
 

 

 



 

 

 

วันท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ) ศุกร์ 
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-

12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการ
เช็คอิน  

วันท่ี 2 ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พพิธิภัณฑ์น า้แร่ท่ีเมืองบาธ - คาร์ด๊ีฟ
เมืองหลวงแห่งเวลส์ 

เสาร์ 

00.15 น. ออกเดินทางสูล่อนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910   
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน, เช่า

รถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาด
เที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธ
การเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ 
หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

06.20 น. คณะถงึสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชรอรับ
ท่านออกเดินทางสูเ่มืองซาลส์บวัร่ี น ำเข้ำชมเสำหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 
ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลบัด ามืดในช่วงหนึ่ง
ของประวัติศาสตร์ จากนัน้ออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ     ในหุบเขาเอวอนเมือง
เก่าแก่ที่มีอายุตัง้แต่เมื่อครัง้โรมันเรืองอ านาจจากหลกัฐานบ่อน า้พุร้อน และซาก
อาคารเก่าแก่ที่หลงเหลอือยู่ท าให้เมืองบาธได้รับการแต่งตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจาก
องค์การยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 

(162 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร Local  
13.00 น. น ำเข้ำชมพิพิธภัณฑ์น ้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการ

ค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจบุนัเป็นกลุม่อาคารส าคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตัง้ของ
บ่อน า้แร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม
คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นกัท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน า้แร่ ซึ่งมีทัง้สระว่าย
น า้, บ่อน า้แร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน า้ และส่วนที่เป็น Turkish Bath และให้ท่านได้
ชิมน า้แร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านัน้จากนัน้เที่ยวชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูก
สร้างขึน้ในยคุจอร์เจียน ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัวอีกทัง้อาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่ม
อาคารรูปคร่ึงวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ท าให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย แล้ว
เดินทางต่อสู่เมือง บริสตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ 
เพียงแค่ช่องแคบกัน้ข้ามสะพานเชเวิร์น ผ่านช่องแคบบริสตอลเข้าสู่ เมืองคาร์ด๊ิฟ 
เมืองหลวงของประเทศเวลส์  หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของ
ปราสาทคาร์ด๊ิฟ เดิมเป็นที่พ านักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วย
ก าแพงโบราณ จากนัน้ชม ศาลาว่าการเมือง และ พิพิธภัณฑ์  ซึ่งเป็นกลุ่มอาคาร
โบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ด๊ิฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคาร
ที่ท าการของรัฐ   

(88 ก.ม.) 

 
 

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

เดียวกัน 
www.claytonhotelcardiff.com  

http://www.claytonhotelcardiff.com/


 

 

วันท่ี 3 เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - 
แมนเชสเตอร์ 

อาทติย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านสู่เขตคอต์สโวลส์ ภูมิภาคทางตะวันตกของอังกฤษ หมู่บ้านแสนสวยเงียบ

สงบ และเมืองเลก็ ๆ ที่มีร้านค้าตกแต่งแบบชนบท สลบักับทุ่งหญ้าสีเขียวขจีคอต์ส
โวลส์ เป็นศูนย์กลางการค้าขนแกะและเลีย้งแกะมาตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่  13-15  
พาท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ เมืองที่โด่งดังที่สดุในคอต์สโวลส์ 
ดเูงียบสงบมีล าธารสายเลก็ ๆ (แม่น า้วินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหิน
ทอดข้ามน า้เป็นช่วง ๆ กบัต้นวิลโลว์ที่แกว่งก่ิงก้านใบอยู่ริมน า้ เมืองนีม้ีร้านอาหาร
และโรงแรม รวมทัง้ร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันร่ืนรมย์  แล้วเดินทางต่อสู่
เมืองสแตรทฟอร์ด เพียง 42 ก.ม. เมืองที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เอวอนอันเป็นบ้านเกิด
ของวิลเลยีม เช็คสเปียร์ กวีที่มีชื่อเสยีงที่สดุขององักฤษ   

(132.2 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. อิสระเดินเลน่ชมเมือง หาซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัวิลเลยีม เชคสเปียร์ กวีเอกที่โด่งดัง

ของโลก หลงัจากนัน้ออกเดินทางสูแ่มนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง อีก
ทัง้ยงัเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีช่ือเสยีงโด่งดงัในวงการฟตุบอลของโลก คือ แมนยู หรือ 
ปีศาจแดง  

