทางบริษทัฯ	จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา	และคาเปลี่ยนชื่อตัว๋เทาน้ัน	และตองไมอยู
ในเงื่อนไขของตัว๋ที่	NON-CHANGE	NAME	&	NON-REFUND
8.		หากทานยกเลิกการเดินทาง	อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติ

วีซา	ไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต		ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกัน
ทั้งหมด	ใหถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน	ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการ
พิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	ทางบริษทัขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว	ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอ
วีซาแบบกรุป
9.		บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง	ตํ่ากวา	20	ทาน	โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง

ทราบลวงหนากอน	15	วัน	และขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว	รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณี
ที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังน้ี	การลาชาของสายการบิน,	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การกอจลาจล,	อุบัติเหตุ	ฯลฯ
โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ	TRAVELLER	OASIS	PLAN	ของ	บ.	Allianz
Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.		ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทาน้ัน	ทั้งน้ีจะคํานึงถึงผล
ประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด	และทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้	หาก
ทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง	อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง	ฯลฯ	และจะ
ไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว


