


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

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

พักที่	Holiday	Inn
Express	Cardiff
Airport	Hotel
หรือระดับใกล
เคียงกัน

3 เมืองแมนเชสเตอร	-	สนามฟุตบอล	โอลดทราฟฟอรด	-	เมืองวินเดอร
เมียร	-	เลคดิสทริค	-	ลองเรือทะเลสาบวินเดอรเมียร	-	ทะเลสาบวินเด
อรเมียร

พักที่
Windermere
Manor	Hotel
หรือระดับใกล
เคียงกัน

4 เมืองเอดินเบิรก	-	ปราสาทแหงเอดินเบอระ	-	พระตําหนักโฮลี่รูด/
พระราชวังโฮลีรูดเฮาส	-	ถนนปริ้นซ	-	จอรจสตรีท

พักที่	Britannia
Hotel	Edinburgh
หรือระดับใกล
เคียงกัน

5 เมืองยอรค	-	วิหารยอรค	มินสเตอร
พักที่	Holiday	Inn
Express	York
หรือระดับใกล
เคียงกัน

6 สแตรทฟอรด	อัพพอน	เอวอน	-	เมืองอ็อกฟอรด	(OXFORD)	-	บิซส
เตอร	เอาทเลท	วิลเลจ	-	มหานครลอนดอน

พักที่	Premier	Inn
Bath	Road	หรือ
ระดับใกลเคียง
กัน

7 มหานครลอนดอน	-	ทาวเวอรออฟลอนดอน	-	หอนาฬิกาบิก๊เบ็น	-
ลอนดอนอาย	-	พระราชวังบัคกิ้งแฮม	-	จัตุรัสทราฟัลการ	-	ถนนออกฟ
อรด	แมนเช็สเตอร	-	สนามบินฮีทโธรว

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

23	พ.ค.	61	-	30	พ.ค.	61 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900 ฿15,500

28	ธ.ค.	61	-	4	ม.ค.	62 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿15,500



14.00	น.	พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้	4	โซน	G
เคานเตอรสาย	การบิน	Malaysia	Airlines	(MH)	เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดาน
เอกสาร
17.05	น.	เดินทางสู	สนามบินกัวลาลัมเปอร	ประเทศมาเลเซีย	เทีย่วบินที	่MH783
20.20	น.	ถึง	สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร	รอเปลีย่นเครื่อง	เพื่อนําทานเดินทางสู	สนามบิน

ฮีทโธรว	กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ
23.30	น.	นําทานเดินทางสู	กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	เทีย่วบินที	่MH	002

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
05.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชาติฮีทโธรว	กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	(เวลาทองถิ่นจะชา

กวาเวลาในประเทศไทย	6	ชั่วโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	ผาน
พิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง	ตรวจคนเขาเมือง	และรับสัมภาระ	จากน้ันนําทานขึน้รถโคชปรับอากาศออก
เดินทางเพื่อไปรับประทานอาหารเย็น
08.00	น.	นําทานเดินทางสูเมือง	เมืองซาลสบัวรี	่(Salisbury)	เมืองชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ	อยูทางตะวันตก

เฉียงใตของกรุงลอนดอนระหวางทางทานสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ	ทั้งทุงหญาอันกวางใหญที่
สวยงามตามเสนทางผาน
นําทานชม	กองหินประหลาด	สโตนเฮนจ	(Stonehenge)	1ใน	7สิง่มหัศจรรยของโลก	กองหินหรือแนว

แทงหินที่เป็นความลับดํามืดในชวงหน่ึงของประวัติศาสตร	แนวหินน้ีมีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ	3กิโลเมตร
ประกอบไปดวยกอนหินทรงสูงขนาดใหญประมาณ112กอน	ตั้งโดดเดี่ยวอยูกลางทุงนา	เป็นรูปวงกลมซอนกัน
อยู3วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงตนยุคบรอนซ	ใหทานไดเก็บภาพที่ระลึกถายรูปตามอัธยาศัย	จากนัน้นํา
ทานเดินทางสูเมืองบาธ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิน่

ชวงบาย	
เมืองบาธ	เมืองเกาแกที่มีอายุยาวนานกวา	2,000	ปีเพื่อชม	โรงอาบน้ําโรมัน	ที่สรางขึน้มาตั้งแตยุคโรมัน