(194.5 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก RENAISSANCE MANCHESTER CITY 4*  หรือเทียบเท่า

ในระดับเดียวกัน 
www.marriott.com/MarriottRe

wards  
วันท่ี 4 สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวิน

เดอร์เมียร์ - เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์) 
จันทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น ำคณะเข้ำชมสนำมโอลด์ แทรฟฟอร์ด ที่สร้างนักเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจ

แดงมาหลายสมยั สนามฟตุบอลของสโมสรแมนยฯู ที่จดัว่ารวยที่สดุในโลก อิสระให้
ท่านเลอืกซือ้ของที่ระลกึของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไป
ด้วยของที่ระลกึหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล (หมำยเหตุ กำรเข้ำชมสนำม
ฟุตบอลและ    มิวเซียมจะงดให้บริกำรในวันท ำกำรแข่งขัน) แล้วออกเดินทาง
สู่เมืองวินเดอร์เมียร์ เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการ
ขนานนามว่าดีและสวยที่สดุขององักฤษที่กว้างขวางและครอบคลมุทะเลสาบถึง 16 
แห่ง 

(144.6 ก.ม.) 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น ำคณะล่องเรือชมควำมสวยงำมของทะเลสำบวินเดอร์เมียร์ ทะเลสาบน า้จืด

ขนาดใหญ่ มีความยาว 18 ก.ม. และสว่นกว้างที่สดุราวๆ 1.5 ก.ม. ชาวอังกฤษเรียก
กันว่า “ทะเลสาบริบบิน้” บ่งบอกถึงลักษณะของทะเลสาบนี  ้ว่ากันว่าน า้ใน
ทะเลสาบเป็นน า้ที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา  สองฝ่ังของทะเลสาบเต็ม
ไปด้วยความร่มร่ืนของไม้ใหญ่นานาพันธุ์  สลบักับบ้านพักตากอากาศที่มาสร้างไว้ 
ช่วยเติมแต่งให้เป็นทศันียภาพที่น่าดชูมย่ิงขึน้ไปอีก จงึกลายเป็นที่พักผ่อนยอดนิยม
อีกแห่งหนึ่งของคนอังกฤษที่นิยมมาเล่นเรือใบล าเล็กๆ หรือนั่งเรือล่องไปตาม
ทะเลสาบ เพื่อด่ืมด ่ากบัธรรมชาติ แล้วเดินทางสูดิ่นแดนภาคเหนือที่เมืองเอดินเบิร์ก 
หรือ เอดินเบอระ เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่สวยงาม  

(227.8 ก.ม.) 

 

http://www.marriott.com/MarriottRewards
http://www.marriott.com/MarriottRewards


 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก NOVOTEL EDINBURGH HOTEL 4* หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.novotel.com 

วันท่ี 5 แคลตันฮลิล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - แคร์นไรอัน - เบลฟาสต์ 
(ไอร์แลนด์เหนือ) 

อังคาร 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึน้สู่ยอดเขาแคลตันที่จะท าให้ท่านประทับใจไปกับ

เมืองที่ถกูแบ่งเป็นสองฝ่ังของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของ
ตัวเมืองแล้ว บนเนินเขาแห่งนีย้ังเป็นที่ตัง้ของอนุสรณ์สถานร าลกึถึงสงครามนโป
เลยีน ที่ยงัสร้างไม่เสร็จสมบรูณ์ สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลงึมหาวิหารแพนธีออน ใน
ประเทศกรีซ ท าให้เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่าน
ชมอนสุาวรีย์บ็อบบี ้สนุขัพนัธุ์สกายเทอเรียร์ที่โด่งดงัที่สดุตวัหนึ่งของโลก จากความ
ซื่อสตัย์ และจงรักภักดี  ถนนรอยลัไมล์ ถนนสายส าคัญที่เชื่อมสู่พระต าหนักโฮลี่รู๊ด 
(Palace of Holyrood House) ซึง่เป็นที่ประทบัของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อต
แลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็นรัฐสภา
แห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิ ใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย น ำท่ำนเข้ำชม
ปรำสำทเอดินเบิร์ก อนัสง่างามด้วยท าเลที่ตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่า
จากทกุมมุเมือง เคยเป็นที่ประทบัของกษัตริย์สก๊อต เคยถูกท าลายลงหลายครัง้ แต่
ทุกครัง้ก็ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ให้กลบัคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครัง้
สดุท้าย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ สก็อต นักปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็น
สว่นต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ และก าแพงปราสาทโบราณ มี
ปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 
150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อร าลกึถึงพระ
มารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสูพ่ระราชฐานชัน้ในส่วนที่เป็น The Palace จัด
แสดงเกี่ยวกบัเร่ืองราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และ 
Great Hall เคยเป็นทัง้ห้องจัดเลีย้ง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร  และ
โรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยคุสมยัปัจจบุนั จดัแสดงเกี่ยวกบัอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้
ในการสงครามบนัทกึภาพสวยตามอธัยาศยั   

