


 



วนัแรก สนามบินสุวรรณภมิู 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้น
เอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง  

วนัท่ีสอง กรงุเทพฯ TG 910 (01.10 – 07.15) - ลอนดอน (ประเทศองักฤษ) – ซาลสเ์บอร่ี – 
สโตนเฮนจ ์- บาธ – วิหารเมืองบาธ – เข้าชมโรงอาบน ้าโรมนั – สะพานพลัทนี์ย ์– 
บริสตอล  

01.10 น.  ออกเดนิทางสู่ ลอนดอน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 910  
07.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานฮีทโทรว ์ลอนดอน ประเทศองักฤษ  

หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น า
ท่านเดนิทางเขา้สู่ ซาลสเ์บอรี่  ใชเ้วลาประมาณ 01.30 ชม.  น าท่านชม   สโตนเฮ้นจ ์
(Stonehenge)  เป็นอนุสรณ์สถานยคุก่อนประวตัศิาสตร ์ทีเ่ป็นกอ้นหนิพศิวงตัง้อยู่
โดดๆกลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ในบรเิวณตอนใตข้องเกาะองักฤษ ตวัอนุสรณ์สถาน
ประกอบดว้ยแท่งหนิขนาดยกัษ์ 112 กอ้น ตัง้เรยีงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แท่งหนิ
บางอนัตัง้ขึน้ บางอนัวางนอนลง และบางอนักถ็ูกวางซอ้นอยูข่า้งบน นกัโบราณคดเีชื่อ
ว่ากลุ่มกองหนิน้ีถูกสรา้งขึน้จากทีไ่หนสกัแห่งเมือ่ประมาณ 3000–2000 ปีก่อน
ครสิตกาล สโตนเฮนจแ์ละบรเิวณโดยรอบไดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 
1986 และยงัถูกจดัใหเ้ป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยคุกลางอกีดว้ย  น าท่าน
เดนิทางสู่เมอืงบาธ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
บ่าย น าท่านชม วิหารเมืองบาธ (Bath Abbey) เป็นมหาวหิารใหญ่ประจ าเมอืง และถอืว่า

เป็นมหาวหิารในสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในองักฤษ สรา้งในสมยัศตวรรษที ่7 และมกีาร
ปรบัปรงุในอกีหลายครัง้ต่อมา ตัง้อยูด่า้นหลงัโรงอาบน ้าโรมนั ถูกสรา้งขึน้ใหมใ่น
ศตวรรษที ่12 ใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบ พธิกีรรมทางศาสนา ภายในวหิารตกแต่งอย่าง
วจิติร โดยเฉพาะเพดานกลางวหิารทีอ่อกแบบใหม้ลีกัษณะแฉกออกคลา้ยรปูพดั น า
ท่านเขา้ชม โรงอาบน ้าโรมนั(ดา้นใน)  โรงอาบน ้าโรมนัแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 70 บ่อ
น ้าภายในเป็นแหล่งน ้าพุรอ้นตามธรรมชาต ิมอุีณหภูมสิูงถงึ 46.5 องศาเซลเซยีส โรง
อาบน ้าแห่งนี้เป็นทีพ่บปะสมาคมของผูค้นในเมอืงมากกว่าแค่จะมาอาบน ้า หรอื แช่ตวั 
ปัจจบุนัสถานทีแ่ห่งนี้ จงึกลายเป็นพพิธิภณัฑท์ี่ส าคญัอกีแห่งของเมอืงบาธ   จากนัน้น า
ท่านชม สะพานพลัทนี์ย ์ Pulteney Bridge  สรา้งขา้มแม่น ้าเอวอน เป็นผลงาน
สถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิบาธในการก่อสรา้ง แต่ความพเิศษเก๋ไก๋อยูต่รงทีด่า้นบนของ
สะพานมอีาคาร รา้นคา้ต่างๆอยูท่ ัง้สองฝัง่ของแนวสะพาน ซึง่สะพานน้ีมคีวามยาว 300 