โบราณ	เป็นสถานที่ทองเที่ยวที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรเป็นอยางมาก	ภายในมีการตกแตงอยางงดงามตาม
สถาปัตยกรรมแบบโรมัน	ดวยหลักฐานการเป็นบอน้ําพุรอนและซากอาคารเกาแกที่หลงเหลืออยูทําใหเมือง
บาธไดขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในปี	ค.ศ.1987	ตอมามีการปรับปรุงซอมแซมตัว
อาคารดวยเงินลงทุนถึง	5.5	ลานปอนดและเสร็จสิ้นในปี	2011
นําทานชม	พิพิธภัณฑโรงอาบน้ําโรมัน	ซึ่งภายในมีหองอาบน้ําขนาดใหญและสวนสําคัญอื่นๆ	เพื่อเป็น

สถานประกอบพิธีทางศาสนารวมถึงสระน้ําศักดิส์ิทธิท์ี่มีน้ํารอนอุณหภูมิ	สูงถึง	46	องศาเซลเซียส
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมืองคารดิฟฟ 	Cardiff	เมืองหลวงของเวลส	แวะใหทานถายรูปบริเวณ



ดานหนาของปราสาทคารดิฟฟ 	บริเวณกําแพงโบราณ	และเป็นสัญลักษณสําคัญของเวลส	เพราะเดิมเป็นที่พัก
ของบรรดาขุนนาง	ผูปกครองเมืองดวย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิน่	หลังอาหารนําทานเดินทางสูทีพ่ัก
ทีพ่ัก	:	Holiday	Inn	Express	Cardiff	Airport	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง)

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิ่น

เป็นเมืองเกาแกแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร	ที่มีศิลปะยุคโรมันที่หลงเหลือ
อยูมากมาย	ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงาม
และความยิ่งใหญทาง	ประวัติศาสตร	จึงไมนาแปลกใจเลยที่บาธไดรับเลือกให
เป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก

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



ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง

เป็นเมืองหลวง	เมืองที่ใหญที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของเวลส	เป็นเมือง
ศูนยกลางการคา	ที่ตั้งของสถาบันวัฒนธรรมและกีฬาแหงชาติแทบทุกสถาบัน
เป็นที่ตั้งของสื่อแหงชาติเวลส	ที่ตั้งของสภาแหงชาติเวลส	คารดิฟฟเป็นเมืองที่
มีความโดดเดนดานการทองเที่ยว

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิ่น
	พักที่	Holiday	Inn	Express	Cardiff	Airport	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองแมนเชสเตอร	(ระยะทาง303ก.ม.)	ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ	เป็นเมือง

ใหญและประชากรมากที่สุดอันดับสองรองจากลอนดอน	มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของ
โลก	และไดการยอมรับจากหลายฝายวาเป็นเมืองรอง	(Second	city)	ของสหราช	อาณาจักร	รองมาจาก
ลอนดอน	เป็นเมืองศูนยกลางศิลปะ	ธุรกิจขนาดใหญ	และเป็นเมืองมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากวงการฟุตบอลที่มีชื่อ
เสียงระดับโลก
นําทานเดินทางสู	สนามกีฬาโอลดแทรฟฟอรด	(OLD	TRAFFORD)	สนามเหยาของสโมสรฟุตบอลแมน

เชสเตอรยูไนเต็ด	ที่เริ่มกอสรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1909	พื้นสนามมีระบบระบายน้ํา	และระบบทําความรอน	มีจํานวน
ที่น่ังทั้งสิ้น	67,000	ที่น่ัง	ใชเป็นสนามทําการแขงขันในแมทซสําคัญๆ	มาแลว	อิสระใหทานถายรูปดานนอกสนาม
และชอปป้ิงสินคาที่ระลึกของทีมตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองวินเดอรเมียร	(WINDERMERE)	(ระยะทาง	135	ก.ม.)	เป็นเมืองธรรมชาติแสนสวย

ริมทะเลสาบ	ในเขตเลคดิสทริค	(LAKE	DISTRICT)	ทางฝ่ังตะวันตกของเกาะอังกฤษ	ดินแดนที่เชื่อมตอกันดวย
ทะเลสาบและแมน้ํา	อีกทั้งยังมีทะเลสาบติดชายฝ่ังทะเลที่มีทัศนียภาพ	และธรรมชาติอันงดงาม	เดินทางถึง
เมืองวินเดอรเมียร
นําทานลองเรือชมความงดงามของหมูบานริมทะเลสาบวินเดอรเมียร	พรอมชมทัศนียภาพอันงดงามของ

