


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินฮีทโธรว	-	เมืองซาลสบัวรี	-	สโตนเฮนจ	-	เมืองบาธ	-
พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน	-	เมืองคารดิฟฟ	-	ศาลาวาการเมือง	-
ปราสาทคารดิฟ

พักที่
MERCURE
CARDIFF	CITY
CENTER	ที่พัก
ระดับใกลเคียง

3 เมืองเบอรตัน	ออน	เดอะวอเตอร	-	หมูบานไบบิวรี	-	เมือง
ลิเวอรพูล(Liverpool)	-	ฟารมปลาเทราท

พักที่	Novotel
Hotel	ที่พัก
ระดับใกลเคียง

4 เมืองเอดินเบิรก	-	ถนนปริ้นซ	-	อนุสาวรียเซอรวอลเตอรสกอต	/	อนุสาว
รียสก็อต	-	ปราสาทแหงเอดินเบอระ

พักที่	Holiday
Inn	Hotel	ที่พัก
ระดับใกลเคียง

5 เมืองวินเดอรเมียร	-	เมืองแมนเชสเตอร	-	สนามฟุตบอล	โอลดทราฟฟ
อรด

พักที่	DOUBLE
TREE	BY
HILTON
MANCHESTER
	ที่พักระดับใกล
เคียง

6 เมืองเชสเตอร	-	บิซสเตอร	เอาทเลท	วิลเลจ

พักที่	Aloft
London	Excel,
H10	London
Waterloo	ที่พัก
ระดับใกลเคียง

7
ทาวเวอรออฟลอนดอน	-	มหานครลอนดอน	-	จตุรัสรัฐสภา	-	มหาวิหาร
เวสตมินสเตอร	-	หอนาฬิกาบิก๊เบ็น	-	ถนนดาวนนิง	-	จัตุรัสทราฟัลการ
-	มหาวิหารเซนตปอล	-	ทาวเวอรบริดจ	-	พระราชวังบัคกิ้งแฮม	-	ถนน
อ็อซฟอรด	ลอนดอน	-	ไนทบริดจ	-	หางแฮรอดส	-	ยานเคนชินตันไฮสตรี
ท

พักที่	Aloft
London	Excel,
H10	London
Waterloo	ที่พัก
ระดับใกลเคียง

8 ลอนดอนอาย	-	ลองเรือแมนําเทมส	-	แมน้ําเทมส	-	ยานนอตติ้งฮิลล	-
ไนทบริดจ	-	สนามบินฮีทโธรว

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

16	ก.พ.	61	-	24	ก.พ.	61 ฿76,900 ฿76,900 ฿76,900 ฿18,900

19	มี.ค.	61	-	27	มี.ค.	61 ฿76,900 ฿76,900 ฿76,900 ฿18,900

10	เม.ย.	61	-	18	เม.ย.	61 ฿88,900 ฿88,900 ฿88,900 ฿22,900

27	เม.ย.	61	-	5	พ.ค.	61 ฿88,900 ฿88,900 ฿88,900 ฿22,900



22.00	น.	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศชัน้	4	เคารเตอรสายการบินไทย(เคาเตอรA	–	B)	พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่
น่ังบนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.45	น.	ออกเดินทางสูกรุงลอนดอน	โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG910
07.15	น.	เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ	ฮีทโรว	ประเทศอังกฤษ	หลังผานการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรแลว
จากน้ันนําทาน	ออกเดินทางเขาสูทุงราบ	ซอลสบุรี	“Salisbury	Plain”
นําทานเขาชม	สโตนเฮนจ	STONEHENGE	(รวมคาเขาชม)	วงหินปริศนาแหงเกาะอังกฤษ	นับเป็นหน่ึง

ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคเกา	สรางขึน้ราว	2,000	ปีกอนคริสตกาล	นําทานเปลี่ยนรถทองถิ่นเพื่อเขาชมส
โตนเฮนจ	มีเวลาใหทานเดินเลนชมความมหัศจรรยของวงหินปริศนา
ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูเมืองบาธ	“BATH”	ดินแดนแหงอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญบนเกาะ

อังกฤษเมื่อกวา	2,000	ปีมาแลว	ตั้งชื่อเมืองวา	“Aquae	Sulis”	เป็นที่ตั้งของโรมันบาธ	(ROMAN	BATHS)
(ภายนอก)	สถานที่	ที่ชาวโรมันมาสรางไวเป็นสถานที่อาบน้ําแร	เมื่อ	2,000	ปีมาแลว	โดยอาศัย	น้ําจากบอน้ํา
แรธรรมชาติที่จะมีน้ําไหล	ออกมาอยางตอเน่ืองถึงวันละประมาณ	1,250,000	ลิตร	และมีความรอนถึง	46	องศา
เซลเซียส
นําทานชมตัว	เมืองบาธ	บาธตั้งอยูเนินหลายลูกในหุบเขาของแมน้ําเอวอน	ในบริเวณที่มีน้ําพุรอนธรรมชาติที่

เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของโรมัน	ผูสรางโรงอาบน้ําโรมัน	(Roman	Bath)	เมืองบาธเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจาเอ็ดการ
ผูรักสงบทําพิธีราชาภิเษกเป็นพระมหากษตัริยอังกฤษที่มหาวิหารบาธ	ในปี	ค.ศ.	973	ตอมาในสมัยจอรเจีย	บาธ
กลายเป็นเมืองน้ําแรที่เป็นที่นิยมกันมากซึ่งทําใหเมืองขยายตัวขึน้มากและมีสถาปัตยกรรมจอรเจียที่เดนๆ	จาก
สมัยน้ันที่สรางจากหินบาธที่เป็นหินสีเหลืองนวล	เมืองบาธไดรับฐานะเป็นเมืองมรดกโลกในปี	ค.ศ.	1987	
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานออกเดินทางสู	“เมืองคารดิฟ”	เมืองหลวง	แหงเวลส	เป็นเมืองหลวงทีมี่อายุนอยทีสุ่ดในยุโรป

เมืองที่ใหญที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของเวลส
นําทานชมตัวเมืองคารดิฟ	ชมศาลาวาการเมือง	(City	Hall)
จากน้ัน	นําทานชมเขา	“ปราสาทคารดิฟ”	(Cardiff	Castle)	ชมความงดงามภายในปราสาทที่มีการ

บรรยายประวัติความเป็นมาของเมืองคารดิฟเมื่อประมาณ	2,000	ปีมาแลว	ผานทางภาพวาดบนฝาผนัง	โดยเริ่ม
ตั้งแตชวงศตวรรษที่	1	ที่	พวกโรมันไดเขามา	จนกระทั่งถึงพวกนอรมังในที่สุดปราสาทคารดิฟตกมาอยูในความ
ครอบครองของขุนนางหลายตระกูลเรื่อยมา	จนกระทั่งถึงตระกูลบิวท	(Bute	Family)	ซึ่งภายหลังตระกูลบิวทได



ตกแตงปรับปรุงปราสาทคารดิฟใหมีความงดงามมากขึน้	อาทิเชน	ใหมีการวาดภาพบนผนัง	การตกแตง
ปราสาทดวยกระจกสีหินออน	การฉาบทอง

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่MERCURE	CARDIFF	CITY	CENTER	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

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

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

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เป็นเมืองหลวง	เมืองที่ใหญที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของเวลส	เป็นเมือง
ศูนยกลางการคา	ที่ตั้งของสถาบันวัฒนธรรมและกีฬาแหงชาติแทบทุกสถาบัน
เป็นที่ตั้งของสื่อแหงชาติเวลส	ที่ตั้งของสภาแหงชาติเวลส	คารดิฟฟเป็นเมืองที่
มีความโดดเดนดานการทองเที่ยว

ศาลาวาการของเมืองคารดิฟฟ	ยอนสมัยไปที่โรมันเขามายึดครองเกาะบริเตน
ดินแดนของเวลสยังประกอบไปดวยเผาตางๆ	และเมืองคารดิฟฟกออยูภาตใต
เขตอิทธิพลของเผา	Silures	ซึ่งเป็นหน่ึงในชาติชนชาวเคลท	ที่ตั้งของคารดิฟฟ
ในอดีตเป็นจุดยุทธศาสตรเน่ืองจากอยูปากแมน้ํา	Taff	แตกอยังไมไดเป็นเมือง
ใหญมากมาย

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

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MERCURE	CARDIFF	CITY	CENTER	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู“เมืองเบอรตัน	ออน	เดอะ	วอเตอร”	Bourton	On	The	Water	หมูบานเล็ก	ๆ	ที่รูจักกันใน

นามของ	“เวนิส	แหงคอตวอลล”	เมืองที่โดงดังที่สุดในคอตสโวลส	ดูเงียบสงบมี	ลําธารสายเล็ก	ๆ	(แมน้ําวินด
รัช)	ไหลผานกลางเมือง	และมีสะพานหินทอดขามน้ําป็นชวง	ๆ	กับตนวิลโลว	ที่แกวงกิ่งกานใบอยูริมน้ํา	เมืองน้ีมี
รานอาหารและโรงแรม	รวมทั้งรานคาใหเดินเลนเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย
นําทานชมความสวยงามภายในหมูบานแหงน้ี	พรอมทั้งถายภาพเป็นที่ระลึก
นําทานออกเดินทางมุงหนาสู	“หมูบานไบบุรี”	เป็นหมูบานเล็กๆ	ตั้งอยูในแควน	Gloucestershire	เขต