เมตร ดา้นล่างสะพาน มกีารสรา้งฝายกัน้น ้าลษัณะคลา้ยเกอืกมา้ สายน ้าลดหลัน่กันเป็น
ชัน้ๆ จงึเกดิเป็นภาพสวยงามเหมาะสมส าหรบัเกบ็ภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านสู่ท่ีพกั HOLIDAY INN BRISTOL AIRPORT, BRISTOL  หรือเทียบเท่า 

 
วนัท่ีสาม บาธ – คอทสโ์วลส ์– เมืองเบอรต์นั ออน เดอะวอเตอร ์-   สแตรทฟอรด์ อพัพอน 

เอวอน - บ้านเกิดเชคสเปียร ์(ด้านนอก) - แมนเชสเตอร ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) 

น าเดนิทางเขา้สู่ เมืองคอทสโ์วลส ์ใช้เวลาประมาณ 01.00 ชม. น าท่านชม เมืองเบอร์
ตนั ออน เดอะวอเตอร ์(Bourton-On-The-Water) เป็นหนึ่งใน COTSWOLD 
VILLAGE ทีม่ชีื่อเสยีงหมูบ่า้นแห่งนี้ไดร้บัการโหวตใหเ้ป็นหมูบ่า้นทีส่วยงามทีสุ่ดใน
องักฤษ เนื่องจากเอกลกัษณ์เฉพาะ คอืสรา้งดว้ย COTSWOLD STONE ทัง้หมูบ่า้น
และมแีม่น ้า WINDRUSH ไหลผ่านโดยมสีะพานน่ารกัๆ เชื่อมทัง้สองฝัง่ จงึถูกขนาน
นามว่า LITTLE  OF VENICE  ต่อมาน าท่านเดนิทางเขา้สู่เมืองสแตรทฟอรด์ อพั
พอน เอวอน (Stratford-Upon-Avon)  ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท ี  น าท่านชม 
เมืองสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน เป็นเมอืงเลก็ๆ ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้าเอวอน อาคาร
บา้นเรอืนยงัคงบรรยากาศดัง้เดมิไวค้อืเป็นบา้นสองชัน้ ผนงัก่ออฐิ ฝาผนงัชัน้สอง
ประดบัดว้ยไมท้ าเป็นลวดลายสลบักนั รา้นคา้ ผบับาร ์และรา้นอาหารมป้ีายแขวนยืน่
ออกมาถนนและทางเดนิถูกประดบัดว้ยพุ่มไมด้อกสสีนัสวยงาม 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย  
บ่าย น าท่านชม บ้านเกิดเชคสเปียร ์(ดา้นนอก)  วลิเลยีม เชคสเปียร ์เป็นชื่อเตม็ของยอด

กวเีอกของโลก เกดิและเตบิโตทีเ่มอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน ลกัษณะบา้นเป็น
บา้นสองชัน้ มหีอ้งท างาน หอ้งนอน หอ้งครวั หอ้งกนิรบัประทานอาหาร หอ้งนัง่เล่น 
และขา้วของเครือ่งใช ้จดัแสดงใหช้ม รวมถงึรปูปัน้ครึง่ตวัขนาดเท่าจรงิตัง้ไวอ้ยูร่มิ
หน้าต่าง ปัจจบุนัไดเ้ปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หผู้ท้ีส่นใจไดเ้ขา้เยีย่มชม  จากนัน้น าท่านเดนิ
ทางเขา้สู่ เมืองแมนเชสเตอร ์ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม.  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านสู่ท่ีพกั HOTELHOLIDAY INN MANCHESTER CITY 
CENTRE,MANCHESTER หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 



