


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮีทโธรว
พักที่	HOTEL	HOLIDAY	INN
EXPRESS	HEATHROW	T5
หรือเทียบเทา

2 พระราชวังวินดเซอร	-	ลอนดอนอาย	-	ลองเรือแมนําเทมส
-	พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งมาดามทุซโซ

พักที่	HOTEL	HOLIDAY	INN
EXPRESS	HEATHROW	T5	
หรือเทียบเทา

3 มหานครลอนดอน	-	มหาวิหารเวสตมินสเตอร	-	พระรา
ชวังบัคกิ้งแฮม	-	ทาวเวอรออฟลอนดอน	-	พิพิธภัณฑ
อังกฤษ	-	หางแฮรอดส

พักที่	HOTEL	HOLIDAY	INN
EXPRESS	HEATHROW	T5	
หรือเทียบเทา

4 สโตนเฮนจ	-	เมืองบาธ	-	เมืองคารดิฟฟ
พักที่	HOTEL	PARK		INN
NORTH	CARDIFF	หรือ
เทียบเทา

5 สแตรทฟอรด	อัพพอน	เอวอน	-	เมืองแมนเชสเตอร	-
สนามฟุตบอล	โอลดทราฟฟอรด	-	เมือง
ลิเวอรพูล(Liverpool)

พักที่	HOTEL	HOLIDAY	INN
EXPRESS	LIVERPOOL
หรือเทียบเทา

6 ทะเลสาบวินเดอรเมียร	-	เมืองเอดินเบิรก	-	ยอดเขาแคล
ตัน

พักที่	HOTEL	HOLIDAY	INN
EXPRESS	EDINBURGH
WATERFRONT	หรือเทียบ
เทา

7 เมืองเอดินเบิรก	-	ปราสาทแหงเอดินเบอระ	-	เมืองยอรค	-
วิหารยอรค	มินสเตอร	-	เมืองแบรดฟอรด

พักที่	HOTEL	HOLIDAY	INN
EXPRESS	BRADFORD
CITY	CENTER	หรือเทียบ
เทา

8 จตุรัสเลสเตอร	-	บิซสเตอร	เอาทเลท	วิลเลจ	-	สนามบิน
ฮีทโธรว

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

2	ธ.ค.	60	-	10	ธ.ค.	60 ฿106,400 ฿101,400 ฿97,400 ฿17,400

3	ธ.ค.	60	-	11	ธ.ค.	60 ฿106,400 ฿101,400 ฿97,400 ฿17,400



09.30	น.	คณะเดินทางพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตู	9	ROW	:	D	สายการบินสายการบินไทย
(TG)	เจาหนาที่	ตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนการเดินทาง
12.40	น.	เดินทางสูม	หานครลอนดอน	โดยเทีย่วบินที	่TG	916
18.45	น.	ถึง	ทาอากาศยาน	สนามบินฮีทโธรว	ลอนดอน	นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เรียบรอยแลว
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	HOTEL	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HEATHROW	T5	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	พักที่	HOTEL	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HEATHROW	T5	หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร

ชวงเชา	
รับประทานเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองวินเซอร	นําทาน	เขาชมภายในพระราชวังวินเซอร	อีกหน่ึงพระราชวังอันเป็นที่

แปรพระราชฐานของราชวงศอังกฤษมากวา	900	ปี	โดยกษตัริยวิลเลียมผูพิชิต	ชมหองที่สําคัญตาง	ๆ	ที่ประดับ
ประดาไดอยางสวยงามอลังการณโดยเฉพาะ	STATE	APARTMENTที่รวบรวมสมบัติลํ้ าคาไวมากมาย	และ
KING	‘	S	CHAMBER	ที่เก็บภาพเขียนอันทรงคุณคาตลอดจนอุทยานภายนอกบนเน้ือที่กวางขวางตกแตงดวย
พรรณไมนานาชนิดอยางสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	โฟร	ซีซัน่	เมนูเป็ดยางตนตํารับ	สุดยอดเป็ดยางทีมี่ชื่อ

เสียง	เจาแรกในเมืองลอนดอนพรอมทัง้กุงมังกรและ	หอยเชล

ชวงบาย	
นําทาน	นัง่ชิงชาสวรรคขนาดยักษ	หรือ	ลอนดอนอาย	ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่มา

ลอนดอนแลว	จะตองหาโอกาสมาที่น่ีทุกคน	ทานจะไดชมทัศนียภาพของมหานครลอนจากมุมสูงประดุจหน่ึงทาน
เป็นนกกําลังรอนบินแลวมองลงมา	บนความสูงถึง	135	เมตร	ในแตละวันสามารถบริการนักทองเที่ยวไดถึง



10,000	คน	และถาอากาศดีก็สามารถมองไกลไดถึง	40	กิโลเมตรแตกอนที่ทุกทานจะเขาสูตัวแคปซูลน้ัน	ทานจะ
ไดชมภาพยนตร	4	มิติ	เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงตัวนอยที่มาเที่ยวลอนดอนกับคุณพอ	และเธอไดจินตนาการวา
อยากจะเห็นมหานครลอนดอนจากมุมเบื้องสูง	ซึ่งทานก็จะไดซึมซับกับภาพเหตุการณของเธออยางนาตื่นเตน
และเราใจ
จากน้ัน	นําทานลองเรือชมสองฟากฝ่ังของแมน้ําเทมส	ผานหอนาฬิกาบิก๊เบน	อาคารรัฐสภาอังกฤษ