 
 

 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งบนถนนปริน้เซส ที่มีห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนม และร้าน

ขายของที่ระลกึ โดยเฉพาะป่ีสก็อตเคร่ืองดนตรีประจ าชาติสก็อต ที่มีความเก่าแก่
ที่สุดในโลก รวมทัง้ผ้า WOOLและผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตันผ้าลายสก็อต
พืน้เมืองอันเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ  ได้เวลารถโค้ชเดินทางสู่เมืองแคร์นไรอัน 
(Cairnryan) เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อตแลนด์ชายฝ่ังตะวันออก ที่
นิยมในการข้ามเรือเฟอร์ร่ีสู่ไอร์แลนด์เหนือ เส้นทางคมนาคมหลกัที่สะดวกสบาย 
และยงัมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน 

(200.9 ก.ม.) 

 
 

19.30 น. เรือ High Speed Ferry (Stena Line) ข้ามสู่เบลฟาสต์ (BELFAST) เพียง 2.15 ช.
ม. สูเ่มืองหลวงที่มากด้วยสสีนั และมีชีวิตชีวา ทัง้ยังเป็นประตูสู่ชนบทอันเงียบสงบ
ของไอร์แลนด์เหนือ เบลฟาสต์เป็นแหลง่ก าเนิดของเรือไททานิค และยังคงมีร่องรอย
ความเจริญทางอตุสาหกรรมที่ก่อร่างขึน้ อีกทัง้ยังได้ซึมซับจนกลายเป็นวัฒนธรรม
ของเมือง แม้ภาพความทรงจ าที่เต็มไปด้วยความรุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 แต่ใน
ปัจจุบันนี  ้เมืองนีเ้ปลี่ยนมุมมองและหันมาส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่ส าคัญ
ต่างๆ แสดงความเป็นไอร์แลนด์เหนือได้อย่างสมบูรณ์  

 

 

http://www.novotel.com/


 

 

19.45 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ Local 
21.45 น. ถงึเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ 1 ใน 4 เมืองปกครองของสหราช

อาณาจกัร น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม 
 

 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก EUROPA HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน 

www.hastingshotels.com   

วันท่ี 6 คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ 
(World Heritage Site) 

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเที่ยวชมไอร์แลนด์เหนือ ตามรอยซีรีส์ดังของ HBO เร่ือง "Game of 

Thrones"  แหลง่ท่องเที่ยวยอดฮิต สถานที่หลกัที่ใช้เป็นที่ถ่ายท าซีรีส์ดัง เรียกได้ว่า
เปลีย่นจากเมืองร้างเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่รองรับนกัท่องเที่ยวหลายร้อยคนต่อวันใน
ชั่วพริบตา และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตติดอันดับโลก สถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ตัง้แต่ถ า้ ทุ่งหญ้า ภูเขา ซึ่งล้วนแต่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายท า Game of 
Thrones ทัง้สิน้ รถโค้ชเลาะเลียบชายฝ่ัง Northern Ireland โดยแวะให้ถ่ายรูปกับ
ปราสาท Carrickfergus ซึง่สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 12 ถือได้ว่าเป็นปราการนอร์มันที่
เก่าแก่และดีที่สดุของไอร์แลนด์เหนือ ชมทศันียภาพชายฝ่ังทะเลที่ Carrick-A-Rede 
ที่มสีะพานเชือก (Rope Bridge) ท้าทายผู้กล้า ท้าความสงู ความเสียว ช่องแคบที่มี
ความลกึ 30 เมตร กว้าง 20 เมตร แรกเร่ิมเดิมทีสร้างโดยชาวประมง เพื่อไว้ใช้ข้าม
ไปจับปลาแซลมอน สร้างมาสามร้อยกว่าปี โดยเร่ิมแรกเป็นแค่เชือกจับเส้นเดียว 
ต่อมาได้มีการปรับปรุงสร้างใหม่ให้มั่นคงแข็งแรง และท าเป็นสถานที่ท่องเที่ ยว 
จากนัน้แวะเมือง Bushmills เมืองนีม้ีช่ือเร่ืองวิสกี ้โดยมีโรงกลัน่วิสกีเ้ก่าแก่ ตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1608  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านสูเ่ขตอนุรักษ์ธรรมชาติของเนชั่นแนลทรัสต์ และแหล่งมรดกโลกแห่งที่หนึ่ง