วนัท่ีส่ี แมนเชสเตอร ์– สนามฟตุบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์(ชมด้านใน)  - ยอรก์ – มหา
วิหารยอรก์ (ชมด้านใน) – ชมเมืองยอรก์ - เบอรมิ์งแฮม 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) 
น าท่านเขา้ชม สนามฟตุบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) มชีื่อเรยีก
อกีชื่อหนึ่งคอื Theatre Of The Dream หรอื โรงละครแห่งความฝัน เป็นสนามฟุตบอล
ของทมีปีศาจแดงแมนย ูสนามแห่งนี้มคีวามจ ุ76,000 ทีน่ัง่เกา้อีทุ้กตวัเป็นสแีดงซึง่เป็น
สปีระจ าสโมสร มพีพิธิภณัฑ ์รา้นค้าขายของทีร่ะลกึ บรเิวณประตูทางเขา้จะพบรปูปั้น
ของท่านเชอรแ์มท บสับี ้อดตีโคช้คนส าคญัของทมี 
Special Offer!! เย่ียมชมภายในสนามฟตุบอล และหลงัจบการเย่ียมชมจะได้รบั
ประกาศณียบตัรเป็นท่ีระลึก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมืองยอรก์ ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม  

น าท่านเขา้ชม มหาวิหารยอรก์ (ชมดา้นใน) ยอรก์มนิสเตอร ์วหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
องักฤษใชเ้วลาสรา้งยาวนานถงึ 250 ปี เป็นวหิารทีม่สีถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง
ศลิปะคลาสสกิ นอรม์นั แซกซนัและองักฤษ วหิารแห่งนี้สรา้งได้สวยงามทัง้ภายในและ
ภายนอกภายในวหิารมภีาพวาดประดบักระจก และยงัมรีปูสลกัหนิ รปูปั้น หลุมฝังศพ
ของบาทหลวงและคนมชีื่อเสยีงอกีนบัไมถ่้วน  น าท่านชมเมืองยอรก์ ถนนโบราณยา่น
กลางเมอืง สามารถเดนิลดัเลาะไปตามตรอกซอกซอยจะพบกบัรา้นคา้มากมาย ซึง่ส่วน
ขายของทีร่ะลกึส าหรบันกัท่องเทีย่วทีผ่่านมาบรเิวณใกล้ๆ เป็นทีต่ ัง้ของตลาดสดผสม
ตลาดนดั มรีา้นเสือ้ผา้ รองเทา้และของใชจ้ าหน่ายเดนิต่อไปยงัประตูเมอืงเก่า ก าแพง
เมอืงเก่าซึง่ทุกท่านอาจขึน้ไปเดนิบนแนวก าแพงเมอืงเพื่อดื่มด ่าบรรยากาศของเมอืงนี้  
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมืองเบอรมิ์งแฮมใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม. 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่านสู่ท่ีพกั NOVOTEL BIRMINGHAM CENTRE , BIRMINGHAM หรือ
เทียบเท่า 

 
วนัท่ีห้า เบอรมิ์งแฮม –  ออ๊กซ์ฟอรด์ – สะพานถอนหายใจ – วิทยาลยัไครสตเ์ชิรช์ – บิ

สเตอร ์– อิสระช้อปป้ิง ณ บิสเตอร ์วิลเลจเอาทเ์ลต็ – ลอนดอน 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) 

เดนิทางเขา้สู่ เมืองออ๊กซฟ์อรด์  ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม. อ๊อกซฟ์อรด์  เมอืง
มหาวทิยาลยั ตัง้อยูห่่างจากลอนดอนเพยีง 90 กโิลเมตร โดยมมีหาวทิยาลยัอ๊อกซ์
ฟอรด์เป็นศูนยก์ลางการศกึษาตัง้อยูย่คุกลาง นบัเป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดใน
องักฤษ และเก่าแก่เป็นอนัดบัสองของโลก นายกรฐัมนตรอีงักฤษถงึ 25 คนเคยส าเรจ็



