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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์

สายการบินไทย (TG) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

    2 สนามบนิฮิสโธรว-์สโตนเฮนจ-์เมืองบาธส ์(Bath)–โรงอาบน ้าโบราณ-เมืองคารด์ิฟ (Cardiff) 
00.15 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฮิสโธรว ์ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน ไทยแอรไ์ลน ์(TG)  

เที่ยวบินที่ TG910 (00.15-06.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.05 ชั่วโมง   
บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง   

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินฮิสโธรว ์ประเทศอังกฤษ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศ 6 ชั่วโมง)  
 หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู ่ซัลลิสเบอรร่ี์ (Salisbury) น าท่านเดินทางสมัผสั

หนึ่งในสิ่งมหศัจรรยข์องโลก กลุ่มหนิสโตนเฮนจ ์(Stonehenge) นัน้ตัง้อยู่ที่กลางทุ่งราบซลัลิสเบอรร์ี
เป็นกลุม่หินที่มีลกัษณะรูปทรงการจดัวางที่แปลกและไม่ทราบวตัถุประสงคท์ี่แน่ชดัในยคุ 3,500-4,000 ปี
มาแลว้ ท่านจะทึ่งกบัความสามารถของมนษุยท์ี่ไดน้ ากอ้นหินขนาดใหญ่น า้หนกับางกอ้นถึง 45 ตนั  มา

วางเรียงกนัเป็นวงกลมไดอ้ย่างน่ามหศัจรรย ์  
น าท่านเดินทางสู ่เมืองบาธส ์(Bath) เมืองเก่าแก่ที่มีความส าคญั และรุง่เรืองตัง้แต่ยุคโรมนั เป็นสถานที่
อาบน า้ของชาวโรมนั เนื่องจากเป็นเมืองแห่งน า้พรุอ้น ชมเมืองที่สวยงาม และย่านการคา้ 
บาธยงัไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น มรดกโลก (World Heritage Site) โดย UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1987 
เนื่องจากเป็นเมืองที่สามารถอนรุกัษม์รดกทางวฒันธรรมตัง้แต่สมยัยคุโรมนั ตลอดมาจนถึงตกึอาคารที่
สะทอ้นถึงสถาปัตยกรรมยคุจอรเ์จียน (Georgian Era) ในศตวรรษท่ี 18 ไดเ้ป็นอย่างดีมาจนถึงทกุวนันี ้
เพียงแค่เขา้ไปในเมืองก็สมัผสัไดถ้ึงเสน่หอ์นัเลอค่าของบา้นเมืองไดอ้ย่างชดัเจน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเขา้ชม โรงอาบน ้าโบราณ หรือ Roman Bath สถานที่ท่องเที่ยวทางประวติัศาสตรท์ี่

น่าสนใจที่สดุแห่งหนึ่ง ในเมืองบาธ(Bath) ประเทศองักฤษ ถือเป็นโรงอาบน า้โรมนัขนาดใหญ่ในสมยั 
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โบราณที่ไดร้บัการอนรุกัษแ์ละดแูลเป็นอย่างดี ซึ่งโรงอาบน า้ของที่นี่อยู่ต  ่ากว่าระดบัพืน้ถนนในปัจจบุนั 
ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลกัๆ 4 โซนดว้ยกนั ตัง้แต่โซน Sacred Spring, Roman Temple, Roman 
Bath House และพพิิธภณัฑ ์ซึ่งแหลง่น า้แรแ่ห่งนีถู้กคน้พบตัง้แต่สมยัชาวโรมนับุกเขา้มายดึเกาะองักฤษ 

รวมทัง้ยงัเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยท์างธรรมชาติของทางตะวนัตกอีกดว้ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่
เมืองคารด์ิฟ (Cardiff) เมืองหลวงของประเทศเวลส ์และยงัเป็นเมืองท่าส าคญัรมิทะเลไอรชิ เมืองที่
ยิ่งใหญ่และสวยงาม ถูกสรา้งขึน้โดยฝีมือชาวโรมนัสมยัเรืองอ านาจ 

กลางเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Novotel Cardiff Centre หรือเทยีบเท่า 
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 3 เมืองเบอรต์ัน ออน เดอะ วอเตอร-์หมู่บ้านไบบวิรี่ (Bibury)-แมนเชสเตอร ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเที่ยวชม เมืองเบอรต์ัน ออน เดอะ วอเตอร ์เมืองที่โด่งดงัที่สดุในคอตส์โวลส ์ดเูงียบสงบมีล า
ธารสายเล็ก ๆ (แม่น า้วินดร์ชั) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้มน า้เป็นช่วง ๆ กบัตน้วิลโลวท์ี่
แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน า้ เมืองนีม้ีรา้นอาหารและโรงแรม รวมทั้งรา้นคา้ใหเ้ดินเล่นเก็บบรรยากาศอัน
รื่นรมย ์น าท่านสู่ เขตคอตส์โวลส์ ภูมิภาคทางตะวันตกของอังกฤษ หมู่บา้นชนบทแนววินเทจสุดน่า
รกัตะมตุะมิ ที่แสนสวยเงียบสงบ และเมืองเล็ก ๆ ที่มีรา้นคา้ตกแต่งแบบชนบท สลบักบัทุ่งหญา้สีเขียวขจี
คอต์สโวลส์ เป็นศูนย์กลางการค้าขนแกะและเลีย้งแกะมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่  13-15 ให้อารมณ์
เหมือนกบัเดินอยู่ในโลกของนิทานยงัไงยงังัน้เลย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม หมู่บ้านไบบิวร่ี (Bibury) หมู่บา้นที่สวยที่สดุในองักฤษ โดยไดร้บัการยกย่องจากวิลเลียม มอร์
รสิ ดีไซเนอรเ์สือ้ผา้ นกัเขียน และเป็นผูท้ี่มีอิทธิพลดา้นสงัคมขององักฤษ มอรร์สิมีชีวิตอยู่ระหว่างปี 1834-
1896 ไดต้ัง้ฉายาหมู่บา้นไบบิวรี่ว่าเป็น The most beautiful village in England สว่นสถานีโทรทศันฟ็์อกซ์

ไดย้กย่องใหไ้บบิวรี่เป็นหมู่บา้นที่ถ่ายรูปสวยที่สดุ เพราะไบบิวรี่มีบา้นที่เป็นลกัษณะกระท่อมที่สรา้งมา
เป็นเวลานาน และมีแม่น า้สายเล็กๆชื่อ Coln ไหลผ่านหมู่บา้นแห่งนี ้ ประกอบกบัคนในหมู่บา้นตก
แต่งหนา้บา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบองักฤษท าใหค้วามงดงามของไบบิวรี่มีมากขึน้ จากนัน้น าท่านเดินทาง
ต่อสู ่ เมืองแมนเชสเตอร ์ (Manchester) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของแควน้องักฤษ มีชื่อเสียงจากการเป็น
เมืองอตุสาหกรรมแห่งแรกของโลก และไดก้ารยอมรบัจากหลายฝ่ายว่าเป็นเมืองรองของสหราช
อาณาจกัร แมนเชสเตอรเ์ป็นศนูยก์ลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นเมืองมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจาก
ทีมลกูหนงั โดยมีสโมสร ฟตุบอล 2 สโมสรไดแ้ก่ แมนเชสเตอรย์ไูนเต็ด หรือทีมปีศาจแดง และ
แมนเชสเตอรซ์ิตี ้เดินทางถึง เมืองแมนเชสเตอร ์ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พัก Crowne Plaza Manchester City Centre หรือเทยีบเท่า 
 



KUK111111- Classy England London-Wales-Scotland-Edinburgh 10D7N By Thai Airways (TG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 โอลดแ์ทรฟฟอรด์ (Old Trafford)-เมืองลิเวอรพ์ูล-สนามฟุตบอลแอนฟีลด ์ 
                (Anfield Stadium)-วินเดอรเ์มียร ์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้น าท่าน เข้าชมสนามกีฬาโอลดแ์ทรฟฟอร์ด (Old Trafford) สนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอล
แมนเชสเตอรย์ูไนเต็ด ที่เริ่มก่อสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1909 พืน้สนามมีระบบระบายน า้ และระบบท าความ
รอ้น มีจ านวนที่นั่งทัง้สิน้ 76,212 ที่นั่งไดร้บัการเปลี่ยนแปลงและปรบัปรุงมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง
ไดร้บัมาตรฐาน UEFA Elite Stadiums (มาตรฐานระดบั5ดาว) ซึ่งถือไดว้่าเป็นสนามฟุตบอลอนัดบัตน้ๆ
ของทวีปยุโรป ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตัง้แต่เริ่มก่อตัง้สโมสร ทัง้นิทรรศการแบบอินเทอรแ์อคทีฟ 
ถ้วยรางวัล และของที่ระลึกมากมายที่จัดแสดงอยู่  จากนั้นอิสระใหท้่านเลือกซือ้ของที่ระลึกมากมาย
หลายชนิดส าหรบัแฟนพรีเมียรล์ีก (หมายเหตุ : ในช่วงก่อนทีจ่ะมีการแข่งขนั 1 วนั และวนัแข่งขนัจะไม่
อนญุาตใหเ้ขา้ชม   โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงเพือ่ความเหมาะสม) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอรพู์ล (Liverpool)  เมืองที่ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมืองวฒันธรรมแห่งยุโรป