ของไอร์แลนด์ (Giant’s Causeway) คนที่นี่ถือว่าเป็นสิง่มหศัจรรย์อันดับ 8 ของโลก 
ธรรมชาติอนัน่าพิศวงนีป้รากฏให้เห็นบริเวณชายฝ่ังนอร์ธ แอนทริม โคสต์ มีต านาน
เลา่ ขานกนัต่อมาว่า แนวหินพวกนี ้เกิดจากการสร้างของยักษ์ไอริชที่ชื่อ Finn Mac 
Cool เพื่อท้าทายประลองยุทธกับยักษ์ฝ่ังสก็อตแลนด์ ที่ชื่อว่า Benandonner และ
นั่นเอง สถานที่นีจ้ึงได้ถูกเรียกว่า Giant's Causeway หินราว 40,000 แท่งที่สงูถึง 
12 เมตร หินบะซอลหกเหลีย่มเหล่านีถู้กสร้างขึน้ในช่วงภูเขาไฟระเบิด 60 ล้านปีที่
แล้ว นีเ้ป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่สุดของโลก ก่อน
เดินทางกลบัแวะชมวิวที่ปราสาทดนูเลซ (Dunluce Castle) เป็นภาพวิวสดุท้ายของ
วนั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก EUROPA HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.hastingshotels.com   

วันท่ี 7 เท่ียวเบลฟาสต์ - ไททานิก - บินสู่มหานครลอนดอน - Oxford Street พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เที่ยวชมเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ ที่มีอุตสาหกรรมการต่อเรือ

และท่าเรือขนาดใหญ่ส าหรับจดัส่งสินค้าไปทั่วโลก ในยุคที่เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู และมี
การเจริญเติบโต เกิดขึน้หลังจากมีการเซ็นข้อตกลงสันติภาพ เข้ำชมไททำนิค 
เบลฟำสต์ (Belfast Titanic) พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชัน้ รูปร่างเหมือน
หวัเรือล ามหมึา แหลง่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมือง เรือไททานิคถูกสร้างขึน้ที่อู่ต่อเรือ  

 

http://www.hastingshotels.com/europa-belfast/
http://www.hastingshotels.com/europa-belfast/


 

 

ฮาร์แลนด์และวูลฟฟ์ในเบลฟาสต์ ก่อนที่จะแล่นไปยังเมืองเซาท์แธมตัน ภายใน
พิพิธภัณฑ์มีการน าห้องจ าลองของห้องสนัทนาการต่างๆ บนเรือและบันไดใหญ่
กลางเรือมาโชว์ด้วย นกัท่องเที่ยวยังสามารถส ารวจเร่ืองราวของไททานิค ผ่านการ
แสดงด้วยเทคนิคพิเศษและระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ในปีค.ศ. 1912 ไททานิกเป็นเรือ
ข้ามสมทุรที่ใหญ่ที่สดุในโลก ใช้เวลาในการสร้างนานถึง 3 ปี ด้วยแรงงานมากกว่า 
5,000 คน เรือเดินสมุทรอันหรูหราของบริษัทไวท์ สตาร์ ไลน์ ได้ออกเดินทางจาก
เซาท์แธมตัน ได้ด าด่ิงลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อ 100 ปี นอกจากนีย้ังมี
นิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต์ตัง้แต่เร่ิมมีผู้ บุกเบิกเข้ามา
อาศยั ณ ดินแดนแห่งนี ้แล้วน าไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์
วิคตอเรีย, มหาวิทยาลยัควอเตอร์ (University Quarter) ก าแพงสนัติภาพ (Peace 
Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของถนน Falls และ Shankill สถานที่ท่องเที่ยว
ทัง้หมดนีท้ าให้ท่านได้สมัผสัและเห็นทัง้สองด้านของชีวิตที่ทนัสมัยในเบลฟาสต์  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่มหานครลอนดอน หลังจากรับ