การศกึษาจากทีน่ี่   จากนัน้น าท่านชม  สะพานถอนหายใจ มชีื่อจรงิว่า สะพานเฮท
ฟอรด์ เพราะสะพานน้ีเชื่อมอาคารของวทิยาลยัเฮทฟอรด์เขา้ดว้ยกนัท าใหค้นรูจ้กักนัใน
นามสะพานถอนหายใจ จากสะพานชื่อเดยีวกนัทีเ่วนิสแมว้่าจรงิๆแลว้สะพานแห่งนี้มี
หน้าตาคลา้ยคลงึกบัสะพานรอีลัโตท้ีเ่วนิสเสยีมากกว่า   จากนัน้น าท่าน ชม วิทยาลยั
ไครสเ์ชิรช์ (ชมดา้นนอก) หนึ่งใน 38 มหาวทิยาลยัของมหาวทิยาลยัอ๊อกซฟ์อรด์ 
ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี 1546 โด่งดงัจากภาพยนตเ์รือ่ง Harry Potter เนื่องจากมฉีากหลาย
ฉากทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจจากวทิยาลยัแห่งนี้ นอกจากนี้มาหาวหิารของวทิยาลยัน้ีกย็งั
เป็นมหาวหิารประจ าเมอืงอกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้เดนิทางเขา้สู่เมอืงบสิเตอร ์ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที   น าท่านไปชอ้ป

ป้ิง บิสเตอรวิ์ลเลจ เอาทเ์ลต็ สวรรคข์องนกัชอ็ปป้ิง เป็นสถานที ่ทีร่วมสนิคา้แบรนด์
เนมราคาถูก มากกว่ารอ้ยแบรนดท์ัง้รา้นบตูกิ รา้นขายของเฉพาะอยา่ง ซึง่โดดเด่นและ
ดทีีสุ่ดแห่งหนึ่ง ในยโุรป ใหท้่านไดจ้บัจ่ายซือ้ของอย่างสะดวกจใุจและประทบัใจ ซึง่มี
สนิคา้ หลากหลายแบรนด ์ใหเ้วลาท่านเดนิชอ็ปป้ิงอยา่งเตม็ที่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่กรงุลอนดอน (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 น.) มหานครลอนดอน เมอืง
หลวงของสหราชอาณาจกัร เตม็ไปดว้ยสถานทีเ่กีย่วขอ้งกบัประวตัศิาสตรอ์งักฤษ เขต
เดอะซติีต้ ัง้อยูท่่ามกลางอาคารเก่าแก่และอาคาร สมยัใหม ่เป็นศูนยก์ลางการปกครอง 
การคา้พาณชิย ์การท่องเทีย่ว และการคมนาคมขนส่ง มาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั 
น าท่านสู่ท่ีพกั MILLENNIUM AND COPTHORNE HOTEL AT CHELSEA FC, 
LONDON หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีหก ลอนดอน – วอรเ์นอร ์บราเธอรส์ สตดิูโอ – พิพิธภณัฑบ์ริติช – ลอนดอนอาย – 
อาคารรฐัสภาเวสต์มินสเตอร ์– หอนาฬิกาบ๊ิกเบน – มหาวิหารเวสตมิ์นสเตอร ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) 
น าท่านเขา้ชม วอรเ์นอร ์บราเธอรส์ สตดิูโอ (ชมด้านใน) เขา้ชมสตูดโิอทีใ่ชใ้นการ
ถ่ายท าภาพยนตท์ีน่ านวนิยายชื่อดงัของ JK ROLLING มาสรา้งเป็นภาพยนตท์ัง้ 7 
ภาค ใชเ้วลาถ่ายท าเกอืบ 10 ปี ภาพยนตท์ีค่นทัว่โลกรูจ้กั แฮรร์ี ่พอตเตอร ์นัง่เอง วอร์
เนอร ์บราเธอรส์ สตูดโิอ เป็นสถานทีถ่่ายท าจรงิ ทุกท่านจะไดเ้หน็ของทุกอยา่งทีอ่ยูใ่น
หนงัสตูดโิอขนาดยกัษ์ของวอรเ์นอรบ์ราเธอรส์แห่งนี้ ตัง้อยูท่ีล่เีวสเดน้ห่างจากลอนดอน
ไปประมาณหนึ่งชัว่โมง เปิดใหช้มตัง้แต่ปี 2012 ถา้คุณเป็นหนึ่งในแฟนของพ่อมดแม่
มดน้อยหา้มพลาดกบัการเยอืนดนิแดนเวทมนตแ์ห่งนี้ ซึง่จะท าใหคุ้ณหลงไหลดนิแดน
แห่งนี้เหมอืนตอ้งมนต ์มาร่วมสมัผสัไปพรอ้มกบัเรา   จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืง
ลอนดอน ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 



เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน   หมายเหต:ุ กรณีรอบเข้าชม
วอรเ์นอร ์บราเธอรส์ตดิูโอ ตรงกบัช่วงมือ้อาหารกลางวนั เน่ืองจากมีความ
ต้องการเข้าชมมาก จึงท าให้รอบการเข้าชมอาจมีการเปล่ียนแปลง  ทางบริษทัฯ
ขอสงวนสิทธ์ิคืนค่าอาหารกลางวนัท่านละ 15 GBP (อิสระทานอาหารกลางวนั
ภายในโรงถ่ายภาพยนต)์ 

บ่าย พิพิธภณัฑบ์ริติช (ดา้นใน)  พธิภิณัฑน์ี้เล่าเรือ่งราวประวตัศิาสตรข์องโลกผ่านทางวตัถุ
โบราณจากอารยธรรมต่างๆของมนุษยชาต ิโครงกระดกูมมัมีข่องชาวอยีปิตโ์บราณ รปู
ปัน้ของเทพเจา้กรกีทัง้ 12 องค ์จากขุนเขาโอลมิปัส ศลิปวตัถุจากตะวนัออก จนถงึ
สมบตัลิ ้าค่าจากยคุมดืในยโุรป เป็นพพิธิภณัฑเ์ก่าทีร่วบรวมของล ้าค่า หายากนับไม่
ถว้นใหท้่านได้ชม  น าท่านไปยงั  ลอนดอนอาย หนึ่งในสิง่ก่อสรา้งตามโครงการ
ตอ้นรบัสหสัวรรษใหม ่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีเ่คยสงูทีสุ่ดในโลก (ปี 2000-2006) ดว้ยความ
สงู 135 เมตร ลอนดอนอายจะท าใหทุ้กท่านไดส้มัผสัทศันียภาพทัว่กรงุลอนดอนอย่าง
ตื่นตาตื่นใจ วงลอ้แห่งนี้มทีัง้หมด 32 กระเชา้ บรรจไุดแ้คปซลูละ 25 คน รอบหนึ่งจะใช้
เวลาหมนุ 30 นาท ีเพยีงพอทีจ่ะดื่มด ่าบรรยากาศบนทอ้งฟ้าเหนือกรงุลอนดอนไดเ้ตม็ที ่ 
SPECIAL OFFER !! ขึ้นชมวิวแบบพาโนราม่า ร่วมเกบ็ภาพความประทบัใจมุมสงู
ของมหานครท่ีไม่เคยหลบัไหล    น าท่านชม อาคารรฐัสภาเวสต์มินสเตอร ์ (ดา้น
นอก) อาคารสไตลก์อธคิ หรอืทีคุ่น้กนัในชื่อ House of Parliament เดมิเป็นทีพ่กัของ
กษตัรยิอ์งักฤษมาตัง้แต่เมือ่ 900 ปีก่อน แลว้ไดเ้ปลีย่นมาใชเ้ป็นอาคารรฐัสภาแห่งส
หราชอาณาจกัร อาคารหลงันี้สริา้งขึน้ในปี ค.ศ.1840 หลงัจากอาคารหลงัเก่าถูกไฟไหม ้
อาคารหลงันี้สรา้งบนพืน้ทีเ่ดมิกว่า 20 ไร ่รมิแมน่ ้าเทมส ์มหีอ้งกว่า1,000 หอ้ง และ
หอคอยหลกัๆ 3 หอดว้ยกนั  น าท่านชม หอนาฬิกาบ๊ิกเบน เป็นหอนาฬกิาประจ า
พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ในปัจจบุนัใชเ้ป็นรฐัสภาองักฤษ ตัง้อยูท่ศิ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั หอนาฬกิานี้ถูกสรา้งหลงัจากไฟไหม ้
พระราชวงัเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วนัที ่16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส ์แบรร์ ีเป็น
ผูอ้อกแบบ หอนาฬกิามคีวามสงู 96.3 เมตร ตวันาฬกิาอยูส่งูจากพืน้ 55 เมตร ตวั
อาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัสมเดจ็พระราชนิีนาถวกิตอเรยี  จากนัน้น าท่านชม 
มหาวิหารเวสต์มินสเตอร ์(ดา้นนอก)  มหาวหิารนิกายแองกลคินั เป็นสถานทีจ่ดัพธิี
บรมราชาภเิษกของกษตัรยิใ์นราชวงศอ์งักฤษมาตัง้แต่สมยัพระเจา้วลิเลีย่มที ่1 ปี ค.ศ.
1066 จนถงึปัจจบุนั และเป็นสถานทีฝั่งพระศพของกษตัรยิแ์ละราชนิีองักฤษจาก 17 
ราชวงศ ์มหาวหิารแห่งน้ีแมแ้ต่ภายนอกกม็คีวามสวยงามไมแ่พภ้ายใน   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง   
น าท่านสู่ท่ีพกั  MILLENNIUM AND COPTHORNE HOTEL AT CHELSEA FC, 
LONDON หรือเทียบเท่า 
 