มหาวิหารเซ็นตปอล	มีโดมใหญเป็นอันดับที่สองของโลก	สะพานหอคอยลอนดอน	ขึน้ฝ่ังที่ลอนดอนบริจด
จากน้ัน	นําทานเขาชม	พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง	มาดามทุซโซต	แหงแรกของโลก	ชมหุนขี้ผึง้ที่ป้ันไดเหมือนจริง

ของเหลาบรรดาบุคคลที่มีชื่อเสียงของโลกทั่วทุกวงการ	อาทิ	นักแสดง,	นักรอง,	นักการเมือง,	นักกีฬา	รวมถึง
ผูนําของประเทศตาง	ๆและราชวงศอังกฤษ	ทั้งยังไดน่ังรถแท็กซี่จําลองผานชมฉากความเป็นมาของมหานคร
ลอนดอน	จากอดีตจวบจนปัจจุบัน	ทานจะไดรับประสบการณอันยอดเยี่ยมดวยการชมภาพยนตร	4	มิติ	เรื่อง
ซุปเปอรฮีโร	เป็นเรื่องราวของเหลาบรรดาฮีโรทั้งหลาย	รวมแรงกันปกปองโลกของเราจากเหลาวายราย	ใน
บรรยากาศเสมือนจริง	บางครั้งทานอาจจะถูกหอกแหลมทิ่มแทงขณะน่ังดูก็ได	รวมถึงกลิ่นสัมผัส	แรงสั่น
สะเทือนและความประทับใจอื่น	ๆ	อีกมาก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	HOTEL	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HEATHROW	T5	หรือเทียบเทา

	รับประทานเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	โฟร	ซีซั่น	เมนูเป็ดยางตนตํารับ	สุดยอดเป็ดยางที่มีชื่อเสียง	เจาแรก
ในเมืองลอนดอนพรอมทั้งกุงมังกรและ	หอยเชล

หรือมิลเลเนียมวีล	เป็นชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป	มักเปนสถานที่ทอง
เที่ยวที่ไดรับความนิยมและดึงดูดนักทองเที่ยวอยางมาก

การลองเรือขามแมน้ําเทมส	ไปยังอีกฝากหน่ึงเพื่อใหไดมีโอกาสไดดู	St
Stephen’s	Tower	หรือ	Big	Ben	และ	House	of	Parliament	ซึ่งเป็นที่ทํางาน
ของรัฐบาลหรือรัฐสภา	โดยในตอนกลางวันจะมีการขึน้ธงและตอนกลางคืนก็
จะเปิดไฟเพื่อเป็นการแจงใหทราบวาเหลานักการเมือง	กําลังทํางานหรือกําลัง
มีประชุมกันอยู

แตละหองลวนจัดไวอยางนาชมอาทิ	หองบุคคลสําคัญๆ	จากทั่วโลกและมีชื่อ
เสียงนักกีฬา,	ศิลปินเอก,	นักการเมือง	ตลอดจนผูนําประเทศตางๆ	รวมทั้ง
ราชวงศแหงอังกฤษ



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOTEL	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HEATHROW	T5		หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเที่ยวชม	มหานครลอนดอนทีมี่ชื่อเสียงโดงดังไปทัว่โลก	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเทมสที่งาม

สงา
นําทาน	ถายรูปภายนอก	มหาวิหารเวสตมินสเตอร	(WESTMINSTER	CATHEDRAL)	เป็นมหาวิหารหลัก

ของชาวคริสต	นิกายโรมันคอทอลิก	ในอังกฤษและเวลส	แลวน่ังรถเที่ยวชมลอนดอนผานอาคารที่ทําการสกอต
แลนดยารด,	บานเลขที่	10	ถนนดาวน่ิง	ของนายกรัฐมนตรี	รถแวะสงคณะที่	จตุรัสทราฟัลกา
นําทานชมการผลัดเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค	ที่	พระราชวังบักกิ้งแฮม
จากน้ัน	นําทานเขาชม	ทาวเวอร	ออฟ	ลอนดอน	ปอมปราการและปราสาทเกาแก	ที่มีเรื่องราวอันนาสะพรึง

กลัว	ทั้งยังเคยเป็นสถานที่กักขังและประหารชีวิตบุคคลสําคัญไวมากมายปัจจุบันจัดใหเป็นพิพิธภัณฑที่แสดง
สิ่งของสําคัญตาง	ๆ	ไวมากมาย	โดยเฉพาะเครื่องประดับลํ้าคาของราชวงศอังกฤษ	อาทิ	คฑาเพชร	มหามงกุฎ
เพชรราชินีซึ่งลวนแตใหเพชรมาประดับหลายรอยกะรัตสรางความตื่นเตนใหกับนักทองเที่ยวไมนอยเลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	Burger	&	Lobster

ชวงบาย	
นําทานไปชม	พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอังกฤษ	(BRITISH	MUSUEM)	กลาวกันวาเป็นพิพิธภัณฑที่สําคัญ