ในปี 2008 เป็นเมืองท่าส าคัญของอังกฤษซึ่งเป็นตน้ก าเนินขอสโมสรฟุตบอลหลายสโมสรทัง้ลิเวอรพ์ลู
และเอเวอรต์นั ทัง้ยงัเป็นเมืองตน้ก าเนิดของวงเดอะบีทเทิลส ์และเป็นเมืองท่าส าคญัทางฝ่ังตะวนัตกของ
องักฤษซึ่งเป็นที่จดทะเบียนเรือส าราญขนาดใหญ่มากมาย รวมทัง้เรือไททานิค น าใหท้่านเขา้ชม สนาม
ฟุตบอลแอนฟีลด์ (Anfield Stadium) คือสนามเจ้าบ้านของทีมซึ่งตั้งอยู่ที่ เมืองลิเวอรพ์ูล  สโมสร
ฟุตบอลอาชีพเก่าเเก่ที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงโด่งดงัขององักฤษ เป็นทีมในดวงใจของแฟนฟุตบอลทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทยพรอ้มทัง้  เลือกซือ้ของที่ระลกึของสโมสรฟตุบอลลิเวอรพ์ลู 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอรเ์มียร ์(Windermere) เมืองแห่งเขตเลคดิสทรคิ (LAKE 
DISTRICT) ทางฝ่ังตะวนัตกของเกาะองักฤษ ดินแดนที่เชื่อมต่อกนัดว้ยทะเลสาบและแม่น า้ อีกทัง้ยงัมี
ทะเลสาบติดชายฝ่ังทะเลที่มีทศันียภาพ และธรรมชาติอนังดงาม เดินทางถึง เมืองวินเดอรเ์มียร ์

กลางเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พัก Macdonald Old England Hotel & Spa หรือเทยีบเท่า 
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 5 มหาวหิารแห่งเมืองกลาสโกว-์เมืองเอดินเบริก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู ่เมืองกลาสโกว ์ประเทศสก็อตแลนด ์น าท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว ์(Glasgow 

Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิค มหาวิหารแห่งนีเ้ป็นสสุานฝังศพของนกับญุ  โบสถย์คุกลางแห่งนี ้
เชื่อกนัว่าสรา้งขึน้บนสถานที่ฝังศพของ St Kentigern และเป็นแหลง่ก าเนิดของเมืองกลาสโกว ์มหาวิหาร
กลาสโกวเ์ป็นอาคารยุคกลางที่งดงามที่สดุแห่งหนึ่งของสกอตแลนด ์โดยเป็นอาคารเดียวในแผ่นดินใหญ่

ของสกอตแลนดท์ี่รอดพน้จากการปฏิรูปในปี 1560   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองแห่งเทพนิยาย เมืองเอดินเบิรก์ หรือเอดินบะระ(Edinburgh) เมืองหลวงของ

สกอตแลนด ์(Scothland) ดินแดนที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่สวยงาม 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พัก Macdonald Holyrood Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