วนัท่ีเจด็ ลอนดอน – หอคอยลอนดอน – ทาวเวอร ์บริดจ ์– อิสระช้อปป้ิงย่านถนนออ๊ก
ฟอรด์ – สนามบินฮีทโทรว ์ลอนดอน – กรงุเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) 
น าท่านเขา้ชม หอคอยลอนดอน (Tower Of London) เป็นพระราชวงัหลวงและป้อม
ปราการ สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์หอคอยใชเ้ป็นป้อมพระราชวงัของ
พระมหากษตัรยิ ์และทีจ่ าขงัส าหรบันกัโทษทีม่ยีศศกัดิส์ูง และยงัเป็นทีส่ าหรบัประหาร
ชวีติและทรมาน คลงัเกบ็อาวุธ ทอ้งพระคลงั สวนสตัว ์และตัง้แต่ปี ค.ศ.1303 เป็นทีเ่กบ็
รกัษามงกุฎและเครือ่งราชาภเิษกของสหราชอาณาจกัร จากนัน้น าท่านชม  ทาวเวอร ์
บริดจ ์สะพานน้ีตดิอนัดบัสะพานทีส่วยงามของโลกเป็นทัง้สะพานยกและสะพานแขวน
ทีม่หีอคอยคู่ตัง้เดนิกลางแม่น ้าเทมส ์สะพานน้ีเปิดใหใ้ชเ้มือ่ ค.ศ.1894 สะพานนี้ มี
เครือ่งสบูพลงังานไอน ้าทีม่กีลไกสลบัซบัซอ้นทีสุ่ดในยคุนัน้ ท าหน้าทีย่กสะพานใหเ้รอื
บรรทุกแล่นผ่าน ผูค้นทีต่อ้งการจะเดนิขา้มแมน่ ้าจงึตอ้งปัน้หอคอย มบีนัไดกว่า 300 
ขัน้และใชท้างเดนิคู่ขนานดา้นบนทีเ่ชื่อมหอคอยทัง้สองแทน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย อสิระ ชอ็ปป้ิงย่านถนนออ็กฟอรด์ (OXFORD STREET) ถนนเสน้ยาวทีม่ ี

หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายอยู ่โดยเฉพาะSELFRIDGES หา้งสรรพสนิคา้มหมึาทีเ่ดนิทัง้
วนักไ็มห่มด แต่ทีห่า้มพลาดคอื แผนกรองเทา้ทีส่วยงามและใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก 
ก่อนจะเดนิไปชอ็ปต่อที ่ถนนสุดหร ูBOND STREET ทีเ่รยีงรายดว้ยรา้นแบรนดเ์นมชื่อ
ดงั 

17.00  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานฮีทโทรว ์ลอนดอน เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคนื
ภาษ ี(Tax Refund) และชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ี

21.25   น าท่านเดนิทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 917 
 
วนัท่ีแปด กรงุเทพฯ 
15.00  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง   มิถนุายน:   15   -   22        
ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน 88,900 70,900 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 84,900 66,900 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่  2 ท่าน มีเตียงเสริม 79,900 63,900 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 12,900 12,900 