สมัภาระรถโค้ชน าคณะเดินทางไปยงัร้านอาหาร 

 
20.00 น. รับประทานอาหารค ่าเมนูแบบดีลักซ์ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซ่ัน - ต้นต ารับเป็ด

อันโด่งดัง / หอยเชลล์ / กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย 
 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 

4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.millenniumhotels.co.uk  

วันท่ี 8 พระราชวังวนิด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน ศุกร์ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้ เลือกท าเลก่อสร้าง

พระราชวงั ซึง่อยู่บนเนินสงูมองเห็นแม่น า้เทมส์อยู่เบือ้งล่าง น ำเข้ำชมพระรำชวัง
วินด์เซอร์ เป็นที่ประทบัประมขุสงูสดุแห่งประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้
ว่าพระราชวงัแห่งนีเ้ป็นพระราชวงัที่มีผู้พ านกัอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวัง
แห่งใดในโลก เดินผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความ
เป็นมาของพระราชวัง สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือ เขตพระราชฐานชัน้ใน 
State Apartment  ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดา
ด้วยทรัพย์สมบติัของราชวงศ์อนัประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่าน
ปักประดบั ผนงั, เคร่ืองลายคราม, รูปปัน้, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ใน
ยคุต่างๆ The King's Chamber อันมีภาพเขียนเป็นจุดเด่น นอกเหนือจากเตียงไม้
สลกัปิดทองสไตล์ฝร่ังเศสสมยัศตวรรษที่ 18 ที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที่
โดดเด่นที่สดุ St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนีม้ีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมัก
ใช้ในงานพระราชพิธี เช่นงานเลีย้งรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้าอลิ
ซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบกอธิก ประดบัประดาด้วยอาวุธชุดเกราะ และ
ตราประจ าราชวงศ์ St. George's Chapel มหาวิหารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สดุใน
ประเทศองักฤษ อาคารแห่งนีเ้ร่ิมก่อสร้างในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 
และใช้เวลากว่า 50 ปีจนส าเร็จลลุว่ง   

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
13.30 น. รถโค้ชน าท่านสู ่BICESTER VILLAGE เพลดิเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าภายใน

เอ๊าท์เลท็กว่า 130 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลอืกซือ้อย่างจใุจ อาทิ Gucci , Prada 
, Dior , Burberry , Chloe , Coach , Superdry และอีกมากมาย สมควรแก่เวลา
ออกเดินทางสูม่หานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมือง
ที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งใน

(80.1 ก.ม.) 

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


 

 

ศนูย์กลางส าคญัทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง 
แฟชัน่ และศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่โลก 

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

4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.millenniumhotels.co.uk  

วันท่ี 9 เท่ียวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราช 
วังบัคกิง้แฮม - ลอนดอนอาย - Harrods - เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยำยและน ำชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ผ่าน

จตัรัุส ทราฟัลก้าร์, ถ่ายรูปกบัรัฐสภา, หอนาฬิกาบิ๊กเบน, ที่มีความสงู 320 ฟุต เป็น
นาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สดุในโลก, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์, มหาวิหารเซนต์ปอล 
ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น า้เทมส์แห่ง
แรก แล้วขึน้ฝ่ังที่ทาวเวอร์บริดจ์ สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง  เข้ำชมทำวเวอร์
ออฟลอนดอน ที่มีประวติัศาสตร์อนัเกรียงไกรย่ิงใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อน
ซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดน
ประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลงั น าชม
มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดารา
แห่งอาฟริกา 2” หรือ “คลัลนินั 2” และ “มงกฎุของพระราชินีอลซิาเบธ” ประดับด้วย
เพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิน้สุดท้ายคือ “คฑา” 
ประดบัด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1” แล้ว
น าท่านสูถ่นนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ท าการของรัฐในปัจจบุนั, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์
นิ่ง บ้านพกัของนายกรัฐมนตรีองักฤษ, พิคคาดิลลีเ่ซอร์คสั เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบ
ของถนน 6 สาย มีน า้พุ และรูปปัน้อีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่ง
พลอดรักกนั และถ่ายรูปกบัพระราชวงับคักิง้แฮม 