Cotswolds	(คอทสโวลส	)	จัดวาเป็น	The	Most	beautiful	village	in	England	ใหทานไดเดินเลนชม	บานเรือน
อันเป็นเอกลักษณของหมูบานแหงน้ี	น่ันคือกระทอมหินโบราณ	ที่เรียงรายกันยาวไปเป็นแถว	มีชื่อวา	Arlington
Row	ซึ่งกระทอมเหลาน้ีเคยเป็	นที่พักของคนที่ทําอาชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่	17ชม	โบสถอันเกาแก	อีก
ทั้งยังมีถนนสวย	ๆ	ที่รายลอมดวยดอกไมสีสดใสริมสองขางทาง
นําทานชม	“ฟารมปลาเทราท”	อายุกวา	100	ปี	ตั้งอยูใจกลางหมูบาน	อันเน่ืองมาจากแมน้ําโคลนเป็นสาขา

หน่ึงที่แยกมาจากแมน้ําเทมส	เป็นแหลงที่สามารถเลี้ยงปลาชนิดน้ีไดตลอดทั้งปี	สวนใหญปลาที่เลี้ยงเป็นปลาเท
ราทสีน้ําตาล	กลายเป็นอาชีพที่ทํารายไดใหกับคนในหมูบานจํานวนมาก	และฟารมปลาเทราตยังเป็นแหลงทอง
เที่ยวที่มีชื่อเสียงของหมูบานอีกดวย
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชมเมืองลิเวอรพูล	Liverpool	เมืองทาแหงการทองเที่ยวที่มีความสําคัญมากแหงหน่ึงของประเทศ

อังกฤษ	โดยเฉพาะในชวงคริสตศตวรรษที่	18	เมืองลิเวอรพูลน้ันถือวาเป็นจุดศูนยกลางของการติดตอคาขายกับ
แคริบเบียน,	ไอรแลนด	และแผนดินใหญยุโรป	จึงสงผลใหเมืองลิเวอรพูลเป็นเมืองสําคัญที่สุดเมืองหน่ึงของ



อังกฤษ
ปัจจุบันเมืองลิเวอรพูลไดกลายเป็นที่ดึงดูดนักทองเที่ยว	ซึ่งในปี	ค.ศ.	2007	เมืองลิเวอรพูลไดมีการฉลองครบ

รอบ	800	ปี	ที่กอตั้งมาและในปี	ค.ศ.	2008	ลิเวอรพูลก็ไดรับตําแหนงเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปพรอม
กับเมืองสตราวันเจอร	ในนอรเวยอีกดวย

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Novotel	Hotel	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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

หมูบานไบบิวรี	หมูบานเล็กๆ	ตั้งอยูในแควน	Gloucestershire	ในเขต
(Cotswolds)	คอตสโวลส	ทางตะวันตกของอังกฤษ	หมูบานแสนสวยเงียบสงบ
แหงน้ีจัดวาเป็น	The	Most	Beautiful	Village	in	England	ลักษณะบานเป็นกระ
ทอมเกาแกสรางมาตั้งแตยุคศตวรรษที่	17-18	แตยังคงรักษาสภาพในอดีตไว
เป็นอยางดีมีแมน้ําสายเล็กๆไหลผานหมูบาน	ในเขตคอตสโวลส	เป็น
ศูนยกลางการคาขนแกะและเลี้ยงแกะมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่	13-15	หลัง
จากชมความงามแลว	พาทานเดินทางตอเพื่อเที่ยวชม	เมืองเบอรตัน	ออน
เดอะวอเตอร	เมืองที่โดงดังที่สุดในคอตสโวลส	ดูเงียบสงบมีลําธารสายเล็ก	ๆ
(แมน้ําวินดรัช)	ไหลผานกลางเมือง	และมีสะพานหินทอดขามน้ําเป็นชวง	ๆ	กับ
ตนวิลโลวที่แกวงกิ่งกานใบอยูริมน้ํา	เมืองน้ีมีรานอาหารและโรงแรม	รวมทั้ง
รานคาใหเดินเลนเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ฟารมปลาเทราท	อายุกวา	100ปี	ตั้งอยูใจกลางหมูบานอันเน่ืองมาจากแมน้ํา
โคลนเป็นสาขาหน่ึงที่แยกมาจากแมน้ําเทมสเป็นแหลงที่สามารถเลี้ยงปลา
ชนิดน้ีไดตลอดทั้งปี	สวนใหญปลาเทราทที่เลี้ยงสีน้ําตาล	เป็นอาชีพที่ทํารายได
ใหกับคนในหมูบานไดจํานานมาก	แลวฟารมเทราทแหงน้ียังเป็นแหลงทอง
เที่ยว	ที่มีชื่อเสียงของหมูบานอีกดวย

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



	บริการอาหารมื้อ			คํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Novotel	Hotel	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
จากนัน้เดินทางสูเมืองเอดินเบิรก	Edinburgh	เมืองหลวงและเมืองศูนยกลางวัฒนธรรมของ	ประเทศสกอต