 
 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้

ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- ทางบรษิทัฯไมม่นี ้าดื่มบรกิาร  

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศแถบ

ยโุรป ราคาตัว๋เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้

ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่

ถูกตอ้ง,  ภยัธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิ

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

- ควรเผื่อเวลาจองทวัรอ์ยา่งน้อย 40 วนั ก่อนการเดนิทางเนื่องจากมผีลต่อการจองควิยืน่วซี่า 

 
 



อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้) สายการบนิ 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวใ้นรายการเท่านัน้ 

- ค่าภาษสีนามบนิและภาษนี ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง พรอ้มคนขบั และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไว้

เท่านัน้ กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชม./วนั 

- ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก 

ตลอดการเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป 1 ท่าน 

- ค่า Coach Tax และค่าภาษผี่านเขา้เมอืงต่างๆ 

- ค่าทปิพนกังานขบัรถ โดยเฉลีย่ 2 ปอนด ์/ท่าน /วนั 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่า ประเทศองักฤษ พรอ้มค่าประกนัสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวซี่า

ทางสถานทตูไมค่นืใหท้่านไมว่่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรอืไมก่ต็าม 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ พรอ้ม

อาหารเชา้ โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า

และราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร ์หรอื 

การประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรบัเปลีย่นยา้ยเมอืงโดยค านึงถงึความ

เหมาะสมเป็นหลกั 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุและการเจบ็ป่วย ในวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท ของบรษิทั

ประกนัภยันิวแฮมพเ์ชอร ์อนิชวัรนัส ์จ ากดั (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ 

 
อตัราน้ีไม่รวม 

- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่ม และอาหารที่

ส ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให้ เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 



- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณลีกูคา้ต้องการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 

- และในกรณลีกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผู้

เดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณที่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณทีีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลีย่นตวัผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม ่ กรณถีา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่น

ตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลกูคา้ตอ้ง

ชีแ้จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมูค่ณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  

50 % ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขระหว่างสายการ

บนินัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณที่านไมไ่ดร้บัไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 



- สายการบนิไทยก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. 

ส่วนกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถน าขึน้เครือ่งไดอ้ยูใ่นความดแูลของท่านน ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. 

และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ย

สายการบนิอื่น ตอ้งตรวจสอบเรือ่งน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

 
เอกสารในการย่ืนขอวีซ่า 

- พาสปอรต์เล่มจริง มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นบัจากวนัสุดทา้ยของ

โปรแกรมทีเ่ดนิทางจนถงึวนัหมดอายุบนหน้าพาสปอรต์) ควรมหีน้าว่างอยา่งน้อย 6 หน้า 

กรณพีาสปอรต์ช ารดุหรอืมรีอยฉีกขาดไมส่ามารถใชง้านได ้(พาสปอรต์เล่มเก่าทีม่วีซี่าใน

กลุ่มเชงเกน้หรอืประเทศอื่นๆทีห่มดอายไุปแลว้สามารถน ามาแสดงเพิม่เตมิเพื่อใหง้่ายต่อ

การอนุมตัวิซี่า) 

- รปูถ่าย  ส าหรบัการยื่นวซี่าประเทศองักฤษลกูคา้ไมต่อ้งใชร้ปู 

- ถ่ายส าเนา ทะเบยีนบา้น / บตัรประชาชน หรอื บตัรขา้ราชการ / ใบเปลีย่นชื่อ นามสกุล 

ทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหย่า / สตูบิตัรในกรณอีายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ์ 

- หนังสือรบัรองการท างาน (มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีข่อวซี่า) 

** กรณพีนกังานบรษิทั (กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ
สถานทตู) หนงัสอืรบัรองออกโดยบรษิทั/สงักดัทีท่่านท างานอยูโ่ดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนปัจจุบนั  วนัเดอืนปี ทีเ่ริม่ท างานกบับรษิทั (เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) จะตอ้งพมิพ์
ลงบนหวักระดาษบรษิทัฯ พรอ้มประทบัตราบรษิทัฯ และลงนามโดยผูม้อี านาจ จงึถอืเป็น
สมบรูณ์ 
** กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้,ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอื หนงัสอื
รบัรองบรษิทั ตอ้งมชีื่อเป็นเจา้ของกจิการ หรอื คณะกรรการเท่านัน้ คดัส าเนาไมเ่กนิ 3 
เดอืน  