ทะเลสาบที่ยังคงสภาพที่เป็นธรรมชาติไว	อยางสมบรูณ	ทะเลสาบวินเดอรเมียรเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ
พอสมควร	มีความยาวประมาณ	18	กิโลเมตร	และสวนกวางที่สุดราวๆ	1	กิโลเมตรครึ่งคนอังกฤษเรียกกันวา
“ทะเลสาบริบบิ้น”	ซึ่งเป็นทะเลสาบในลักษณะไมกวางนักแตยาวเหยียดคลายๆผาริบบิ้นที่ใชผูกของขวัญ	และ
ยังเป็น	1	ใน	16	ทะเลสาบในบริเวณวนอุทยานแหงชาติเลคดิส-ทริคต	(Lake	District)	ซึ่งอยูทางตะวันตกเฉียง
เหนือของอังกฤษและเป็นทะเลสาบที่ใหญที่สุดในละแวกน้ี

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิน่	หลังอาหารนําทานเดินทางสูทีพ่ัก
ทีพ่ัก	:	Windermere	Manor	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง)



	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารโรงแรม

เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง	อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโดงดัง
ในวงการฟุตบอลของโลก	คือแมนยู	หรือ	ปีศาจแดง

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

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

เขตอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ	เพื่อการพักผอนตากอากาศทามกลาง
ความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบและหุบเขางดงามประดุจหน่ึงภาพวาด

ลองเรือชมความงดงามของหมูบานริมทะเลสาบวินเดอรเมียร	พรอมชม
ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ยังคงสภาพที่เป็นธรรมชาติไว	อยางสม
บรูณ	ทะเลสาบวินเดอรเมียรเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญพอสมควร	มีความ
ยาวประมาณ	18	กิโลเมตร	และสวนกวางที่สุดราวๆ	1	กิโลเมตรครึ่งคน
อังกฤษเรียกกันวา	“ทะเลสาบริบบิ้น”	ซึ่งเป็นทะเลสาบในลักษณะไมกวางนัก
แตยาวเหยียดคลายๆผาริบบิ้นที่ใชผูกของขวัญ	และยังเป็น	1	ใน	16	ทะเลสาบ
ในบริเวณวนอุทยานแหงชาติเลคดิส-ทริคต	(Lake	District)	ซึ่งอยูทางตะวันตก
เฉียงเหนือของอังกฤษและเป็นทะเลสาบที่ใหญที่สุดในละแวกน้ี

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



ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง

ทะเลสาบ

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิ่น
	พักที่	Windermere	Manor	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสู	กรุงเอดินบะระ	เมืองหลวงของสกอตแลนด	(ระยะทาง241ก.ม.)	เมืองทาสําคัญทาง

ภาคตะวันออกของสกอตแลนด	หรือเรียกอีกนามหน่ึงวา“กรุงเอเธนสแหงยุโรปเหนือ”เป็นเมืองหลวงแหงแรก
ที่กษตัริยชาวสก็อตสรางขึน้	จนครั้งหน่ึงเคยมีอิทธิพลครอบคลุมไปทั่วเกาะอังกฤษ	และไดเคยเป็นนครหลวงของ
ประเทศอังกฤษในอดีต
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ปราสาทเอดินบะระ	โดยใชเสนทางรอยัลไมล	ซึ่งเป็นถนนเกาแก	ชมอาคารบานเรือน

และรานคาแบบโบราณ	และเดินตามรอยเทาของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตรของสกอตแลนด	อาทิเชน
พระราชินีแมรี่	แหงสกอตแลนด	และโรเบิรต	หลุยส	สตีเวนสัน	ผานชมพระราชวังโฮลีรู่ด	พระราชวังเกาแกที่
มีความงดงาม
จากน้ันนําทานเขาชมปราสาทเอดินบะระ	(EDINBURGH	CASTLE)	ตั้งอยูบนเนินเขาอันสงางาม	ซึ่งเริ่ม

สรางขึน้ในราวชวงศตวรรษที่11-16	พรอมชมนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร	ความเป็นมาของเมือง
เอดินบะระ	เป็นโบราณสถานอันลํ้าคาและหวงแหนของชาวสก็อตทุกคน	ปัจจุบันภายในปราสาทเป็นพิพิธภัณฑ
และเป็นสถานที่เก็บสมบัติลํ้ าคามากมาย
ไดเวลาอันสมควร	อิสระใหทานเดินเลน	หรือเลือกซื้อสินคายานชอปป้ิง	อาทิ	ปริน๊ซสตรีท	(Prince	Street)	ซึ่ง

เป็นเสนแบงเขตเมืองเกาและเมืองใหม	แวดลอมไปดวยหางสรรพสินคาชั้นนําที่มีสินคาแบรนดเนมมากมาย
และจอรจสตรีท	(George	Street)	ที่มีรานบูติกและบารมากมาย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน	หลังอาหารนําทานเดินทางสูที่พัก
ทีพ่ัก	:	Britannia	Hotel	Edinburgh	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม

เมืองเอดินเบิรก	คือเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด	เป็นเมืองที่จัดไดวา
สวยอันดับตน	ๆ	ของสหราชอาณาจักร	และเป็นเมืองที่มีนักทองเที่ยวมาเยือน
เป็นจํานวนมาก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน



ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง

เคยเป็นที่ประทับของกษตัริยสก็อต	และเป็นที่เก็บรักษามงกุฎแหงราชวงศ
หากขึน้ไปบนจุดชมวิวของปราสาทจะสามารถมองเห็นเมือง	เอดินเบอระ	ไดทั่ว
ทั้งเมืองเลยทีเดียว	ที่น่ีสรางจากหินภูเขาไฟเกาแกที่มีอายุกวา	300	ลานปีกอน
คริสตกาล	และเคยเป็นศูนยกลางทางการทหารที่สําคัญมากในอดีต

ฮอลีรูดเดิมเป็นสํานักสงฆที่กอตั้งโดยพระเจาเดวิดที่	1	แหงสกอตแลนด	ในปี
ค.ศ.	1128	ตอมามาใชเป็นที่ประทับหลักของพระมหากษตัริยและพระราชินี
ของสกอตแลนดมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่	15	ตัวพระราชวังตั้งอยูทางใตของ
รอยัลไมล	(Royal	Mile)	ในเอดินบะระ	ตรงกันขามกับปราสาทเอดินบะระทาง
อีกดานหน่ึงของรอยัลไมล	ในปัจจุบันเป็นที่ประทับอยางเป็นทางการใน
สกอตแลนดของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่	2	ผูทรงประทับเป็นเวลา
หน่ึงอาทิตยในตนฤดูรอนของทุกปีและทรงเป็นเจาภาพงานเลี้ยงในสวนและ
การเลี้ยงรับรองอยางเป็นทางการตาง	ๆ	เมื่อประทับอยูที่น่ัน

เป็นถนนชอปป้ิงที่มีหางสรรพสินคาและรานขายของที่ระลึกโดยเฉพาะป่ีสก็อต
เครื่องดนตรีประจําชาติสก็อตที่มีความเกาแกที่สุดในโลกรวมทั้ง
ผาWOOLและผาแคชเมียรและผาตารตันผาลายสก็อตพื้นเมืองอันเป็น
เอกลักษณของประเทศ

(George	Street)	ที่มีรานบูติกและบารมากมาย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	Britannia	Hotel	Edinburgh	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองยอรค	(YORK)	(ระยะทาง336	ก.ม.)เมืองมรดกดานประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมของประเทศอังกฤษ	มีอายุเกาแกกวา2,000	ปีและเคยไดรับรางวัลเมืองทองเที่ยวแหงยุโรปเมื่อปี2007
มีทั้งกําแพงเมืองเกาแกและมหาวิหารศิลปะแบบกอธิค
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิน่

ชวงบาย	
จากน้ันอิสระใหทานไดเดินเที่ยว	ชมเมืองยอรค	ซึ่งเป็นศูนยกลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักรมาตั้งแต

ค.ศ.19	และถายรูปกับ	มหาวิหารยอรค	York	Minster	ที่ยิ่งใหญและสวยงาม	นอกจากน้ียังมีส	ถาปัตยกรรมเกา
แกไดรับอิทธิมาจากพวกโรมันไวกิ้ง	และยุโรปชาติอื่นๆที่เคยเขามาตั้งรกรากที่น่ีดวย	ที่น่ีมีบริการรถมาน่ังชม



ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง

เมืองสวยงามสัมผัสบรรยากาศดีและเดินเลนในเขตเมืองเกาตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิน่	หลังอาหารนําทานเดินทางสูที่พัก
ทีพ่ัก	:	Holiday	Inn	Express	York	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม

เป็นเมืองที่อยูทางเหนือของอังกฤษ	ถือวาเป็นเมืองใหญและมีความสวยงาม
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะสวน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

จัดเป็นมหาวิหารแหงหน่ึงที่ยิ่งใหญที่สุดในอังกฤษและครอบคลุมพื้นที่ใกล
เคียงของเมืองยอรก	เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญตอคริสตศาสนาแหงแรกๆ
ของอังกฤษ	อีกทั้งยังเป็นโบสถแบบกอธิคที่ใหญที่สุดในอังกฤษเหนือ	งดงาม
ดวยการตกแตงดวยกระจกสี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิ่น
	พักที่	Holiday	Inn	Express	York	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองสแตรทฟอรด-อัพพอน-เอวอน	(Stratford-upon-Avon)	(ระยะทาง	242ก.ม.)	เมือง

