
 

 



 

วันท่ีวันท่ี  11  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯออกเดินทางจากกรุงเทพฯ  --  ลอนดอน (อังกฤษลอนดอน (อังกฤษ))  เสาร์เสาร์  
21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 

สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
 

วันท่ี วันท่ี 22  ลอนดอนลอนดอน  --  สโตนเฮ้นจ์สโตนเฮ้นจ์  --  พพิธิภัณฑ์พพิธิภัณฑ์น า้แร่ท่ีเมืองบาธน า้แร่ท่ีเมืองบาธ  --  คาร์ด๊ีฟ (เวลส์)คาร์ด๊ีฟ (เวลส์)  อาทติย์อาทติย์  
00.15 น. ออกเดินทางสูล่อนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910   
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, 

จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่ เ ข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่ วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่ เ กิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้
การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

06.20 น. คณะถงึสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ
รอรับท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บัวร่ี น ำชมเสำหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เ ป็นความลับด ามืดในช่วงหนึ่งของ
ประวติัศาสตร์ จากนัน้ออกเดินทางต่อสูเ่มืองบาธ     ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุ
ตัง้แต่เมื่อครัง้โรมันเรืองอ านาจจากหลักฐานบ่อน า้พุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่
หลงเหลอือยู่ท าให้เมืองบาธได้รับการแต่งตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 
ค.ศ. 1987 

(114 ก.ม. / 54 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น าท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์น ้ำแร่ร้อนโรมนั (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการ

ค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตัง้ของบ่อ
น า้แร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  สว่นที่สองคือ บริเวณวดั และสว่นที่สามคือ บริเวณ
ที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน า้แร่ ซึ่งมีทัง้สระว่ายน า้, บ่อน า้แร่
เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน า้ และส่วนที่เป็น Turkish Bath และให้ท่านได้ชิมน า้แร่ที่จัดให้กับ
นกัท่องเที่ยวเท่านัน้จากนัน้เที่ยวชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึน้ในยุคจอร์เจียน ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทัง้อาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปคร่ึงวงกลมที่มี
สถาปัตยกรรมแปลกตา ท าให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย แล้วเดินทางต่อสู่เมือง บริสตอล 
เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกัน้ข้ามสะพาน
เชเวิร์น ผ่านช่องแคบบริสตอลเข้าสู่ เมืองคาร์ด๊ิฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์  หนึ่งใน
เครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของปราสาทคาร์ด๊ิฟ  เดิมเป็นที่พ านักของขุนนาง
ผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยก าแพงโบราณ จากนัน้ชม ศาลาว่าการเมือง และ 
พิพิธภัณฑ์ ซึง่เป็นกลุม่อาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ด๊ิฟ, สนาม
กีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ท าการของรัฐ   

(91 ก.ม.) 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก RADISSON BLU HOTEL CARDIFF  4* หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.radissonblu.com 

วันท่ี วันท่ี 33  เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์  --  สแตรทฟอร์ดสแตรทฟอร์ด  อัพพอนอัพพอน  เอวอนเอวอน  --  ยอร์คยอร์ค  จันทร์จันทร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 



 

08.00 น. น าท่านสู ่เขตคอตสโวลส์ บริเวณเล็ก ๆ ทางตะวันตกของอังกฤษ หมู่บ้านแสนสวยเงียบ
สงบ และเมืองเลก็ ๆ ที่มีร้านค้าตกแต่งแบบชนบท สลบักับทุ่งหญ้าสีเขียวขจี คอตสโวลส์ 
เป็นศนูย์กลางการค้าขนแกะและเลีย้งแกะมาตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่  13-15  พาท่านเที่ยว
ชม เมืองเบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์  เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตส์โวลส์ ดูเงียบสงบมี      
ล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น า้วินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน า้เป็น
ช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งก่ิงก้านใบอยู่ริมน า้ เมืองนีม้ีร้านอาหารและโรงแรม รวมทัง้
ร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันร่ืนรมย์ แล้วเดินทางต่อสู่เมือง สแตรทฟอร์ด เมือง
ที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เอวอนอนัเป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร์ กวีที่มีชื่อเสียงที่สดุของ
องักฤษ   

(135 ก.ม. / 40 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. อิสระเดินเลน่ชมเมือง หาซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกับวิลเลียม เชคสเปียร์ กวีเอกที่โด่งดังของ

โลก หลงัจากนัน้ออกเดินทางสูเ่มืองยอร์ค (York) เขตแดนที่ครัง้หนึง่กองทพัโรมัน ได้สร้าง
แนวก าแพงป้องกนัการบกุรุกของข้าศกึ ซึง่ก็คือชาวสก็อตผู้ ป่าเถ่ือน ระหว่างเส้นทางผ่าน
เขตยอร์คเชอร์เดลส์ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ จนเข้าสู่เขตเมืองยอร์ค 
ซึง่เป็นศนูย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจกัรมาตัง้แต่ ค.ศ.ที่ 19 

(241 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก YORK MARRIOT HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.marriott.co.uk  
วันท่ี วันท่ี 44  ยอร์คยอร์ค  --  ยอร์คมินสเตอร์ยอร์คมินสเตอร์  --  น่ังรถไฟสาย อีสต์น่ังรถไฟสาย อีสต์ โคสด์ เรลเวย์ โคสด์ เรลเวย์ --  เอดินเอดิน

เบิร์กเบิร์ก  (สก๊อตแลนด์)(สก๊อตแลนด์)  --  ช้อปป้ิงย่านถนนปริน้เซสช้อปป้ิงย่านถนนปริน้เซส  
อังคารอังคาร  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. พาเที่ยวชมคลฟิฟอร์ดทาวเวอร์ สิ่งก่อสร้างโบราณเชื่อกันว่ามีมาตัง้แต่ยุคโรมัน เมื่อครัง้

การเข้ายึดครองของจักรพรรด์ิคอนสแตนติน ใกล้กันเป็นอาคารของพิพิธภัณฑ์ปราสาท
ยอร์ค ก าแพงเมืองโบราณทอดแนวยาวสู่ตัวเมืองเก่าอันเป็นที่ตัง้  มหำวิหำรยอร์คมิน 
สเตอร์ จดัเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ย่ิงใหญ่ที่สดุในอังกฤษ และครอบคลมุพืน้ที่ใกล้เคียง
ของเมืองยอร์ก ซึง่เป็นเมืองแห่งยคุกลาง เมืองแห่งนีม้ีบิช็อปประจ าเมืองในราวปี 314 ท า
ให้เป็นสถานที่ที่มีความส าคญัต่อคริสต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทัง้ยังเป็นโบสถ์
แบบกอธิคที่ใหญ่ที่สดุในอังกฤษเหนืองดงามด้วยการตกแต่งด้วยกระจกสี  แล้วอิสระให้
ท่านได้เดินเลน่ในเขตเมืองเก่าและตามอธัยาศยักบัการหาซือ้ของที่ระลกึ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. น าท่านออกเดินทางโดยรถไฟด่วนสู่ดินแดนของสก๊อตแลนด์ที่เมืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวง

ที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งบนถนนปริน้เซส ที่มีห้างสรรพสินค้าแบ
รนด์เนม และร้านขายของที่ระลกึ โดยเฉพาะป่ีสก็อตเคร่ืองดนตรีประจ าชาติสก็อตที่มี
ความเก่าแก่ที่สดุในโลก รวมทัง้ผ้า WOOLและผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตันผ้าลายสก็อต
พืน้เมืองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ    

(325 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก HOTEL NOVOTEL EDINBURGH CENTRE 4* หรือเทียบเท่า

ในระดับเดียวกัน 
www.novotel.com 

 **ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจัดห้องพักในเมืองใกล้เคียง หากวันท่ีเข้าพักตรงกับ
เทศกาลต่างๆ**  

 

วันท่ี วันท่ี 55  ปราสาทเอดินเบิร์กปราสาทเอดินเบิร์ก  --  พระต าหนักโฮลีรู๊ดพระต าหนักโฮลีรู๊ด  --  เลคดิสทริคเลคดิสทริค  --  วนิเดอร์เมียร์วนิเดอร์เมียร์  พุธพุธ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.marriott.co.uk/
http://จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด/
http://www.visitbritain.com/th/destinations/city-guides/york/index.aspx
http://www.novotel.com/


 