แลนด	ตั้งแตยุคศตวรรษที่	15	เจาของสมญานามกรุงเอเธนสแหงยุโรปเหนือ
เดินทางถึงเมืองเอดินเบิรก	Edinburgh	เมืองหลวงและเมืองศูนยกลางวัฒนธรรมของ	ประเทศสก	อตแลนด

ตั้งแตยุคศตวรรษที่	15	เจาของสมญานามกรุงเอเธนสแหงยุโรปเหนือ	เอดินเบิรกเป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดเมือง
หน่ึงในสหราชอาณาจักร	มีศูนยกลางเมืองตั้งอยูรอบ	ๆ	ปราสาทเอดินเบิรก	เมืองเอดินบะระติดอันดับเมืองที่มี
นักทองเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจากลอนดอน
นาํทานเที่ยวเมืองเอดินเบิรก	ชมสภาพบานเรือนยุคเกาบนถนนปริ้นเซส	ถนนสายสําคัญสายหน่ึงของเอดิน

เบิรก	อนุสาวรียเซอรวอลเตอรสกอต	และยานตัวเมืองใหมบนถนนจอรเจี้ยน
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทาน	เขาชมความยิ่งใหญของ	“ปราสาทเอดินเบิรก”	ตัง้อยูบนเนินเขาอันสวยงามเป็นปราสาทที่

งดงามและเป็นสถานทีเ่ก็บรักษามหามงกุฎแหงราชวงศ	เคยเป็นทีป่ระทับของกษตัริยสก็อต	เคยถูก
ทําลายลงหลายครั้งแตทุกครั้งก็ไดรับการบูรณะและสรางใหมใหกลับคืนสูความสงางามดังเดิม	และยังถือวาเป็น
จุดชมเมืองเอดินเบิรกไดเป็นอยางดีเน่ืองจากเป็นเนินเขาสูง	มองเห็นเดนเป็นสงาจากทุกมุมเมือง
และยังไดรับการขนานนามวาเป็นเมืองเอเธนสแหงทิศเหนือเน่ืองจากสถาปัตยกรรมการกอสรางที่คลายคลึง

กับวิหารแพนธีออนในประเทศกรีซ	เขาชมเครื่องราชและอัญมนีอันลํ้าคาของสกอตแลนด	จากน้ัน	อิสระใหทาน
พักผอน	หรือเดินชมความสวยงามของเมืองเอดินเบิรก	ตามถนนสายสําคัญของสกอตแลนดที่เรียงรายไปดวย
รานขายสินคาที่ระลึก	ตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Holiday	Inn	Hotel	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เมืองเอดินเบิรก	คือเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด	เป็นเมืองที่จัดไดวา
สวยอันดับตน	ๆ	ของสหราชอาณาจักร	และเป็นเมืองที่มีนักทองเที่ยวมาเยือน
เป็นจํานวนมาก

เป็นถนนชอปป้ิงที่มีหางสรรพสินคาและรานขายของที่ระลึกโดยเฉพาะป่ีสก็อต
เครื่องดนตรีประจําชาติสก็อตที่มีความเกาแกที่สุดในโลกรวมทั้ง
ผาWOOLและผาแคชเมียรและผาตารตันผาลายสก็อตพื้นเมืองอันเป็น
เอกลักษณของประเทศ



อนุสาวรียสก็อตสรางขึน้เพื่อรําลึกถึงนักประพันธที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ
สก็อตแลนด	น่ันคือ	เซอรวอลเตอร	สก็อต	(มีชีวิตระหวางปี	1771-1832)
หอคอยสไตลวิคตอเรียน	กอธิกน้ีมีความสูง	60.9	เมตร	และนับวาเป็น
อนุสาวรียที่อุทิศใหกับนักเขียนที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก	เมื่อสก็อตไดเสียชีวิต
ลง	คนในเมืองจึงมีความคิดที่จะสรางอนุสาวรียเพื่อเป็นการระลึกถึงประชากร
คนหน่ึงของประเทศที่เป็นที่รูจักมากที่สุด	อนุสาวรียเริ่มกอสรางขึน้ในปี	1840
และเปิดใหสาธารณชนเขาชมในปี	1846

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เคยเป็นที่ประทับของกษตัริยสก็อต	และเป็นที่เก็บรักษามงกุฎแหงราชวงศ
หากขึน้ไปบนจุดชมวิวของปราสาทจะสามารถมองเห็นเมือง	เอดินเบอระ	ไดทั่ว
ทั้งเมืองเลยทีเดียว	ที่น่ีสรางจากหินภูเขาไฟเกาแกที่มีอายุกวา	300	ลานปีกอน
คริสตกาล	และเคยเป็นศูนยกลางทางการทหารที่สําคัญมากในอดีต