5 6  ปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle)-เมืองยอรค์ (York) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทเอดินบะระ โดยใชเ้สน้ทางถนนรอยัลไมล์ ซึ่งเป็นถนนเก่าแก่ ชมอาคาร
บ้านเรือนและรา้นค้าแบบโบราณ และเดินตามรอยเท้าของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตรข์อง
สกอตแลนด ์อาทิเช่น พระราชินีแมรี่แห่งสกอตแลนด ์และโรเบิรต์ หลยุส ์สตีเวนสนั 
น าท่านเขา้ชม ปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) ตัง้อยู่บนเนินเขาอนัสง่างาม ซึ่งเริ่มสรา้งขึน้ใน
ราวช่วงศตวรรษที่ 11-16 พรอ้มชมนิทรรศการเก่ียวกับประวัติศาสตร ์ความเป็นมาของเมืองเอดินบะระ 
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เป็นโบราณสถานอนัล า้ค่าและหวงแหนของชาวสกอตทุกคน ปัจจบุนัภายในปราสาทเป็นพิพิธภณัฑ ์และ
เป็นสถานที่เก็บสมบติัล า้ค่ามากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองยอรค์ (York) โดยรถไฟ เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามของเขตอทุยาน

แห่งชาติ นอรธ์ ทมัเบอรแ์ลนด ์เดินทางถึง เมืองยอรค์ จากนัน้น าท่านชมเมืองโดยเดินขึน้ก าแพงเมือง
ยอรค์ ซึ่งท่านสามารถชมวิวทิวทัศนข์องเมืองยอรค์จากบนก าแพงนีก้  าแพงเมือง  York จัดไดว้่ายังคง
ความสมบรูณเ์ป็นระยะทางค่อนขา้งยาวกว่าก าแพงเมืองไหนๆในองักฤษ และบางช่วงของก าแพง เก่าแก่
มาตั้งแต่สมัยโรมันเสียด้วยซ า้  แต่ละด้านของก าแพงมีประตู เมืองหลักๆที่เป็นทางเข้าออก ได้แก่ 
Bootham Bar, Monk Bar, Walmgate Bar และ Micklegate Bar ที่เมืองนี ้ค าว่า Bar แปลว่า Gate ค า
ว่า Gate ในที่นีห้มายถึงเหล็กกั้นประตทูี่ใชส้  าหรบัเปิดใหผู้ค้นสญัจรเขา้ออกประตูที่มีความส าคัญที่สุด  
เห็นจะได้แก่ Micklegate Bar เพราะถือเป็นประตูส  าหรับกษัตริย์และราชินีผ่านในสมัยก่อน ให้ท่าน
เพลิดเพลินกบัการเดินเลน่ชมเมืองที่แสนงดงามแห่งนีต้ามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มือ้พิเศษ !! เป็ดย่างต้นต ารับ Four Season 
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พัก Holiday inn york city centreหรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6   7 บสิเตอร ์เอ้าทเ์ลท  (Bicester Outlet)-กรุงลอนดอน-ห้าง Harrod 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ บิสเตอร ์เอ้าทเ์ลท  (Bicester Outlet)   สวรรคข์องนกัชอ้ปป้ิง  เป็นเอา้ทเ์ลท

ที่รวมสินคา้แบรนดเ์นม ราคาพิเศษมากกว่ารอ้ยแบรนด ์ทัง้รา้นบติูก รา้นขายของเฉพาะอย่าง ซึ่งโดดเด่น
และดีที่สดุแห่งหนึ่งในยโุรป ซึ่งจะท าใหท้่านไดจ้บัจ่ายซือ้ของอย่างสะดวกจใุจและประทบัใจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ จนกระทั่งไดเ้วลาอันสมควรจากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่  กรุงลอนดอน 
(London) เมืองใหญ่ที่ให้ความส าคัญพื ้นที่สี เขียว มี  สวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมืองหลายแห่ง 
สวนสาธารณะเหลา่นีม้ีตน้ไมน้านาพนัธุต์กแต่งดว้นน า้พ ุและรูปป้ันอย่างสวยงาม   
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เดินทางถึง กรุงลอนดอน น าท่านเดินทางสู ่Harrod เป็นหา้งสรรพสินคา้ใจกลางกรุงลอนดอนที่ดงัระดับ
โลก อีกทัง้ยงัเก่าแก่และสวยงามหรูหราที่สดุในโลกอีกดว้ย Shopping หา้งดงั หา้งนีถื้อว่ารวมของ Brand 
Name ไวห้ลาย Brand เลยทีเดียว เรียกไดว้่า Shop กนัไดอ้ย่างจใุจไปเลย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของทีพั่ก 
พักที ่Hard Rock Hotel London หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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7 8 ล่องแม่น ้าเทมส-์ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน-สะพาน Tower Bridge-  
ล              ลอนดอนอาย (London Eye)-บริติชมิวเซียม (British Museum)-ถนนอ๊อกฟอรด์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่าน ล่องแม่น ้าเทมส ์(Thames Cruise) ชมทิวทัศนส์องฝากฝ่ังแม่น า้เทมส์ ซึ่งไหลผ่านกลางกรุง
ลอนดอน ซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวลอนดอนที่ดีที่สดุอีกวิธีหนึ่ง สวยงามอีกแบบหนึ่ง เมื่อมองจากจุดกลาง