ที่สุดแหงหน่ึงของโลกเลยทีเดียว	เพราะรวบรวมสมบัติคาของโลกที่ควรคาแกการศึกษาจํานวนหลายลานชิ้น	มา
ใหผูคนไดชม	อาทิ	วัตถุโบราณจากลุมแมน้ําไนล	มัมมี่,	ของโบราณจากชาติตะวันตก	จากเอเชีย	มีเวลาใหทาน
เดินชมอยางเต็มที่
จากน้ัน	นําทานเลือกซื้อสินคา	ณ	หางสรรพสินคาแฮรรอด	เป็นหางสรรพสินคาหรูหราที่สุดของอังกฤษ	ตั้ง

อยูบนถนนบรอมพตันในเขตไนทสบริดจและตัวอาคารไดมีการสรางไวยางสวยงาม	อิสระใหทานไดเลือกซื้อ
สินคาแบรนดเนมมากมายหรือจะเลือกสินคาภายใตแบรดนของ	ภายในหางสรรพสินคาหรูแหงน้ีตามสโลแกน
ของหาง	”	ทุกสิ่งสําหรับทุกคนในทุกแหง	”

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	HOTEL	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HEATHROW	T5	หรือเทียบเทา

	รับประทานเชา	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

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



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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	Burger	&amp;	Lobster

พิพิธภัณฑ	แหงน้ี	กอตั้งขึน้เมื่อ	1953	และเปิดใหเขาชม	ฟรี	อยางเป็นทางการ
เมื่อ	1959	โดยเริ่มตนจาก	Sir	Hans	Sloane	ผูซึ่งมีของสะสมโบราณมากมาย
ไดถวาย	พระราชา	George	II	เพื่อเป็นสมบัติประเทศ	อังกฤษ	(โดยไดเงิน
ตอบแทน)	จากน้ันก็มีของสะสมมาเพิ่มเติมมากมาย	ไฮไลท	British	Musuem
Rosetta	Stone	(หินจารึก	อักษร	ซึ่งเป็นการสวนสําคัญการในแปลภาษา
อิยิปต	เป็นภาษา	กรีก	และเราก็แปลความหมายออกจากภาษา	กรีก	อีกทีหน่ึง
เรื่องภาษาอิยิปต	หรือ	Heiroglyphic	สาบสูญ	แต	ภาษากรีกยังคงตกทอดมายัง
ปัจจุบัน)	วิหาร	Parthenon	(วิหารใหญแหงอาณาจักร	กรีก	โบราณที่บูชา	เทพี
อาธีนา)	โลง	มัมมี่	ตางๆจาก	อิยิปต	และรูปสลัก	นาฬิกาโบราณ	รูปสลักหนา
วิหารของ	เปอรเซีย	อัสซีเรีย

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOTEL	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HEATHROW	T5		หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สโตนเฮนจ	(STONE	HENGE)	เสาหินโบราณสมัยกอนประวัติศาสตรลือกันวา

มนุษยตางดาวเป็นผูสรางขึน้	นับเป็นสิ่งอัศจรรยเหลือเชื่อวาหินกอนมหึมาเหลาน้ันถูกนํามาเรียงกันไดอยางไร
โดยสมัยกอนไมมีเครื่องทุนแรงคณะของเราจะไดสัมผัสกอหินประหลาดน้ีอยางใกลชิด	โดยรวมคาตัว๋ไวใหแลว
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองบาธ	(BATH)	ตั้งอยูในหุบเขาเอวอน	ไดรับสมญานามวาเป็นเมืองแหงน้ําแร

ไดรับรองใหเป็นเมืองมรดกโลกในปี	ค.ศ.	1987



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	ยานเมืองเกา	หรือ	ชุมชนโบราณของบาธ	ซึ่งเป็นสถานที่อาบแรของกษตัริยโรมันสมัยเรือง

อํานาจ	ชาวโรมันสรางสถานที่แหงน้ีขึน้มาก็เพื่อจุดประสงค	2	ประการ	ก็คือเพื่อเป็นสถานที่บูชาตอเทพธิดา
SULIS	MINERVA	และอีกอยางก็เพื่อเป็นแหลงเก็บน้ํารอนไวใชกันในเมือง	ซึ่งในแตละวันสามารถป้ัมน้ํารอน
จากใตพื้นดินไดถึง	1,250,000	ลิตร	แลวนําทานไปชมหมูอาคารรูปโคงครึ่งวงกลมซึ่งเรียกวา	รอยัล	เครสเซน
เป็นสัญลักษณอีกอยางหน่ึงที่บงบอกวาทานไดมาถึงเมืองบาธแลว	(โปรแกรมน้ีไมรวมคาเขาชมพิพิธภัณฑ
โรงอาบน้ําโบราณ)
จากน้ันนําทานเดินทางโดยใชสะพานเซเวิรนขามชองแคบบริสทอลสู	ประเทศเวลส	(WALES)	เครือจักรภพ

อังกฤษ
นําทานเดินทางสู	เมืองหลวงคารดิฟฟ 	เป็นเมืองตากอากาศริมทะเล	มีทิวทัศนสวยงามริม	หนาผาสูงเกาะ

แกงมากมาย	นําทานน่ังรถชมสถานที่สําคัญตาง	ๆ	อาทิ	มิลเลนเนียมสเตเดียม	ศาลาวาการกลางเมือง	อาคาร
รัฐสภา	มีเวลาให	ทานเดินชมตัวเมืองในยานควีนสสตรีท