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Holiday	Inn	Hotel	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทาน	ออกเดินทางสูเมืองวินเดอรเมียรโดยใชเสนทางผานเขตเลคดิสทริคเป็น	1	ในดินแดนแหง

ทะเลสาบทั้ง	16	แหง	ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลที่เต็มไปดวยตนไมและดอกไมเมืองหนาวที่แลดู
รมรื่นและสวยงาม	บริเวณหุบเขาและที่ราบตํ่าของเขตคัมเบรีย	(Cumbria)	และยังเป็นทะเลสาบที่ใหญที่สุดใน
ละแวกน้ีสําหรับ	อุทยานแหงชาติเลคดิสทริกกอตั้งเมื่อปีค.ศ.1951	เป็นหน่ึงใน	11	อุทยานแหงชาติของอังกฤษ
ครอบคลุมพื้นที่	10	เปอรเซ็นตของประเทศ	มีพื้นที่รวมกัน	ทั้งหมด2,292	ตารางกิโลเมตร
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองแมนเชสเตอร	เขาชมภายในสนามฟุตบอลโอลด	แทรฟฟอรด	ของ

สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด	พรอมชมพิพิธภัณฑ	ความเป็นมาของสนามฟุตบอล	อันยิ่งใหญแหงน้ี	มีเวลาให
ทานเลือกซื้อสินคาลิขสิทธิป์ระจําทีมแมนเชสเตอรไดตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่DOUBLE	TREE	BY	HILTON	MANCHESTER	ทีพ่ักระดับใกลเคียง	

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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



	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง	อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโดงดัง
ในวงการฟุตบอลของโลก	คือแมนยู	หรือ	ปีศาจแดง

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

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	DOUBLE	TREE	BY	HILTON	MANCHESTER		ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
จากนัน้เดินทางสูเมือง	เชสเตอร	CHESTER	เมืองเกาที่คนพบโดยชาวโรมันเมื่อประมาณ	2,000	ปีมาแลว

นําทานผานชมตัวเมืองอันสวยงาม	ทางตอนเหนือของแควนเวลส	ลักษณะข	องสถาปัตยกรรมของอาคารบาน
เรือนเป็นแบบทิวดอร	อันเป็นเอกลักษณะเฉพาะของที่น่ีซึ่งเสริมใหบรรยากาศของเมืองน้ีมีเสนห	และแฝงความ
นารักเอาไว	นอกจาก	น้ันตึกบางแหงยังเป็นตึกเกาแกตั้งแตสมัยปี	ค.ศ.1488	อีกดวย	ชมกําแพงเมือง	ซึ่งเป็น
ลักษณะสถาปัตยกรรมของโรมัน	เชสเตอรไดชื่อวาเป็นเมืองเดียวในสหราชอาณาจักรที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไว
ไดมากที่สุด
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย
จากนัน้ออกเดินทางสู	Bicester	Outlet	ศูนยเอาทเล็ทที่ใหญและมีสินคาหลากหลายที่สุด	มีเวลาใหทาน

ชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม	อาทิเชน	Burberry,	Calvin	Klien,	D&G,	DKNY,	Bally	Mulberry,	Paul	Smith,	POLO
ฯลฯ
จากน้ันเขาสูโรงแรมที่พัก

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Aloft	London	Excel,	H10	London	Waterloo	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก



อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

เป็นนครในมณฑลเชชเชอร	ประเทศอังกฤษ	ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําดี	ใกลกับ
ชายแดนของเวลส	มีประชากร	118,925	คน	ไดรับสถานะเป็นเมืองในปี	ค.ศ.
1541	เชสเตอรมีอาคารในยุคกลางหลายแหง	แตมีบางอาคารบริเวณกลาง
เมืองที่ไดรับบูรณะในสมัยวิกตอเรีย	เชสเตอรเป็นหน่ึงในเมืองที่มีการรักษา
กําแพงเมืองที่ดีที่สุดในอังกฤษ

เป็นสวรรคของนักชอป	เอาทเล็ทช็อปป้ิงหรูหรากิบ๊เกขนาดใหญแหงหน่ึงของ
อังกฤษ	ที่มีสินคาหลากหลายแบรนด	ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มที่

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Aloft	London	Excel,	H10	London	Waterloo	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานเขาชมทาวเวอร	ออฟ	ลอนดอน	Tower	Of	London	สถานที่ที่	เคยเป็นพระราชวัง	แมในภายหลัง

จะเปลี่ยนมาเป็นคุกหลวง	ที่จองจําบุคคลสําคัญของอังกฤษ	ไมวาจะเป็นพระมเหสี	แอนน	โบลีน	เซอรโทมัส	มอร
ฯลฯ	ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑที่นาสนใจมากแหงหน่ึงของประเทศ	ชมหองจิลเวอรี่ที่เก็บรักษาเพชรและมงกุฎ
ประจําราชวงศของอังกฤษ
จากน้ันชม	มหานครลอนดอน,	ผานชมรัฐสภาของอังกฤษริมแมน้ําเทมส	จัตุรัสรัฐสภา	มหาวิหาร