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา จะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษา ตวัจรงิ เป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

- อาชีพอ่ืนๆ ในกรณทีีป่ระกอบอาชพีอสิระ, แม่บา้น หรอื คา้ขายไมไ่ดจ้ดทะเบยีนการคา้ 

ฯลฯ อาชพีทีไ่มส่ามารถออกหนงัสอืรบัรองการท างานได ้ตอ้งท าจดหมายชีแ้จงตนเอง 

สามารถออกเองได ้หรอืใชแ้บบฟอรม์ทีท่างบรษิทัส่งใหก้ไ็ด้ 

- หลกัฐาน ถ่ายส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ถ่ายตัง้แต่หน้าแรกทีม่ ี

ชื่อเจา้ของบญัชจีนถงึหน้าสุดทา้ยทีม่ยีอดอพัเดตโดยยอดบญัชตีอ้งไมก่ระโดดขา้มเดอืน 



หรอืขอ STATEMENT จากทางธนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดตจนถงึปัจจบุนั(ถ่ายส าเนา

สมดุบญัชกีบัขอ Statement ใหท้่านเลอืกอยา่งใดอย่างหนึ่ง) และจ านวนเงนิในบญัช ีมี

จ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกบั

ค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไมเ่ดอืนรอ้นเมือ่กลบัสู่ภูมลิ าเนา  ** ในกรณทีีเ่ดนิทางเป็นครอบครวัหาก

ใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยื่นขอวซี่าตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บับุคคลใน

ครอบครวัดว้ย (หมายเหตุ: ทุกสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะบญัชอีอมทรพัยเ์ท่านัน้ //  ไม่

รบัพจิารณาบญัชเีงนิฝากประจ าทีไ่ม่มกีารเคลื่อนไหว และบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณ)ี 

ในวนันดัยืน่วซี่ากรณุาน าสมุดบญัชเีล่มจรงิมาดว้ย 

- กรณีบริษทัออกค่าใช้จ่ายกบัผู้เดินทาง  นอกเหนือจากเอกสารขา้งต้นแลว้ทางบรษิทัตอ้ง

ออกจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของผูเ้ดนิทาง โดยระบุชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการ

เดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

- กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี เดนิทางไปกบับดิาหรอืมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ตอ้งท าจดหมาย

ยนิยอมโดยบดิาหรอืมารดา จะตอ้งไปยื่นเรือ่งแสดงควาจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตร

เดนิทางไปกบัอกีท่านหนึ่งได ้ณ ว่าทีก่ารอ าเภอหรอืเขตโดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ

เขต ลงลายชื่อและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 

#################################################################### 

- หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯใครข่อความรว่มมอืท่านไป

สมัภาษณ์ตามนดัหมาย กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ ทัง้นี้จะมเีจา้หน้าของบรษิทัฯไปอ านวย

ความสะดวกให ้

- การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัไมใ่หเ้ขา้ประเทศเป็นการถาวร และ

ไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ 

- สถานทตูไม่มนีโยบายการคนืค่าธรรมเนียมวซี่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณา

วซี่าไมว่่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าธรรมเนียมวซี่าได้ 

- กรณที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัพจิารณาวซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการแจง้สถานทตู เพื่อท าการยกเลกิวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ

จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 



## การพิจารณาว่าจะได้รบัวีซ่าหรือไม่นัน้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่
บริษทั ทวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่าน
ง่ายขึ้น ## 

 
- การย่ืนวีซ่าประเทศองักฤษ ลกูค้าต้องมา แสกนลายน้ิวมือ ด้วยตนเองตามวนัเวลา

นัดหมายท่ีศนูยร์บัเรื่อง VFS  ประเทศองักฤษ  โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯคอย

อ านวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