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	HOTEL	PARK	INN	NORTH	CARDIFF	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นเมืองหลวง	เมืองที่ใหญที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของเวลส	เป็นเมือง
ศูนยกลางการคา	ที่ตั้งของสถาบันวัฒนธรรมและกีฬาแหงชาติแทบทุกสถาบัน
เป็นที่ตั้งของสื่อแหงชาติเวลส	ที่ตั้งของสภาแหงชาติเวลส	คารดิฟฟเป็นเมืองที่
มีความโดดเดนดานการทองเที่ยว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOTEL	PARK		INN	NORTH	CARDIFF	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ัน	นําทานเดินทางอําลาคารดิฟฟ	นําทานเดินทางสู	เมืองสแตรทฟอรด	(STRATFORD	UPON

AVON)	ริมฝ่ังแมน้ําเอวอน	ดินแดนบานเกิดของ	วิลเลียมด	เชคสเปียส	(WILLIAM	SHAKESPEARE)	นัก
ประพันธผูโดงดังในผลงานเรื่อง	โรมิโอ	แอนด	จูเลียต	และอีกมากมาย	อิสระใหทานเดินเลนบนถนนเฮนเลย	ใน
เมืองเล็กๆ	ที่นารักแหงน้ี	ตึกรามบานชองสวยงามในสไตลทิวดอร	ถายรูปสวยอยางมิรูเบื่อ	ของที่ระลึกเกไกนา
รัก
จากน้ัน	นําทานเดินทางสู	เมืองแมนเชสเตอร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทาน	เขาชมภายในสนามฟุตบอลโอลด	แทรฟฟอรด	ของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด	ทั้งยังมี

เวลาใหทานเพลิดเพลินกับการจับจายในรานเมกาสโตร	ของทีม	ซึ่งมีสินคาใหเลือกมากมาย	(หากวันทีไ่ปถึงมี
การแขงขัน	และไมอาจเขาชมภายในสนามได	ทางทัวรคืนเงินใหทานละ	10	ปอนด)
จากน้ัน	นําทานเดินทางสู	เมืองลิเวอรพูล	ถิ่นกําเนิดวงดนตรี	4	เตาทอง
จากน้ัน	นําทานไปถายรูปภายนอกของ	สนาม	เอฟเวอรตัน	และ	สนามของสโมสรดังลิเวอรพูล	เจาของ

คําขวัญ	YOU	WILL	NEVER	WALK	ALONE	หากมีเวลาทานสามารถซื้อของจากรานของทางสโมสรดังแหงน้ีอีก
ดวย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	HOTEL	HOLIDAY	INN	EXPRESS	LIVERPOOL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอนอันเป็นบานเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร	กวีที่
มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง	อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโดงดัง
ในวงการฟุตบอลของโลก	คือแมนยู	หรือ	ปีศาจแดง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



เป็นเมืองที่มีฐานะเป็นนครและเป็นเมืองเมโทรโพลิตันของเมอรซียไซดในภาค
การปกครองตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ	ลิเวอรพูลตั้งอยูทางตะวันออกของ
ปากน้ําเมอรซีย	(Mersey	Estuary)	ลิเวอรพูลกอตั้งมาตั้งแต	ค.ศ.	1207	และได
รับฐานะเป็น	“นคร”	ในปี	ค.ศ.	1880	ในทางประวัติศาสตรของมณฑลเดิม
ลิเวอรพูลเป็นสวนหน่ึงของแลงคาสเชอร	ความรุงเรืองของลิเวอรพูลมาจาก
การเป็นเมืองทาสําคัญ	ภายในคริสตศตวรรษที่	18	การติดตอคาขายกับ
แคริบเบียน,	ไอรแลนด	และแผนดินใหญยุโรป	และความสะดวกในการติดตอ
คาขายกับการคาทาสขามมหาสมุทรแอตแลนติค	(Atlantic	Slave	Trade)	ยิ่ง
ทําใหเศรษฐกิจเติบโตมากยิ่งขึน้	ภายในตนคริสตศตวรรษที่	19	40%	ของการ
คาขายในโลกตองผานเมืองทาลิเวอรพูลซึ่งทําใหลิเวอรพูลกลายเป็นเมือง
สําคัญที่สุดเมืองหน่ึงของอังกฤษ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOTEL	HOLIDAY	INN	EXPRESS	LIVERPOOL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ัน	นําทานเดินทางตามเสนทางสายดวน	มอเตอรเวย	ในเขตประเทศอังกฤษ	มุงหนาสูดิน

แดนทีช่ื่อวาเลคดิสทริค	ถือไดวาเป็นแหลงที่มีทิวทัศนสวยงามเกินบรรยาย	และเป็นแหลงตากอากาศที่มีชื่อ
เสียงที่สุด
นําทาน	ลองเรือในทะเลสาบ	วินเดอรเมียร	(WINDERMERE)	ชมบรรยากาศของอุทยานเลคดิสทริค	ที่

กวางขวาง	ลอมรอบดวยดวยทะเลสาบถึง	16	แหง	ตระการตาดวยทิวเขา	และน้ําตกตางระดับความสูง	180	–
3,200	ฟิต	สูดอากาศบริสุทธิใ์หเต็มปอด
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ	ขามพรมแดนสู	ประเทศสกอตแลนด	นําทานเดินทางสู