 
 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. ข้ึนชมทัศนียภำพของเมืองแบบเบิร์ดอำยวิวบนลอนดอนอำย กระเช้าลอยฟ้า

ที่สงูที่สดุในทวีปยุโรป มีความสงู 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราช
อาณาจักร มีผู้ มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ย่านช้อปปิ้งไนท์บริดจ์ ที่มี
ห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด อันหรูหราให้ท่านได้เลือกซือ้หาสินค้าแบรนด์เนมจากทั่ว
ยโุรปจนได้เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์   เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลบัมี
เวลาให้ท่านได้ท า Tax Refund พร้อมช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

 

21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG917   
วันท่ี 10 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ อาทติย์ 
16.00 น. สายการบินไทย น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้นเป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรมของแต่ละ

วนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
 
 
 

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


 

 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  UUSSEEDD  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

12-21 ต.ค. 2561 111199,,000000..--  110088,,000000..--  9966,,000000..--  2200,,550000..--  1144,,550000..--  --3344,,000000..--   
--2277,,000000..--   19-28 ต.ค. 2561 

30 พ.ย.-9 ธ.ค. 2561 110077,,000000..--  9977,,000000..--  8866,,000000..--  2200,,550000..--  1144,,550000..--  --2277,,000000..--   
--2222,,000000..--   

4-13 ธ.ค. 2561 

111155,,000000..--  110044,,000000..--  9922,,000000..--  2200,,550000..--  1144,,550000..--  --3333,,000000..--   
--2266,,000000..--   

4-13 ม.ค. 2562 
11-20 ม.ค. 2562 
18-27 ม.ค. 2562 

25 ม.ค.-3 ก.พ. 2562 
1-10 ก.พ. 2562 
8-17 ก.พ. 2562 

15-124 ก.พ. 2562 
22 ก.พ.-3 มี.ค. 2562 

1-10 มี.ค. 2562 
8-17 มี.ค. 2562 
15-24 มี.ค. 2562 

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

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภัณฑ์น า้แร่ที่เมืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้เข้ำชมทำง

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

 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถ่ินในแต่ละเมือง ในกรณีทีท่านมี

ข้อจ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีท่ียื่นวีซ่ำเร่งด่วน ช ำระเพ่ิมท่ำนละ 

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

คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอายมุากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึสขุภาพที่ไม่ได้
เกิดจากโรคประจ าตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของ

สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบ
จองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

 ส าหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ืองน า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้
เคร่ืองได้น า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่
เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียก
ค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 



 

 

ค่าทัวร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

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

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่าน

รู้จกัและเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน 
กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีจอง ซึง่
เงนิมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
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, เสยีงดัง พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่บางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
  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 โดยสามารถย่ืนขอวี

ซ่าได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่นชื่อตัว๋เท่านัน้ และต้องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุัติวีซ่า 
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนั
ทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการ
พิจารณาอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวี
ซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบล่วงหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, 
อบุติัเหต ุฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ 



 

 

บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะ
ค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้า
เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ เดินทางจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทาง
บริษัท ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัท ฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่วกรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้  

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน า้มันเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทัวร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

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

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 

ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมีความ
แตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
การปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หาก
ท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็น



 

 

ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ปอนด์ / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้ 

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ  โหลดได้ท่านละ 1 
ใบเท่านัน้  และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสทิธิของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+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 ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน า้หนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศอังกฤษ   
ใช้เวลายื่นประมาณ 15 - 20 วันท าการ (ไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุด) 

(การขอวีซ่าประเทศองักฤษผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือ ด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศองักฤษ  
ตกึส านกังานเทรนดี ้ชัน้ที่ 28 ถนนสขุมุวิทซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุัติวีซ่า 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส าเนาสติู
บตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  

 หนังสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักัดที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง , อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เ ร่ิมท างานกับบริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้จะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน  1  เดือน พร้อม



 

 

วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 
 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมี

จ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภูมิล าเนา 
ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***
สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  –6แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้
เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

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

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