09.00 น. น าเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึน้สู่ยอดเขาแคลตันที่จะท าให้ท่านประทับใจไปกับเมืองที่
ถกูแบ่งเป็นสองฝ่ังของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแล้ว 
บนเนินเขาแห่งนีย้ังเป็นที่ตัง้ของอนุสรณ์สถานร าลกึถึงสงครามนโปเลียน ที่ยังสร้างไม่
เสร็จสมบรูณ์ สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลงึมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ท าให้เอดิน
เบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี ้สนุัขพันธุ์
สกายเทอเรียร์ที่โด่งดังที่สุดตัวหนึ่งของโลก จากความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี  แล้ว
เดินทางสู่ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายส าคัญที่ เชื่อมสู่พระต าหนักโฮลี่ รู๊ด (Palace of 
Holyrood House) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ และเคย
เป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่า
ภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั แล้วน าท่านเข้ำชมปรำสำทเอดินเบิร์ก อันสง่างาม
ด้วยท าเลที่ตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของ
กษัตริย์สก๊อต เคยถูกท าลายลงหลายครัง้ แต่ทุกครัง้ก็ได้รับการบูรณะ และสร้างใหม่ให้
กลบัคืนสูค่วามสง่างาม โดยเฉพาะครัง้สดุท้าย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ สก็อต 
นักปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและ
ก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 
น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อ
ร าลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชัน้ในส่วนที่เป็น The 
Palace จดัแสดงเกี่ยวกบัเร่ืองราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ 
และ Great Hall เคยเป็นทัง้ห้องจดัเลีย้ง, การประชมุสภา, โรงเรือนทหารและโรงพยาบาล
มาแล้วในแต่ละยุคสมัยปัจจุบัน จัดแสดงเก่ียวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงคราม
บนัทกึภาพสวยตามอธัยาศยั   

 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ สู่เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่

ได้รับการขนานนามว่าดี  และสวยที่สดุของอังกฤษที่กว้างขวางและครอบคลมุทะเลสาบ
ถงึ 16 แห่ง 

(250 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก LOW WOOD HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.elh.co.uk/hotels/lowwoo

d/ 
วันท่ี วันท่ี 66  เลคดสิทริคเลคดสิทริค  --  แมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์  --  สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด  --  มหานครมหานคร

ลอนดอนลอนดอน    
พฤหัสบดีพฤหัสบดี  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านชมบรรยากาศของเลคดิสทริค เขตอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สดุของประเทศ เพื่อการ

พกัผ่อนตากอากาศท่ามกลางความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบและหุบเขางดงามประดุจ
หนึง่ภาพวาด เดินทางต่อสู่แมนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสียง อีกทัง้ยังเป็น
เมืองที่มีสโมสรที่มีช่ือเสยีงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนยูหรือ ปีศาจแดง  น ำ
คณะเข้ำชมสนำมโอลด์แทรฟฟอร์ด ที่สร้างนักเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจแดงมาหลาย
สมยั สนามฟตุบอลของสโมสรแมนยฯู ที่จดัว่ารวยที่สดุในโลก อิสระให้ท่านเลือกซือ้ของที่
ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึก
หลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล (หมายเหต ุการเข้าชมสนามฟุตบอลและมิวเซียมจะงด
ให้บริการในวนัท าการแข่งขนั) 

(144 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. ออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที่

ใหญ่ที่สดุของสหภาพยโุรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง
ส าคัญทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และ
ศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก หากการจราจรไม่เป็นอุปสรรคในการเข้า
เมือง เวลาที่เหลอืจะน าท่านแวะห้างสรรพสนิค้าแฮร์ร็อดที่มีชื่อเสยีง 

(335 ก.ม.) 
 

http://www.elh.co.uk/hotels/lowwood/
http://www.elh.co.uk/hotels/lowwood/


 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซ่ัน - ต้นต าหรับเป็ดย่างอันโด่งดัง เพิ่ม 
หอยเชลล์ + กุ้งมังกรและหลากหลายเมนูความอร่อย 

Chinese Deluxe Menu 

 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4* 
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

www.millenniumhotels.co.uk  

วันท่ี วันท่ี 77  เท่ียวชมมหานครลอนดอนเท่ียวชมมหานครลอนดอน  --  ขึน้ชมววิบนขึน้ชมววิบนลอนดอนอายลอนดอนอาย  --  ทาวเวอร์ออทาวเวอร์ออ
ฟลอนดอนฟลอนดอน  --  มาดามทุสโซ่ด์มาดามทุสโซ่ด์  --  ช้อปป้ิงบนถนนออ็กฟอร์ดช้อปป้ิงบนถนนออ็กฟอร์ด  