หมูบานเกรทนา	กรีน(GRETNA	GREEN)	ซึ่งอยูทางใตของสก็อตแลนด	คือหมูบานที่ใกลที่สุดบนเสนทางรถ
มาโดยสารสายตะวันตก	ที่น่ันเป็นสวรรคของพวกหนีตามกันโดยแท	เจาบาวอายุ	14	เจาสาวอายุ	12	แลกแหวน
กันไดโดยไมตองใหพอแมอนุญาต	นักบวชไมมีอยาไปสน	ขอแคมีพยานรูเห็นสองคนก็พอ	เพราะที่สก็อตแลนด
ใครๆก็ทําพิธีแตงงานใหคุณได	ไมวาจะเป็นชางตีเหล็ก,	ชาวนา,	โจรทางหลวง,	หรือคนกวาดขยะและใชโรงตี
เหล็กแทนโบสถในการประกอบพิธีแตงงาน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองเอดินเบอรระ	เมืองหลวงและศูนยกลางวัฒนธรรมของสกอตแลนด	ซึ่งมี

สภาพบานเมืองที่สวยที่สุดแหงหน่ึง	ไดรับการขนานนามวา	ATHENS	OF	THE	NORTH	ทิวทัศนชวงน้ีเป็นเขต
รอยตอทางธรรมชาติที่สวยงามของทั้งสองประเทศ
จากน้ัน	นําทานขึน้สู	เนินเขาแคลตัน	มองลงมาก็จะเห็นเมืองเอดินเบอรระทั้งฝ่ังเมืองใหมอันทันสมัย	และฝ่ัง

เมืองเกาซึ่งเหมือนกับเมืองตุกตา
อิสระใหทานไดชอปป้ิงสินคาสกอต	อาทิ	ผาแคชเมียร	และผลิตภัณฑจากแคชเมียรในราคาถูก	และของที่ระลึก

ใน	ยานปริ้นเซส	สตรีท

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	HOTEL	HOLIDAY	INN	EXPRESS	EDINBURGH	WATERFRONT	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองเอดินเบิรก	คือเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด	เป็นเมืองที่จัดไดวา
สวยอันดับตน	ๆ	ของสหราชอาณาจักร	และเป็นเมืองที่มีนักทองเที่ยวมาเยือน
เป็นจํานวนมาก

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOTEL	HOLIDAY	INN	EXPRESS	EDINBURGH	WATERFRONT	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ัน	นําทาน	เทีย่วชมเมืองเอดินเบอรระ	ชมสถานที่สําคัญบนถนน	เดอะ	รอยัล	ไมล	ซึ่งจะมีรานคาขาย

ของที่ระลึกพื้นเมืองมากมายรวมถึงรานขายสกอตวิสกี้	ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก	ปลายสุดของถนนเป็นที่ตั้ง
ของพระราชวังโฮลี่รูดเฮาส	สถานที่แปรพระราชฐานของราชวงศอังกฤษยามเสด็จมาเยือนสกอตแลนด
จากน้ันนําทานเขาชม	ปราสาทเอดินเบอรระ	(EDINBURGH	CASTLE)	เกาแกที่สุดในสกอตแลนด	ใชเป็น

โรงสวดของพระราชินีมากาเร็ต	ชมภายในตัวปราสาทที่รวบรวมของลํ้าคามากมาย	อาทิ	คฑาเพชร	มงกุฎเพชร
และดาบประจํารัฐแสดงถึงราชวงศที่เกาแกที่สุดในยุโรป	พรอมชมทิวทัศนของตัวเมืองจากเนินปราสาท
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทาน	นัง่รถไฟดวนมุงหนาสูเมืองยอรค	ระยะทาง	300	กิโลเมตร	ใชเวลาเพียง	2	ชั่วโมงเศษก็นําทานมา

ถึงเมเมืองยอรค	(YORK)	เมืองเล็กนารักที่เกาแกในราว	800	ปีมาแลว	สถาปัตยกรรมของอาคารบานเรือนดูมี
มนตขลัง	มีนักทองเที่ยวมาเยือนในแตละปีนับลานคน
จากน้ัน	นําทานชมภายนอก	มหาวิหาร	YORK	MINSTER	ทีมีสถาปัตยกรรมโดดเดนติดอันดับโลก	สรางขึน้

ระหวาง	ค.ศ.1220	-	1470	ปัจจุบันเป็นเอกลักษณที่สําคัญ	หากใครมาที่ยอรคก็จะไมพลาดชมมหาวิหารแหงน้ี
อิสระใหทานเดินชมเมืองในยานเมืองเกา	ถายรูปเป็นที่ระลึกหรือเลือกซื้อของฝากที่ไมเหมือนใคร
จากน้ัน	นําทานเดินทางสู	เมืองแบรดฟอรด	(BRADFORD)	เมืองที่มีสถาปัตยกรรมโดดเดน	ไดรับการขึน้

ทะเบียนเป็นมรดกโลก	ตึกรามบานชองสวยงามในแบบวิคตอเรีย	ไดรับการยกยองวาเป็น	CITY	OF	FILM



ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	HOTEL	HOLIDAY	INN	EXPRESS	BRADFORD	CITY	CENTER	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองเอดินเบิรก	คือเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด	เป็นเมืองที่จัดไดวา
สวยอันดับตน	ๆ	ของสหราชอาณาจักร	และเป็นเมืองที่มีนักทองเที่ยวมาเยือน
เป็นจํานวนมาก

เคยเป็นที่ประทับของกษตัริยสก็อต	และเป็นที่เก็บรักษามงกุฎแหงราชวงศ
หากขึน้ไปบนจุดชมวิวของปราสาทจะสามารถมองเห็นเมือง	เอดินเบอระ	ไดทั่ว
ทั้งเมืองเลยทีเดียว	ที่น่ีสรางจากหินภูเขาไฟเกาแกที่มีอายุกวา	300	ลานปีกอน
คริสตกาล	และเคยเป็นศูนยกลางทางการทหารที่สําคัญมากในอดีต

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองที่อยูทางเหนือของอังกฤษ	ถือวาเป็นเมืองใหญและมีความสวยงาม
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะสวน

จัดเป็นมหาวิหารแหงหน่ึงที่ยิ่งใหญที่สุดในอังกฤษและครอบคลุมพื้นที่ใกล
เคียงของเมืองยอรก	เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญตอคริสตศาสนาแหงแรกๆ
ของอังกฤษ	อีกทั้งยังเป็นโบสถแบบกอธิคที่ใหญที่สุดในอังกฤษเหนือ	งดงาม
ดวยการตกแตงดวยกระจกสี

เมืองที่มีสถาปัตยกรรมโดดเดน	ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก	ตึกราม
บานชองสวยงามในแบบวิคตอเรีย	ไดรับการยกยองวาเป็น	CITY	OF	FILM

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOTEL	HOLIDAY	INN	EXPRESS	BRADFORD	CITY	CENTER	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสง	เมืองเลสเตอร	เป็นนครและเมืองหลวงของมลฑลเลสเตอร	ในภาคการปกครองมิดแลนด

ตะวันออกของอังกฤษ	ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําซอร	และริมป าสงวน	เป็นดินแดนแหงความแตกตางบวกกับความ
อลังการ	ทําใหมณฑลเลสเตอรเป็นเมืองที่นาตื่นตาตื่นใจ	มีสีสัน	และยังคงความสวยงาม	สงบเงียบแบบชนบท
อังกฤษดั้งเดิมดวยทัศนียภาพของหุบเขาและธารน้ําธรรมชาติและยังมีความโดดเดนในแงของความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตรและมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแตยุคโรมันมาจนถึงยุควิคตอเรียนดวย
นําทานไปถายรูปภายนอกของสนาม	เลสเตอรซิตี้มีเวลาใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของสโมสร	เลสเตอร

ซิตี้
จากน้ันนําทานเดินทางสู	BICESTER	OUTLET
	รับประทานอาหารกลางวัน	จัดเป็นแบบปิกนิก	พรอมขนม	และ	เครื่องดื่มทานละ	1	SET

ชวงบาย	
อิสระใหทานไดชอปป้ิงที่	BICESTER	OUTLET	เป็นแหลงรวมสินคาแบรนดเนมดังของโลกมากมายกวา	200

ยี่หอ	อาทิ	Amorino,	Armani,	Bally,	Bottega	Veneta,	Brooks	Btother,	Burberry,	Calvin	Klein,	Chloe’,	Coach,
Diesal,	DIOR,	DKNY,	Dunhill,	FendiI,	GUCCI,	Hobbs,	Jack	Wills,	Jimmy	Choo,	Kenzo,	Lacoste,	Levi’s,
Marni,	MCM,	Paul	Smith,	Pplo	Ralph	Lauren,	Swarovski,	Tommy	Hilfiger,	TAF	Heuer,	Timberland,	UGG
Australia	ฯลฯ	อิสระใหทานไดชอปป้ิงสินคาอยางจุใจ
ไดเวลานัดหมาย	นําทานเดินทางสู	สนามบินฮีทโทรว	ลอนดอน

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	(ไมรวมอยูในรายการ)	เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาของทาน
21.25	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่TG	917

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จตุรัสเลสเตอร	อยูทางถนนตะวันออกของวงเวียนพิคคาดิลี	เลสเตอรสแควร
รายลอมไปดวยโรงภาพยนตร	ภายในจัตุรัสมีรูปป้ัน	“ชารลี	แชปปลิน”	ดารา
ตลกในยุคภาพยนตรขาวดํา	กลางจัตุรัสมีน้ําพุเช็คสเปียรสรางเป็นอนุสรณไว
ในศูนยกลางการละครแหงน้ี	ทางเดินรอบๆจัตุรัสมีรอยประทับฝ ามือของดารา
ฮอลลีวูดหลายคนรวมทั้งปายของบริษทัสรางภาพยนตรยักษใหญของโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	จัดเป็นแบบปิกนิก	พรอมขนม	และ	เครื่องดื่มทานละ	1	SET

เป็นสวรรคของนักชอป	เอาทเล็ทช็อปป้ิงหรูหรากิบ๊เกขนาดใหญแหงหน่ึงของ
อังกฤษ	ที่มีสินคาหลากหลายแบรนด	ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มที่



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร

15.00	น.	กลับถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	…	และประทับใจ…