แม่น า้ น าท่านชม ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน (Tower of London) ที่สรา้งขึน้โดยพระเจา้วิลเลียมที่1แห่ง
องักฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัและป้อมปราการป้องกนักรุง
ลอนดอน มีการขดุคคูลองลอ้มรอบปราสาทเพื่อป้องกนัระหว่างก าแพงชัน้ในและนอก ปัจจบุนัใชเ้ก็บมหา
มงกุฎและเครื่องเพชรของพระราชวงศอ์ังกฤษ เป็นสถานที่แห่งประวิติศาสตรท์ี่ยาวนานและมีสีสนั ทัง้
สยดสยองและน่ากลวั เนื่องจากครัง้หนึ่งที่นี่เคยเป็นคกุและที่ประหารมาก่อน จากนัน้น าท่านชม สะพาน 
Tower Bridge อีกสญัลกัษณห์นึ่งของลอนดอน ปัจจุบนัเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอย
หลงั น าท่านชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตัง้อยู่บนหอสูง 180 
ฟุต หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟุต ตวัเลขบอกเวลายาว 24 นิว้ ระฆงัตีหนกัถึง 14 ตนั สรา้งขึน้โดย เอ็ดมนัต ์เมค
เกตต ์เดนิสนั เป็นนาฬิกาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นศนูยค์วบคมุเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช ซึ่งใชใ้นการ
บอกเวลาของโลกโดยผ่านทางวิทยุ BBC ลอนดอนในการถ่ายทอดเสียงการตีระฆงัไปทั่วโลก และใหท้่าน
ไดบ้นัทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ่งเป็นชิงชา้สวรรคท์ี่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 
135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดร้บัความนิยมและเป็นจุดดึงดดูนกัท่องเที่ยว
ไดอ้ย่างมาก มีผูม้าเยือนมากกว่า 3 ลา้นคนต่อปี 
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น าท่านชม บริติชมิวเซียม (British Museum) หรือที่นิยมเรียกกนัว่า พิพิธภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจกัร เป็นหนึ่งในพิพิธภณัฑด์า้นประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมของมนุษยท์ี่ส  าคัญที่สุดและ
ใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้งตน้วัตถุที่เก็บรวบรวมไวส้่วนใหญ่
เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลนซึ่งเป็นแพทยแ์ละนกัวิทยาศาสตร ์พิพิธภณัฑแ์ห่งนีเ้ปิดใหบ้ริการแก่
สาธารณะเป็นครัง้แรกในวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากเูฮาส ์ 
เมืองบลูมสเ์บอรร์ี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที่ตัง้ของอาคารพิพิธภัณฑใ์นปัจจุบนับริติชมิวเซียมเป็น
แหล่งรวบรวมวัตถุต่างๆ จากทุกทวีป จ านวนกว่า 7 ลา้นชิน้ ซึ่งลว้นมีชื่อเสียง และมีการบนัทึกเรื่องราว
ของวฒันธรรมมนษุยจ์ากจดุเริ่มตน้จนถึงปัจจบุนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านอิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) เป็นย่านชื่อดังในกรุง
ลอนดอน ประเทศองักฤษ มีความยาวถึง 1.6 กม มีรา้นคา้ หา้งสรรพสินคา้ชัน้น าขององักฤษ และชอ้ปป้ิง
เซ็นเตอร์มารวมกันอยู่บนถนนเส้นเดียวกันมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท ,
หา้งสรรพสินคา้จอห์นหลุยส์, หา้งสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึ่งแต่ละหา้งก็ลว้นแล้วแต่มี
ชื่อเสียงดว้ยกนัทัง้สิน้ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของทีพั่ก 
พักที ่Hard Rock Hotel London หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 9  Warner Bros. Studio-ชมพระราชวังวินเซอร-์สนามบนิฮิสโธรว ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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 จากนัน้ท าท่านเดินทางสู ่Warner Bros. Studio สถานที่ท่องเที่ยวสดุฟิน ของสาวกแห่งโลกเวทมนตร ์
ที่นี่คณุจะไดพ้บกบัฉากถ่ายท าจรงิจากภาพยนตร ์เรื่องดงั แฮรร์ี่ พอตเตอร ์ที่ครองใจคนทั่วโลกตลอดกาล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น าท่าน ชมพระราชวังวินเซอร ์(Windsor Castle) เป็นพระราชวงัที่ประทบัส าหรบัการพกัผ่อน