ศุกร์ศุกร์  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.30 น. เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและน าชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน  ผ่านจัตุรัส ทรา
ฟัลก้าร์ ผ่านจตรัุสรัฐสภา, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่มีความสงู 320 ฟตุ เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัด
ใหญ่ที่สดุในโลก, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์, มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของโลก, ผ่านชมลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น า้เทมส์แห่งแรก จากนัน้
เดินทางสู่ทาวเวอร์บริดจ์ สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง  เพื่อเข้าสู่ทาวเวอร์ออฟลอ
นดอน ที่มีประวติัศาสตร์อนัเกรียงไกรย่ิงใหญ่นองเลอืดหรือแม้แต่ซบัซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีต
ที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุกและแดนประหาร ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑ์ ซึง่เป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลงั ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับ
ด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอนัดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ 
“มงกฎุของพระราชินีอลซิาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุ
ในโลก และชิน้สดุท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก “ดาราแห่งอาฟ
ริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1” ขึน้ชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย 
กระเช้าไฟฟ้าที่สงูที่สดุในทวีปยุโรป มีความสงู 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม จากนัน้รถโค้ชน าท่านผ่านไปชมศาลากลางเทศบาล
นครลอนดอน ศนูย์กลางการปกครองส่วนท้องถ่ินมากว่า 800 ปี , เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ครัง้
ใหญ่ แล้วเข้าสูถ่นนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ท าการของรัฐในปัจจบุนั, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์
นิ่ง บ้านพกัของนายกรัฐมนตรีองักฤษ จตัรัุสพิคคาดิลลี ่เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 
6 สาย มีน า้พุ และรูปปั ้นอีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรักกัน  
เดินทางต่อสูพ่ระราชวงับัค้กิง้แฮม ที่ประทบัของพระเจ้าอลซิาเบธที่ 2 และพระสวามี 
 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น าท่านเข้าสูพ่ิพิธภัณฑ์หุ่นขีผ้ึง้มาดามทุสโซ่ด์ แต่ละห้องล้วนจัดไว้อย่างน่าชมอาทิ ห้อง

บคุคลส าคญัๆ จากทัว่โลกและมีชื่อเสียงนักกีฬา, ศิลปินเอก, นักการเมือง ตลอดจนผู้น า
ประเทศต่างๆ รวมทัง้ราชวงศ์แห่งองักฤษ แล้วให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับลอนดอนแท็กซี่ 
ผ่านห้องต่างๆ ที่ล้วนแต่น่าสนใจเป็นอย่างย่ิง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
ย่านถนน อ๊อกฟอร์ด 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4* 

หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

www.millenniumhotels.co.uk  

วันท่ี วันท่ี 88  พระพระราชวังวนิด์เซอร์ ราชวังวนิด์เซอร์ --  ช้อปป้ิง ช้อปป้ิง OOuuttlleett  --  เดินทางกลับกรุงเทพฯเดินทางกลับกรุงเทพฯ  เสาร์เสาร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 
Buffet 

http://www.millenniumhotels.co.uk/
http://www.millenniumhotels.co.uk/


 

08.00 น. น าคณะเดินทางสู่พระรำชวงัวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้ เลือกท าเลก่อสร้าง
พระราชวังแห่งนี ้ซึ่งอยู่บนเนินสงูมองเห็นแม่น า้เทมส์อยู่ เบือ้งล่าง พระรำชวงัวินด์เซอร์ 
เป็นที่ประทบัประมขุสงูสดุแห่งประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จงึถือได้ว่าพระราชวังแห่ง
นีเ้ป็นพระราชวังที่มีผู้พ านักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก  เข้าชม
ภายใน โดยผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความเป็นมาของ
พระราชวงั สิง่ที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือเขตพระราชฐานชัน้ใน State Apartment  ถือ
เป็นหวัใจของพระราชวงั ห้องทกุห้องจงึถกูประดบัประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อัน
ประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่านปักประดับ ผนัง, เคร่ืองลายคราม, รูป
ปัน้, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุคต่างๆ  The King's Chamber อันมี
ภาพเขียนเป็นจดุเด่นนอกเหนือจากเตียงไม้สลกัปิดทองสไตล์ฝร่ังเศสสมัยศตวรรษที่ 18 
ที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที่โดดเด่นที่สดุ St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนี ้
มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ในงานพระราชพิธี เช่นงานเลีย้งรับรองพระราช
อาคันตุกะในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิก ประดับประดา
ด้วยอาวุธชุดเกราะและตราประจ าราชวงศ์  และไม่พลาดกับการเข้าชม St. George's 
Chapel ถือเป็นอาคารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สุดในประเทศอังกฤษ อาคารแห่ งนีเ้ ร่ิม
ก่อสร้างในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้เวลากว่า 50 ปีจนส าเร็จลลุว่ง 
 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
 

Chinese 

13.00 น. รถโค้ชน าท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าภายในเอ๊าท์
เลท็กว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกซือ้อย่างจุใจสมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่
มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของ
สหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางส าคัญทาง
ธุรกิจการเมือง และวฒันธรรมของโลก การสือ่สารการบนัเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็นที่
ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่โลก จนได้เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์   เพื่อเตรียม
ตวัเดินทางกลบัมีเวลาให้ท่านได้ท า Tax Refund พร้อมช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 
 

(80.5 ก.ม.) / (81.2 ก.ม.) 