เวสทมินสเตอร	หอนาฬิกาบิก๊เบน	ถนนดาวนนิงทีต่ัง้	ของบานพักนายก	รัฐมนตรีอังกฤษ,	จตุรัส
ทราฟัลการ	อนุสรณของนายพลลอรด	เนลสัน	และชัยชนะของอังกฤษเหนือทัพของนโปเลียน	ณ	แหลม
ทราฟัลการ,	มหาวิหารเซนตพอลส	ธนาคารชาติของ	อังกฤษ	กองบัญชาการตํารวจสกอตแลนดยารด	ถายภาพ
สะพานทาวเวอร	บริดจ	ที่โดงดัง
ผานชม	พระราชวังบักกิ้งแฮม	ที่ใชวาราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่	2	และพระราชวงศ

ชั้นสูง
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันอิสระทุกทานในยานการคา	ถนนออกซฟอรด	หรือยานไนทบริด	อันเป็นที่ตั้งของ	“หางแฮรรอด”	ที่

มีชื่อเสียงของอังกฤษ	ชมหองที่ระลึกเจาหญิงไดอานาและโดดี้	ที่เจาของหางไดทําขึน้เพื่อเป็นที่ระลึก	และชอปป้ิง
สินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ	MARK	&	SPENCER,	NEXT,	BURBERRY	ฯลฯ
จากน้ันอิสระใหทานไดชอปป้ิง	สินคาบริเวณยานเคนชินตันไฮสตรีท

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Aloft	London	Excel,	H10	London	Waterloo	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก



เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอน
ในอังกฤษ	เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก	ตัวหอคอยใชเป็นปอม
พระราชวังของพระมหากษตัริย	และที่จําขังโดยเฉพาะสําหรับนักโทษที่มียศ
ศักดิส์ูง

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

Parliament	Square	ถูกโอบลอมไปดวยพื้นที่ประวัติศาสตรแหงการปกครอง
ของอังกฤษและเกรทบริเทน	คือ	Palace	of	Westminster	และ	Westminster
Abbey	and	St	Margaret’s	Church	รวมกันเป็นพื้นที่มรดกโลกอีกแหงของ
มหานครลอนดอน

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

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

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



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

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

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

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

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เรียกไดวาเป็นหัวใจของลอนดอนและมีความคึกคักทุกวัน	สวนสิ่งที่มีชื่อเสียง
ของที่น่ีคือหาง	Selfridges	ซึ่งนอกจากที่น่ีไมไดมีเพียงหางเดียวแตก็ยังมีอีก
หลายหางเชน	John	Lewis,	Debenhams,	Mark&Spence,	Bhs	และไมไดมี
เฉพาะหางสรรพสินคาเทาน้ัน	ถนนสายน้ียังมีรานคาอีกมากกวาสามรอยราน
และที่น่ียังไปศูนยกลางในการเลือกซื้อที่ระลึก

ยานชอปป้ิงที่มีหางสรรพสินคาเกาแก	Harrods	ที่มีสินคาหลากหลายแบรนด
จากทั่วโลก



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

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Aloft	London	Excel,	H10	London	Waterloo	ที่พักระดับใกลเคียง

ยานเคนชินตันไฮสตรีท	เป็นแหลง	ชอปป้ิง	มีชื่อเสียงของอังกฤษ	สินคาแบ
รนดเนมมากมาย	อาทิ	MARK	&	SPENCER,	NEXT,	BURBERRY	ฯลฯ

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานขึน้น่ังชิงชาสวรรคขนาดยักษ	หรือ	ลอนดอนอาย	(London	Eye)	ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวจาก

ทั่วโลก	ชมทัศนียภาพของมหานครลอน	บนความสูงถึง	135	เมตร	ในแตละ	วันสามารถบริการนักทองเที่ยวได
ถึง	10,000	คน	และถาอากาศดีก็สามารถมองไกลได	ถึง	40	กิโลเมตร
แตกอนที่ทุกทานจะเขาสูตัวแคปซูล	น้ัน	ชมภาพยนตร	4	มิติ	เรื่องราวเกี่ยวกับ	เด็กหญิงตัวนอยที่มาเที่ย	ว

ลอนดอนกับคุณพอและเธอไดจินตนาการวาอยากจะเห็นมหานครลอนดอนจาก	มุมเบื้องสูง	ซึ่งทานก็จะไดซึมซับ
กับภาพเหตุการณของเธออยางนาตื่นเตนและเราใจ
นําคณะลองเรือแมน้ําเทมสสัมผัสบรรยากาศของวิวทิวทัศนอันโรแมนติก	ของมหานครลอนดอน	ซึ่งแมน้ํา

เทมสสายน้ีเป็นแมน้ําใหญที่ไหลในอังกฤษตอนใต	และเป็นที่รูจักมากที่สุดเพราะแมน้ําไหลผานใจกลางกรุง
ลอนดอน	นอกจากน้ี	แมน้ํายังไหลผานเมืองอื่นๆ	ดวย	เชน	เมืองอ็อกซฟอรด	รีดดิ้ง	และ	วินดเซอร	ฯลฯ
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารจีน	Four	Season)	เมนูพิเศษ	เป็ดยางรสเลิศ	เมนู

เด็ด!!!