สดุสปัดาหข์องพระราชินีองักฤษ พระราชวงันีเ้ป็นพระราชวงัที่ใหญ่ที่สดุในโลกและสรา้งมากว่า 900 ปี
แลว้ พระราชวงันีเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมดา้นในสว่นที่อยู่รอบๆก าแพง แต่น่าเสียดายที่หา้มถ่ายรูป ส่วน
ที่เปิดใหช้มเป็นหอ้งต่างๆส าหรบัการใชง้านในวาระต่างๆ แต่ที่แตกต่างจากพระราชวงัอ่ืนก็ตรงที่มีขา้ว
ของเครื่องใช ้อาวธุ ตลอดจนของก านลัจากประเทศต่างๆใหช้ม และมีของก านลัจากรชักาลที่ 6 ของไทย

ดว้ย  ขา้วของเหลา่นีแ้ทบจะไม่มีใหช้มที่พระราชวงัอื่น ซึ่งอาจจะเป็นเพราะประเทศเหลา่นัน้แพส้งคราม 
ถกูขนยา้ยไปหมดแลว้ หรือระบบพระเจา้แผ่นดินไม่มีแลว้  
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ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮิสโธรว ์เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระ
เตรียมตวัเดินทางกลบั 

21.35 น. ออกเดินทางจากเมืองลอนดอน กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) เทีย่วบินที ่TG971 

(21.35-16.00(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.25 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง 

 

9  10 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)    

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
    ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเดี่ยว 
ศกุร ์- เสาร ์ 28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 66 179,999 179,999 45,000 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านได้

ช าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือ
เหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้ และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ท าให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดส ารอง
เวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย
ที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม
เท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000 

บาท ไม่คุม้ครองโรคประจ าตัวหรือโรครา้ยแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถวนัละ 2 ปอนด/์ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
12. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด

, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

 
 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 70,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วันก่อน

การเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
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2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลง

ต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษอย่าง

ต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขอ
อนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะ
และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมดก่อน ตามก าหนด
เงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทตูไม่ว่าจะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 
ทางบรษัิทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศลา่ชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบินและ
ผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 
 

เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และบรษิัท 
1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรน์ีก้  าหนดใหม้ีผูเ้ดินทาง ขั้น

ต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ เลื่อนการเดินทาง 
หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบล่วงหนา้ก่อน
ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ ดังนั้น กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟลท์บิน
ภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัว
ออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทางบริษัทฯ ขอ
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สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการ
จอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงิน
เขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะ
ยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สุดเท่า
จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง 
เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและคืน

ค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรท์ัง้หมกดหรือค่า
มัดจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง อาทิ เช่น 
กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่าย
การด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ชา้
ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนีท้าง
บรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
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4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให ้
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่า
ไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายในการเดินทาง
ทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่งเกิด
จากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบรกิารนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทกุอย่างทาง
บรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิล
แชร ์หรือบคุคลที่ไม่สามารถดแูลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นราย
กรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ
บางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑท์ี่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั
ท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย
สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สายการบินและ 
ช่วงเวลาเดินทาง  
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3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย
การบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 

วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนี ้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้ง หลังจากได้ส  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี่  / 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกัน
หรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพักแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมีค่าใชจ้่าย 
ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม  
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7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณภูมิต ่า เครื่องปรบัอากาศจะมี
ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะต้องน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู ้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่า 
ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิน้ 

และทางสถานทตูมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 
2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นใหก้ับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้โดย
สถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านกัอาศยั ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศ
ที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