บานเกิดของวิลเลียมสเช็คสเปียร	นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผูยิ่งใหญของโลก	เชิญสัมผัสชีวิต
ความเป็นอยูของกวีเอกในอดีต	และเยี่ยมชมโบสถเกาแก	Holy	Trinity	สถานที่ในประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับกวี
เอกผูน้ี	อิสระใหทานเดินเลนและถายรูปยานใจกลางเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองออกซฟอรด	(Oxford)	เมืองที่มีชื่อเสียงในดานการศึกษา	ถายรูปมหาวิทยาลัย

ไครชเชิรท	ที่เกาแกอายุกวาพันปีและไครชเชิรทคอลเลจ	ที่น่ีบางหองเคยใชเป็นสถานที่	ถายทําภาพยนตรแฮรรี่
พอตเตอร	เป็นตน
นําทานเดินชมเมืองที่เกาแกและสวยงาม	แลวผานชมสถานที่สําคัญตางๆ	เชน	โบสถประจําเมือง	จัตุรัสกลาง

เมือง	ศาลาวาการประจําเมือง	อาคารพิพิธภัณฑตางๆ	และยานการคา
จากน้ันนําทานเดินทางสู	บิซสเตอร	เอาทเลท	วิลเลจ	(Bicester	village	shopping	Centre	)	กอตั้งในปี1992

มีรานคามากกวา900รานของแฟชั่นชั้นนําของโลกและแบรนดไลฟสไตลคอลเลคชั่นทันสมัย	อาทิ	Bally	,
Burberry	,	Calvin	Klein	,	Clarks	,	D&G	,	DKNY	,	Fendi	,Gucci	,	Guess	,	Hugo	Boss	,	Jigsaw	,	Kipling	,
L’Occitane	,	Levi’s	,	Max	Mara	,	Molton	Brown	,	Mulberry	,	Paul	Smith	,	POLO	,	Samsonite	,	Timberland	,



ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง

Versace	,	Yves	Saint	Laurent	ฯลฯ	จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสู	ลอนดอน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน	หลังอาหารทานเดินทางสูที่พัก
ทีพ่ัก	:	Premier	Inn	Bath	Road	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอนอันเป็นบานเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร	กวีที่
มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เมืองแหงประวัติศาสตรและเป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่โรแมนติกมากๆ	อีกทั้ง
ยังมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่ทุกคนรูจักทั่วโลก	น่ันก็คือ	มหาวิทยาลัยออกฟ
อรด	บรรยากาศในเมืองออกฟอรดน้ันดีมาก	จึงเหมาะกับการมาเรียนควบคูไป
กับการพักผอน	อีกดวย

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	อาหารจีน
	พักที่	Premier	Inn	Bath	Road	หรือระดับใกลเคียงกัน



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานชม	กรุงลอนดอน	มหานครอันยิ่งใหญที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรอันยาวนาน	เป็นเมืองหลวง

แหงเครือจักรภพ	และศูนยรวมอํานาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน	และเป็นศูนยรวม
สถาปัตยกรรมที่สวยงามแหงหน่ึงของโลก
นําทานเก็บภาพสวยๆและเดินชมวิวโดยรอบของ	ทาวเวอรออฟลอนดอน	(Tower	of	London)	(ไมรวมคา

เขาชมประมาณ14.50	ปอนด)	ที่สรางขึน้โดยพระเจาวิลเลียมที่1แหงอังกฤษในปีค.ศ.1078	สถาปัตยกรรมแบบโร
มาเนสก	เพื่อใชเป็นพระราชวังและปอมปราการปองกันกรุงลอนดอน	มีการขุดคูคลองลอมรอบปราสาทเพื่อ
ปองกันระหวางกําแพงชั้นในและนอก	ปัจจุบันใชเก็บมหามงกุฎและเครื่องเพชรของพระราชวงศอังกฤษ	
นําทานชม	หอนาฬิกาบิก๊เบน	(BIG	BEN)	ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ	ตั้งอยูบนหอสูง	180	ฟุต	หนาปัด

กวาง	23	ฟุต	ตัวเลขบอกเวลายาว	24	น้ิว	ระฆังตีหนักถึง	14	ตัน	สรางขึน้โดย	เอ็ดมันต	เมคเกตต	เดนิสัน	เป็น
นาฬิกาที่ใหญที่สุดในโลก	เป็นศูนยควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช	ซึ่งใชในการบอกเวลาของโลกโดยผาน
ทางวิทยุ	BBC	ลอนดอนในการถายทอดเสียงการตีระฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสต
มินสเตอร	ซึ่งในปัจจุบันใชเป็นรัฐสภาอังกฤษ	
และใหทานไดบันทึกภาพกับ	ลอนดอนอาย	(London	Eye)	ซึ่งเป็นชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป	มี