 

21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG917  
 

 

วันท่ี วันท่ี 99  เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯเดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ  อาทติย์อาทติย์  
16.00 น. สายการบินไทย น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม  
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

13-21 ต.ค. 2561 110077,,000000..--  9977,,000000..--  8866,,000000..--  1188,,550000..--  1122,,550000..--  --3344,,000000..--   
--2277,,000000..--   20-28 ต.ค. 2561 

3-11 พ.ย. 2561 9955,,000000..--  8866,,000000..--  7766,,000000..--  1188,,550000..--  1122,,550000..--  --2277,,000000..--   
--2222,,000000..--   20-28 ธ.ค. 2561 

10-18 พ.ย. 2561 

110033,,000000..--  9933,,000000..--  8833,,000000..--  1188,,550000..--  1122,,550000..--  --3333,,000000..--   
--2266,,000000..--   

17-25 พ.ย. 2561 
24 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 

5-13 ม.ค. 2562 
12-20 ม.ค. 2562 
19-27 ม.ค. 2562 

26 ม.ค.-3 ก.พ. 2562 
2-10 ก.พ. 2562 
9-17 ก.พ. 2562 

16-124 ก.พ. 2562 
23 ก.พ.-3 มี.ค. 2562 

2-10 มี.ค. 2562 
9-17 มี.ค. 2562 
16-24 มี.ค. 2562 

ค่าทวัร์รวม :  
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภัณฑ์น า้แร่ที่เมืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้เข้าชมทางบริษัท

ฯ คืนเงินท่านละ 10 ปอนด์) / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / ค่าธรรมเนียม 
Rope Bridge / ค่าขึน้ลอนดอนอาย / ค่าเข้าพระราชวงัวินด์เซอร์ / ค่าเข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน 

 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถ่ินในแต่ละเมือง  ในกรณีทีท่านมี

ข้อจ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีท่ียื่นวีซ่าเร่งด่วน ช าระเพ่ิมท่านละ

ประมาณ 7,050 บาท **รำคำข้ึนอยู่กบัอตัรำแลกเปลีย่น** 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั แบบ OASIS TRIPPER PLAN.

คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกันภัยอายมุากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจาก
โรคประจ าตัว 

– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระและ
เที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 
กิโลกรัม 

 
  



 

ค่าทวัร์ไม่รวม ค่าทวัร์ไม่รวม ::  
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพักค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 
การจองทวัร์ การจองทวัร์ ((HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จกัและ

เชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์
และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซึ่งเงินมดัจ าดังกล่าวจะ
เป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวร์สว่นที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วน
ที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
 
 

ททางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (างบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี  ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยุยงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หัวหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบั
ผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้ 

 
   

การยกเลกิการจองทวัร์ (การยกเลกิการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าได้ทนั

ตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่นชื่อตัว๋เท่านัน้ และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ 
NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 
 
 
 
 



 

  หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่า ไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็น
การยกเลกิตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดังกลา่วข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่าจาก
ทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิส
เซส (ประเทศไทย) จ ากัด  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแล้ว 

 
 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  

 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้อง
รอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ 
เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์สว่นที่เหลอื 
 
 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (การสะสมไมล์ของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 

100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสาย
การบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้  
 
 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสาค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (ยการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั   

ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตั๋ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงโรงแรมและห้องพกั (แรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรบัผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 

ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
การปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมมี่
อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 
หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (สถานที่เข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้
ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตุหนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานที่ดังกลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว 
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่าน
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นที่
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง  
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสญู
หายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

  



 

การสบูบหุร่ี (การสบูบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชดัเจนใน

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (การเดินทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก 

, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูล
คณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤเอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษษ  
ใช้เวลายื่นประมาณ ใช้เวลายื่นประมาณ 1155--2200  วันท าการไม่นับวันเสาร์ วันท าการไม่นับวันเสาร์ --  อาทติย์และวันหยุดอาทติย์และวันหยุด  

(การขอวีซ่าประเทศองักฤษผู้เดินทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือสแกนลายนิว้มือ ด้วยตนเอง ณ  
ศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศองักฤษ ตัง้อยู่ท่ีอาคารเดอะเทรนดี ้ชัน้ 28 สขุมุวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. ) 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / ส าเนาสติูบัตร ใน

กรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบัน, วัน

เดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด
ลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ 
หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่
ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีที่
เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับ
บญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  – 6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศึกษา ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปย่ืน

เร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการ
เขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกาย
สภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ 
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลังจากการจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 
 ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ  

 