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
มีเวลาใหทาน	เลือกเดินเลนชมยานนอตติ้ง	ฮิลล	Notting	Hill	ชมตลาด	Portobello	ที่เป็นศูนยกลาง

ของ	Notting	Hill	และเป็นฉากถายทําภาพยนตเรื่อง	Notting	Hill	และหากใครจะมาที่ตลาดน้ีก็คงมาได	เฉพาะ
ในวันเสารเทานัน้ที่จะมีรานคาแพงลอยที่ทําใหตลาดแหงน้ีคึกคักมากเป็นพิเศษ	ซึ่งแพงลอยที่ขายของกันใน
วันเสารก็จะถูกแบงออกเป็นหมวดหมู	ไดแก	Flea	Market	น้ันก็คือตลาดขายของเกา	ของมือสองน้ันเอง	รวมถึง
ตลาดขายผลไม	ของกิน	เสื้อผา	รองเทา	กระเปา	เครื่องประดับ	อื่นๆอีกมากมาย
และหากใครมาที่น่ีในวันอื่นๆ	ก็จะมีเฉพาะรานคาแบบถาวรอยูในลักษณะอาคารพาณิชย	ก็จะมีพวกราน

เสื้อผาที่ออกแบบเองและ	รานกาแฟ	รานอาหาร	อยางเพียงพอกับการเดินเที่ยวและพักผอน	และยามคํ่าคืนที่น่ี
ยังรองรับความตองการของนักดื่มอีกดวย
หรือเลือกชอปป้ิงในยานไนทสบริดจ	(Knightsbridge)	ซึง่เต็มไปดวยหางรานมากมาย
พรอมกัน	ณ	จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสูสนามบิน(กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย)
21.30	น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG	917

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก



หรือมิลเลเนียมวีล	เป็นชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป	มักเปนสถานที่ทอง
เที่ยวที่ไดรับความนิยมและดึงดูดนักทองเที่ยวอยางมาก

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

เป็นสายเลือดใหญที่หลอเลี้ยงอังกฤษ	มานับแตอดีตจวบปัจจุบัน	และเป็น
แมน้ําหน่ึงในจํานวนไมกี่สายที่คลาสสิกระดับโลก

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารจีน	Four	Season)	เมนูพิเศษ	เป็ดยางรสเลิศ

ยานนอตติ้ง	ฮิลล	Notting	Hill	ชมตลาด	Portobello	ที่เป็นศูนยกลางของ
Notting	Hill	และเป็นฉากถายทําภาพยนตเรื่อง	Notting	Hill	และหากใครจะมา
ที่ตลาดน้ีก็คงมาได	เฉพาะในวันเสารเทาน้ันที่จะมีรานคาแพงลอยที่ทําให
ตลาดแหงน้ีคึกคักมากเป็นพิเศษ	ซึ่งแพงลอยที่ขายของกันในวันเสารก็จะถูก
แบงออกเป็นหมวดหมู	ไดแก	Flea	Market	น้ันก็คือตลาดขายของเกา	ของมือ
สองน้ันเอง	รวมถึงตลาดขายผลไม	ของกิน	เสื้อผา	รองเทา	กระเปา	เครื่อง
ประดับ	อื่นๆอีกมากมาย	แ

ยานชอปป้ิงที่มีหางสรรพสินคาเกาแก	Harrods	ที่มีสินคาหลากหลายแบรนด
จากทั่วโลก

เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร



15.05	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	/	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	10	วัน	หากกรุปไมสามารถออกเดินทางได
2.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็น	สุดวิสัย	จนไมอาจ

แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ	ที่นอกเหนือความ	รับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขา	และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
4.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ	ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
5.	ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองทีน่ัง่ครบ	20	ทาน	และไดรับคิวการ

ตอบรับจากทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หอง
พักที่คอนเฟิรมมาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	20	ทาน	จึงจะสามารถยื่น
วีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง
6.	หากในชวงทีท่านเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม	ทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวีซาเดี่ยว

ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก
7.	เอกสารตางๆทีใ่ชในการยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวร

เป็นผูกําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวน
ตามที่สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวย
ความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน
8.	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจาย

ทัง้หมด	100%
9.	ทางบริษทัเริม่ตน	และจบ	การบริการ	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด

หรือตางประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดทีใ่ชในการเดินทางมาสนาม
บิน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดิน
ทางของบริษทั	ฉะนัน้ทานควรจะใหกรุป	FINAL	100%	กอนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ

กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก	45,000	บาท	กอนการเดินทาง	พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง
Passport	มายังบริษทั	และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา	14	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	กรุงเทพฯ-ลอนดอน	//	ลอนดอน-กรุงเทพฯ
2.	คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต

ใหคนขับรถเกิน	12ช.ม./วัน
3.	โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ

เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้	3-4	เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรด
แฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง	โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
4.	คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา	และคาธรรมเนียมวีซา	ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวา

ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
5.	คาอาหารที่ระบุในรายการ	ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
6.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู	และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด

การเดินทาง
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3.	คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
4.	คาพนักงานยกกระเปา	ณ	โรงแรมที่พัก	(ทางบริษทัฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจาก



มิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก	และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)
5.	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ	14	ปอนด
6.	คาทิปหัวหนาทัวร	ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก	ทานละ	100	บาทตอวัน

เอกสารทีใ่ชในการยื่นขอวีซา	VISA	(ตองมาโชวตัวทีส่ถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)
1.	หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใชงานไมตํ่ากวา	6	เดือน	และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย	3	หนา
2.	รูปถายสี	(ตองถายไวไมเกิน	6	เดือน	ฉากหลังเป็นสีขาวเทานัน้	)	1.5	X	2.0	น้ิว	จํานวน	3	รูป	ขึน้อยูกับ

ประเทศที่จะเดินทาง
3.	หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน	1	ชุด

*	คาขาย	หลักฐานทางการคา	เชน	ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง	อายุยอน
หลังไมเกิน	3	เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง	
*พนักงานและผูถือหุน	หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO
WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการใชชื่อแตละสถานทูต
*ขาราชการและนักเรียน	หนังสือรับรองจากตนสังกัด	หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
4.	หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ	1	ฉบับ	(	สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานัน้	สวนบัญชีอื่นๆ

นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ	สามารถยื่นแนบเพิม่เติมได	ทัง้น้ีเพื่อใหหลักฐาน
การเงินของทานสมบูรณทสุด)
*	หนังสือรับรองจากธนาคาร	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทน
การใชชื่อแตละสถานทูตพรอม	Statement	และ	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	โดยละเอียดทุกหนา	ยอน
หลัง	6	เดือน	กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต	และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา	(ใช
เวลาดําเนินการขอประมาณ	3-5	วันทําการ)
*	เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*	สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส	สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได	แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยก
คนละชุด
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีบริบูรณ	/	หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง	หรือบิดามารดาไมได

เดินทางทั้งสองคน	ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง	ประเทศจากบิดา	และ	มารดา	ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่
วาการอําเภอ
6.	สําเนาบัตรประชาชน	หรือ	สําเนาสูติบัตร	1	ชุด
7.	สําเนาทะเบียนบาน	1	ชุด
8.	สําเนาทะเบียนสมรส	หรือ	ทะเบียนหยา	1	ชุด
9.	สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล	(ถามี)	1	ชุด

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ	ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต

ยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทองเทีย่ว

ยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงค
ในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทาน
หลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	30	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีจะคํานึง
ถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

กรุณาสํารองทีน่ัง่ลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย	8	สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา
ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ	Business	Class	กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่บริษทั
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาพ	ลม	,ฟา	,	อากาศ,การลาชา

อันเน่ืองมาจากสายการบิน	และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน	เพื่อความปลอดภัยในการ



เดินทาง	โดย	เวิลด	คอนเน็คชั่นส	ไดมอบหมายให	หัวหนาทัวรผูนําทัวร	มีอํานาจตัดสินใจ	ณ	ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสิน
ใจ	จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่
เกิดขึ้นดังตอไปน้ี
-	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือ

ไมผานการพิจารณา
-	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินทีอ่อกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่น

วีซา	หากทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ	REFUND	โดยจะมีคาธรรมเนียมที่
ทานตองถูกหักบางสวน	และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน	120	วัน	(ตามกฎของแตละสายการบิน)	ถายังไมออกตัว๋
ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน
-	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนคา

มัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		45	วัน	-	คืนคาใชจายทั้งหมด	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุด	หรือเทศกาลที่
ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน			หรือ	กรุปทีมี่การการันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศ	หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	40	วันขึน้ไป	-		เก็บคาใชจาย	ของมัดจําทั้งหมด			
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		35	วันขึน้ไป		-		เก็บคาใชจาย		80	%	ของราคาทัวร
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		25	วัน	-	เก็บคาบริการทั้งหมด	100	%