ความสูง	135	เมตร	(443	ฟุต)	และกลายมาเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักทอง
เที่ยวไดอยางมาก	มีผูมาเยือนมากกวา	3	ลานคนตอปี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานผานชมและถายรูปหนาพระราชวังบัคกิ้งแฮม	(Buckingham	Palace)	ซึ่งเดิมเป็น	“คฤหาสน”

กอนจะไดรับการสถาปนาเป็น	“พระราชวัง”	ประจําราชวงศอังกฤษ
จากน้ันนําทานถายรูปกับ	จตุรัสทราฟัลการ	(Trafalgar	Square)	เป็นจัตุรัสที่ใหญ	ตั้งอยูใจกลางกรุง

ลอนดอน	กลางจัตุรัสน้ันมีอนุสาวรียลอรดเนลสัน	วีรบุรุษคนสําคัญของอังกฤษ	ตั้งอยูบนเสาสูงใกลๆกันเป็นที่ตั้ง
ของพระบรมรูปทรงมาของพระเจาชาลสที่	1	และปายเริ่มตนกิโลเมตรหรือไมลที่0	ทราฟัลการสแควสยังเป็นจุด
ที่นักทองเที่ยวนิยมมาถายภาพ	
นําทาน	อิสระชอปป้ิง	สินคาแบรนดเนม	ณ	ถนนออกฟอรด	(Oxford	Street)	เป็นยานชื่อดังในกรุง

ลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	มีความยาวถึง	1.6	กม	มีรานคา	หางสรรพสินคาชั้นนําของอังกฤษ	และชอปป้ิง
เซ็นเตอรมารวมกันอยูบนถนนเสนเดียวกันมากมาย	ไมวาจะเป็นพลาซา	อ็อกซฟอรดสตรีท,หางสรรพสินคา
จอหนหลุยส,	หางสรรพสินคาเฮาส	ออฟ	เฟรเซอร	ฯลฯ	ซึ่งแตละหางก็ลวนแลวแตมีชื่อเสียงดวยกันทั้งสิ้น

ชวงคํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
จนถึงเวลานัดหมาย	นําทานเดินทางสู	สนามบินนานาชาติฮีทโธรว	เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ
21.35	น.	เหินฟาสู	สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร	โดยเทีย่วบินที	่MH001

	รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม

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

เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอน
ในอังกฤษ	เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก	ตัวหอคอยใชเป็นปอม
พระราชวังของพระมหากษตัริย	และที่จําขังโดยเฉพาะสําหรับนักโทษที่มียศ
ศักดิส์ูง



ราคาไมรวมคาเขาชม	ทาวเวอรออฟลอนดอนประมาณ	14.50	ปอนด
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

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

หรือมิลเลเนียมวีล	เป็นชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป	มักเปนสถานที่ทอง
เที่ยวที่ไดรับความนิยมและดึงดูดนักทองเที่ยวอยางมาก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

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

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

เป็นถนนในเมือง	แมนเช็สเตอรซึ่งมีโรงแรมและบารมากมายตลอดทาง

เป็นทาอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแนนที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยเป็นทาอากาศยานที่หนาแนนที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร	และทวีป
ยุโรป	ทาอากาศยานลอนดอนฮีทโธรวตั้งอยูทางทิศใตของเมืองฮิลลิงดอน	หาง
จากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ	24	กิโลเมตร



18.25	น.	ถึง	ทาอากาศยานนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร	รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสูประเทศไทย
22.00	น.	เดินทางสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ประเทศไทย	เทีย่วบินที	่MH796
23.10	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด	
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	25ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	การประกันภัย	บริษทัฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ	กับ	Allianz

แบบแผนประกันภัย	แบบ	Oasis	Tripper	แบบรายบุคคล	ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน	เป็นไปตามเงื่อนไข
กรมธรรมประกันภัย	โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจากบริษทั	มากกวาขอบังคับ	ตาม	พ.ร.บ.	ธุรกิจนําเทีย่ว	ทีบ่ังคับให
บริษทันําเทีย่ว	ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานัน้	แตทั้งน้ี	ทานสามารถศึกษาเงือนไขความ
คุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด	Allianz	ได	กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจง
ความประสงคมาที่บริษทัฯ
13.	การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	25	ทานขึ้นไป	กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว

13.1	จะสงจอยนทัวรกับบริษทัที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
13.2	หรือเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดิน
ทาง	15	วัน
13.3	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีทีผู่เดินทางไมถึง25ทานและทานยังประสงค
เดินทางตอ)	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	20,000	บาท
2.	คาทัวรสวนที่เหลือชําระ	30	วันกอนออกเดินทาง
สําคัญ	สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-

กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3หนา)	กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิ
ฉะนั้นทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน	กรุณาสง
พรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน	(ตัว๋กรุปไม
สามารถUpgradeทีน่ัง่เป็นBusiness	Class	ได	และตองเดินทางไป-กลับพรอมตัว๋กรุปเทานัน้ไมสามารถ
เลื่อนวันได)	



2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับใกลเคียงกัน
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเป า	สัมภาระที่สายการบิน	30	กิโลกรัม	(ไมเกิน2ชิ้น)	ถือขึ้นเครื่องได	7กิโลกรัมและคา

ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	การประกันภัย	บริษทัฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ	กับ	Allianz

แบบแผนประกันภัย	แบบ	Oasis	Tripper	แบบรายบุคคลซึ่งความคุมครองและขอยกเวน	เป็นไปตามเงื่อนไข
กรมธรรมประกันภัย	โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจากบริษทั	มากกวาขอบังคับ	ตาม	พ.ร.บ.	ธุรกิจนําเทีย่ว	ทีบ่ังคับให
บริษทันําเทีย่ว	ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานัน้	แตทั้งน้ี	ทานสามารถศึกษาเงือนไขความ
คุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด	Allianz	ไดกรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความ
ประสงคมาที่บริษทัฯ
7.	ราคาทัวรรวมคาวีซาและคาบริการแลว	(กรณีมีวีซาแลวหักคาวีซาออก4,000	บาท)

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คา	Vat	7%	และ	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
6.	คาพนักงานยกกระเปาที่โรงแรม
7.	คาทิปไกด	คนขับรถ	ทานละ	45	GBP	ตอทริป	สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ	และน้ําใจ

จากทาน

กฎในการยื่นวีซาอังกฤษ
1.	ผูเดินทางทุกทานตองมาแสดงตนดวยตัวเองที่VFS	Global	(เทรนดี้	ชั้น28)	เพราะตองพิมพลายน้ิวมือ	และสแกน

มานตา	(เจาหนาที่ของบริษทัจะนัดวันกับทาน	และดําเนินการแจงทานอีกครั้ง)
2.	ตองดําเนินการนัดคิวยื่นวีซา	(	ในการทําคิว	วีซา	เอกสารทุกอยางของผูเดินทางตองพรอมหมดกอน	และทางเรา

จะกรอกออนไลนเขาในระบบพรอมทั้งจายคาวีซาถึงจะสามารถทราบคิวที่ยื่นได
3.	ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาของทางสถานฑูต	ใชระยะเวลา	15	-	21	วัน	ขึน้อยูกับทางสถานฑูตและในระหวาง

ดําเนินการไมสามารถขอดึงเลมหนังสือเดินทางเพื่อใชเดินทางไปประเทศอื่นได	หมายเหตุ:	ผูยื่นคําขอทุกคนตอง
ไปทีศู่นยรับคําขอวีซาดวยตนเอง	เด็กเล็กทีมี่อายุตํ่ากวา	5	ปีตองไปปรากฏตัวทีศู่นยดวย	แตไมตองให
ขอมูลชีวมาตร	(ไบโอเมตริก)	เด็กทีมี่อายุนอยกวา	16	ปีตองมีผูใหญพาไปดวย	และผูใหญน้ีจะตองไมใช
เจาหนาทีข่องวีเอฟเอส	
4.	กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรมาแลว	ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะ

คาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชนคาวีซาและคาบริการยื่นวีซา/คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋แลว	)
5.	กรุณากรอกแบบฟอรมขอมูลใหครบถวน	และสงพรอมเอกสารอื่นๆที่ประกอบการยื่นวีซาใหกับบริษทั	หลังจาก

จองทัวร	กําหนดไมเกิน	10	วัน	เน่ืองจากคิววีซาจะไมสามารถล็อกคิวไดหากเอกสารขอมูลยังไมครบถวน
6.	อาจมีบางชวงที่คิวยื่นวีซามีจํานวนมากทางบริษทัรบกวนขอเอกสารไวกวากอนกําหนด

เอกสารประกอบการยื่นวีซาประเทศอังกฤษ
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	เลมปัจจุบันที่มีอายุมากกวา	6	เดือนนับจากวันเดินทางกลับ	และหากมีพาสปอรต

เลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือไมก็ตาม	ควรนําไปแสดงดวยเพื่องายตอการอนุมัติวีซาของทาน
2.	เอกสารสวนตัว	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	/	สําเนาบัตรขาราชการ	/	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	-

นามสกุล,	สําเนาใบหยา	หรือ	ทะเบียนสมรส	/	สําเนาสูติบัตร	(	ในกรณีที่เป็นเด็ก	)
3.	หลักฐานการทํางาน

-เดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ี	และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป	หลังจากน้ัน	จะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนดลา	(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา	“TO
WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนช่ือสถานทูตทีย่ื่น)
-	กรณีที่เป็นเจาของกิจการ	ขอสําเนาใบทะเบียนการคา,	ใบทะเบียนพาณิชย	หรือ	หนังสือรับรองบริษทัฯ	ที่คัดสําเนา
ไว	ไมเกิน	6	เดือน	พรอมวัตถุประสงค	
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน
เป็นตน



4.	กรณีทีเ่ป็นนักเรียน	หรือ	นักศึกษา	จะตองมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา	เป็นภาษา
อังกฤษเทาน้ัน	พรอมถายสําเนาบัตรนักเรียน	/	นักศึกษาแนบมาดวย	(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ช่ือ-สกุล
ตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น)
***	ในกรณีทีผู่เดินทางเป็นเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีบริบูรณ	และไมไดเดินทางพรอมบิดา	+	มารดา	หรือเดินทางไป
กับบิดา	หรือ	มารดา	ทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอมจากทางอําเภอ	โดยที่บิดา,	และมารดา	จะตองไปยื่น
เรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตร	เดินทางไปตางประเทศกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่วาการอําเภอหรือเขต
โดยมีนายอําเภอ	หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือ	และตราประทับจากทางราชการอยางถูกตอง	พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดาพรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
5.	หลักฐานการเงิน
5.1	ผูเดินทางออกคาใชจายเอง	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยตัวจริงหรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํา

สวนตัว	ยอนหลัง	6	เดือน	1	ชุด	(โดยปรับสมุดบัญชีของทานใหถึงปัจจุบันดวย)	ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงิน
สมํ่าเสมอ	และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลักเพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการ	เงินเพียงพอ	ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายได
อยางไมเดือดรอน	เมื่อกลับสูภูมิลําเนา	(กรณีน้ีสถานทูตอาจจะขอสมุดบัญชีตัวจริงเก็บไวในระหวางการพิจารณา	(นํา
ไปเผื่อในวันยื่นวีซาดวย)	และคืนใหกับทานในวันที่รับวีซา)
5.2	ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	หรือเดินทางเป็นครอบครัว	หากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา

ตองออกหนังสือรับรองคาใชจาย	ใหบุคคลในครอบครัวดวย
-	ตองทํา	BANK	GUARANTEE	ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	ฉบับภาษาอังกฤษ	โดยระบุชื่อเจาของบัญชี	(บุคคลที่
ออกคาใชจาย)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให	(ผูเดินทาง)
ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	กรุณายื่นขอจาก	ธนาคารลวงหนา	โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ	3
วัน	และใชยื่นไดไมเกิน	30	วัน	หลังจากธนาคารออกให
-	ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการชี้แจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ	(Sponsor	Letter)
****	ทางสถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน	****
****	เอกสารทางการเงิน	สามารถใชบัญชีเงินฝากประเภท	กองทุน	พันธบัตรรัฐบาล	และสลากออมสินได
****

หมายเหตุ	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็น
เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน

ศูนยยื่นวีซาอังกฤษ
The	Trendy	Office	Building,	28th	Floor,	Sukhumvit	Soi	13,	Klongtoey-Nua,	Wattana,	Bangkok	10110

***	กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน	เพราะขอมูลทั้งหมด	เจาหนาที่จะตองกรอกในแบบฟอรมออนไลนของทาน	***
-	หนังสือเดินทางเลมเลา	จําเป็นตองสงมาเพื่อดูประวัติการเดินทางของทาน
-	หากยังไมแนบจดหมายรับรองการทํางานฉบับจริง	ทานตองกรอก	ขอมูลการทํางานของทานเป็นภาษาอังกฤษ
ไดแก	ชื่อบริษทั	/	ตําแหนงของทาน

เด็กไมเกินขวบ/Infant	13,000	บาท	/	ราคาทัวรรวมคาวีซาและคาบริการแลว	
รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สาย

การบิน,	การจราจร	หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัด
จะปรับเปลีย่นโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเทีย่วไดครบถวนตาม
โปรแกรม
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน
ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี	และ	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น
	รวมถึง	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