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางกับคณะ	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทที่จะไมรับผิด
ชอบ	หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง	เพราะปกติการเดินทางทองเที่ยวกับคณะจะใช
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา	(เลมสีเลือดหมู)
2.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือสิ่งของ

หามนําเขาประเทศ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่
กองตรวจคนเขาเมืองไดพิจารณาแลว
3.	บริษทัฯ	ไมอาจคืนเงินใหทานได	ไมวาจํานวนทั้งหมด	หรือบางสวน	และบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่ทาง

สถานฑูต	งดออกวีซาใหกับทาน	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก	เอกสารเขาเมือง	ใหกับชาวตาง

ชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
5.	รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	โดยบริษทัจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ
เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ีเป็นการชําระแบบเหมาจายกับบริษทัตัวแทนในตางประเทศ	ทานไมสามารถที่จะเรียกรอง
เงินคืน	ในกรณีที่ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิใ์นการใชบริการน้ันที่ทางทัวรจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณี	บริษทัฯ	จะ
ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา	15	ทาน
โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน	10	วัน

1.	กรุณาจองทัวร	กอนการเดินทางอยางนอย	30	วัน	พรอมมัดจําเป็นจํานวน	20,000.-	บาท	ตอ	1	ทาน
2.	กรุณาจองทัวร	กอนการเดินทางอยางนอย	45	วัน	พรอมมัดจําเป็นจํานวน	25,000.-	บาท	ตอ	1	ทาน	(ชวง	ปี

ใหม,สงกรานต)
3.	คาทัวรสวนที่เหลือ	บริษทัฯ	จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย	14	วันทําการ	หรือกอนออกตัว๋

เครื่องบิน	มิฉะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง	และไมคืนมัดจํา
4.	หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาอังกฤษไมทันกําหนด	และทางบริษทัฯตองออกตัว๋กับทางสายการบิน

ทางลูกคาจะตองจายเงินคาทัวรทั้งหมดกอนการออกตั่วเครื่องบิน	มิฉะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการ
ใหบริการ

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป	–	กลับ	ชั้นประหยัด	โดยสายการบินตามที่ระบุไวในรายการ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาวีซาเขาประเทศอังกฤษ
4.	คาโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	(หองละ	2	ทาน)
5.	คาเขาสโตนเฮนจ	/	คารถไฟ	2nd	จากเอดินเบิรก	สูยอรค	/	คาเขาปราสาทเอดินเบิรก	/	คาเขาสนามกีฬาโอ

ลดแทรฟฟอรด	(กรณีไมไดเขาชม	ทางบริษทัฯคืนเงินทานละ	10	ปอนด)	/	คาขึน้ลอนดอนอาย	/	คาลองเรือแมน้ําเทมส
/	คาเขาพระราชวังวินดเซอร	/	คาเขาทาวเวอรออฟลอนดอน	/	คาเขาหุนขี้ผึง้มาดามทุสโซด
6.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ
7.	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ไดระบุไวในรายการ
8.	คามัคคุเทศกของบริษทัฯ	จากกรุงเทพฯ	ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
9.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท
10.	คาทิปคนขับรถ

1.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%
2.	คาทําหนังสือเดินทาง	Passport
3.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(20	กิโลกรัมตอทาน)
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่ม	และคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง	คาโทรศัพท	คาซักรีด
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว



เอกสารในการยื่นขอวีซาเขาประเทศอังกฤษ	(ใชเวลายื่นประมาณ	15	วันทําการ)	(การขอวีซาประเทศ
อังกฤษผูเดินทางทุกทานตองมา	สแกนลายน้ิวมือ	ดวยตนเอง	ณ	ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศอังกฤษ
ตัง้อยูที	่อาคารเทรนดี้	ออฟิต	ชัน้	28	(ติดกับ	สถานีรถไฟฟ านานา	)	ถนน	สุขุมวิท	ซอย	13	แขวง	คลองเตย
เขตวัฒนา	กทม.	10110)
1.	สําหรับบุคคลทัว่ไป

-	หนังสือเดินทาง	มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใชงานไดไมตํ่ ากวา	6	เดือน	(กรณีทานที่มีพาสปอรตเลมเกา
ใหแนบมาดวย)
-	รูปถายสี	2”	จํานวน	2	รูป	(ไมสวมแวนตาดํา,	แตงกายสุภาพ,	ไมเอารูปรับปริญญา,	ใสชุดครุย,	หรือใสชุดราชการ,
ไมยิ้ม,	พื้นหลังเป็นสีขาว	ตองไมเป็นลวดลาย	และหาม	เป็นภาพถายที่สแกนจากคอมพิวเตอร)	
-	สําเนาทะเบียนบาน,	บัตรประชาชน
-	กรอกแบบฟอรมขอมูลเบอรโทรศัพท	มือถือ	/	เบอรบาน	/	เบอรที่ทํางาน	/	ที่อยู	เพื่อใชในการยื่นขอวีซา
-	กรณีที่ผูเดินทางสมรสแลว	เอกสารเพิ่มเติมคือ	ทะเบียนสมรส,	ใบหยา,	(ในกรณีที่คูสมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบัตร
-	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ,	นามสกุล	(ถามี)
-	หลักฐานการเงิน	สําเนาบัญชีเงินฝาก	(ออมทรัพย	หรือ	ฝากประจํา)	ถายทุกหนาตั้งแตหนาแรก	–	หนาปัจจุบัน
กรณีใชเอกสารเป็น	BANK	GUARANTEE	ทีท่างธนาคารออกให	ไมสามารถนํามาใชยื่นวีซาได
-	หนังสือรับรองการทํางาน	(ฉบับจริง)	จากบริษทัที่ทานทํางานอยู	(ภาษาอังกฤษเทานัน้)
กรณีทีเ่ป็นพนักงานบริษทัทัว่ไป	ใชหนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง	(ภาษาอังกฤษ)
กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว	ใชสําเนาทะเบียนการคา	(กรณีเป็นเจาของและคัดไมเกิน	3	เดือน)	หรือ	สําเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย	และหนาหนังสือรับรองตองมีชื่อกิจการ	และชื่อผูเดินทางเป็นหุนสวน	หรือเป็นเจาของกิจการดวย	
กรณีทําธุรกิจสวนตัว	(แตไมไดจดทะเบียนการคา)	ใหทําหนังสือชี้แจงตอสถานทูต	(ภาษาอังกฤษ)	
กรณีขาราชการ	ตองใชหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานน้ันๆ	(ภาษาอังกฤษ	หรือ	ภาษาไทย)	ไมสามารถ
ใชสําเนาบัตรขาราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นตอสถานทูตได
2.	สําหรับเด็กนักเรียน	นักศึกษา	ทีเ่ดินทางพรอมผูปกครอง	(เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป)	และขอ	

-	หนังสือรับรองการเรียน	(ตัวจริงภาษาอังกฤษเทาน้ัน)	จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเทาน้ัน
3.	สําหรับเด็ก	ทีไ่มไดเดินทางพรอมผูปกครองและอายุไมเกิน	20	ปี	(ขอเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี)

-	หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางที่ทําจากที่วาการอําเภอ(ถาเดินทางพรอมบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึง	ไมตอง
ทํา)
-	หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน	(ภาษาอังกฤษ)
-	กรณีผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	15	ปีขอสําเนาสูติบัตรพรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ(ไมสามารถใชบัตรประชาชน
เด็กได)
-	สําเนาบัตรประชาชน	(บิดา	และมารดา)	
-	ใบรับรองการทํางานงานของบิดา	หรือ	มารดา
-	กรณีทีบ่ิดา	หรือ	มารดาเป็นขาราชการ	:	จดหมายรับรองการทํางานจากตนสังกัด	และสําเนาบัตรขาราชการ	1
ชุด
-	หลักฐานการเงิน	(สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถายตั้งแตหนาแรกจนถึงปัจจุบัน)	ของบิดา	หรือ	มารดา
-	สําเนาทะเบียนบานของผูเดินทาง,	บิดาและมารดาของผูเดินทาง
4.	สําหรับบุคคลทีถ่ือพาสปอรตตางประเทศแตมีถิน่พํานักอยูในประเทศไทย

-	กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรตจีน	(เลมแดง)	ตองใชเวลาพิจารณาผลวีซาอยางนอย	1	เดือน	ดังน้ันตอง
เปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอรต	(เลมเหลือง)	กอน
-	ทานตองทําการแจงเขา	–	แจงออก	ที่กองตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอยกอน	จึงจะสามารถยื่นวีซาได	(ระยะเวลาใน
การพิจารณาผลวีซาขึ้นอยูกับทางสถานทูต)
***	กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามทีร่ะบุเพื่อผลประโยชนในการพิจารณาวีซาของทาน	***
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม

นัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทัง้น้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาทีไ่ปอํานวยความสะดวก	และประสาน
งานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
ดวยเชนกัน

***	ในการเดินทางในแตละครัง้	จะตองมีจํานวนผูเดินทาง	15	ทานขึ้นไป	***
***	กรณีผูเดินทางในคณะมีไมถึง	15	ทาน	อาจมีการปรับเปลีย่นราคา	***
***	โปรแกรมน้ีไมมีแถมกระเป าเดินทางใหนะคะ	***
ราคาเด็ก	สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา	12	ปี	พักกับผูใหญ	2	ทาน	//	หักคาตัว๋	42,000.-บาท
กรณีที่ลูกคา	พักอาศัยอยูตางจังหวัดใหแจงกับทางบริษทัใหทราบตัง้แตทําการจอง	หากลูกคามีความ



จําเป็นตองออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ	กรุณาแจงใหทางบริษทัทราบกอนออกตัว๋	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิด
ชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น

1.	กรณียกเลิก	ชวงเทศกาล	เชน	ปีใหม	สงกรานต	ชวงเดือนตุลาคม	ตองยกเลิกลวงหนากอน	45	วันจะ
ไมเก็บคามัดจํา
2.	กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย	30	วันทําการ	มิฉะน้ัน	ทางบริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจํา
3.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	21	วันทําการ	ทางบริษทั	ฯ	มีความจําเป็นตองหัก	50	%	ของอัตราคาบริการ

ทั้งหมด
4.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	14	วันทําการ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมด
5.	หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศอังกฤษ	ไมทันกําหนดการออกตัว๋กับทางสาย

การบินและผลวีซาของทานไมผาน	บริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทัง้หมด


