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วนัที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (องักฤษ) 
 

ศุกร์ 

22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สาย
การบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเชค็อิน 
  

วนัที่ 2 ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น ้าแร่ที่เมืองบาธ – คาร์ดี๊ฟเมืองหลวงแห่ง
เวลส์ 
 

เสาร์ 

00.15 น. ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910  
 

 

หมายเหตุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, 
จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ 
อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าให้การเดินทางล่าชา้ 
หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้หัวหน้าทวัร์ มี
สิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทาง
บริษทัฯ ไดช้  าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอื่น ๆ เกิดข้ึนนอกจากใน
รายการทวัร์ หวัหนา้ทวัร์จะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบ
ได ้
 

 

06.20 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว ์นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รถโคช้รอรับท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บัวร่ี น ำเข้ำชมเสำหินสโตนเฮ้นจ์  (Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่ เ ป็นความลับด ามืดในช่วงหน่ึงของ
ประวติัศาสตร์ จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ     ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ท่ีมีอายุ
ตั้งแต่เม่ือคร้ังโรมนัเรืองอ  านาจจากหลกัฐานบ่อน ้าพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ท่ีหลงเหลือ
อยูท่  าใหเ้มืองบาธไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 

(162 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

 
Local 

13.00 น. น ำเข้ำชมพิพิธภัณฑ์น  ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวติัการค้นพบที่
น่าสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมือง คือบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้ าแร่ร้อนคิงส์ 
(The Sacred Spring)  ส่วนที่สองคือ บริเวณวดั และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้
นกัท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใชบ้ริการน ้าแร่ ซ่ึงมีทั้งสระว่ายน ้า, บ่อน ้าแร่เยน็-ร้อน, หอ้งอบไอ
น ้ า และส่วนท่ีเป็น Turkish Bath และให้ท่านไดชิ้มน ้ าแร่ท่ีจัดให้กับนักท่องเท่ียวเท่านั้ น
จากนั้นเท่ียวชมเมืองอาคารบา้นเรือนถูกสร้างข้ึนในยคุจอร์เจียน ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอีก
ทั้งอาคารรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปคร่ึงวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ท าให้เมือง
บาธมีเสน่ห์ไม่นอ้ย แลว้เดินทางต่อสู่เมือง บริสตอล เมืองในองักฤษที่มีพรมแดนติดต่อกบั
ประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกั้นขา้มสะพานเชเวิร์น ผ่านช่องแคบบริสตอลเขา้สู่ เมืองคาร์
ด๊ิฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์  หน่ึงในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตั้งของปราสาท
คาร์ด๊ิฟ เดิมเป็นที่พ  านักของขุนนางผูป้กครองเมือง ถูกล้อมรอบไวด้้วยก าแพงโบราณ 
จากนั้นชม ศาลาว่าการเมือง และ พิพิธภณัฑ์ ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง 
สวนสาธารณะคาร์ด๊ิฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารท่ีท าการของรัฐ   
 

(88 ก.ม.) 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก CLAYTON HOTEL CARDIFF 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 
 

www.claytonhotelcardiff.c
om 

http://www.claytonhotelcardiff.com/
http://www.claytonhotelcardiff.com/
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วนัที่ 3 เบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน - แมนเชสเตอร์ อาทิตย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านสู่เขตคอตส์โวลส์ ภูมิภาคทางตะวนัตกขององักฤษ หมู่บา้นแสนสวยเงียบสงบ และ

เมืองเล็ก ๆ ที่มีร้านค้าตกแต่งแบบชนบท สลบักับทุ่งหญ้าสีเขียวขจีคอต์สโวลส์ เป็น
ศูนยก์ลางการคา้ขนแกะและเลี้ยงแกะมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13-15  พาท่านเที่ยวชมเมือง
เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ เมืองท่ีโด่งดงัที่สุดในคอตส์โวลส์ ดูเงียบสงบมีล าธารสายเลก็ ๆ 
(แม่น ้าวินดรั์ช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้มน ้าเป็นช่วง ๆ กบัตน้วิลโลว์ท่ี
แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน ้ า เมืองน้ีมีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านคา้ให้เดินเล่นเก็บ
บรรยากาศอนัร่ืนรมย ์แลว้เดินทางต่อสู่เมืองสแตรทฟอร์ด เพียง 42 ก.ม. เมืองท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ัง
แม่น ้าเอวอนอนัเป็นบา้นเกิดของวิลเลียม เชค็สเปียร์ กวีที่มีช่ือเสียงท่ีสุดขององักฤษ   

(132.2 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซ้ือของท่ีระลึกเกี่ยวกบัวิลเลียม เชคสเปียร์ กวีเอกที่โด่งดงัของโลก 

หลงัจากนั้นออกเดินทางสู่แมนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรมท่ีมีช่ือเสียง อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมี
สโมสรที่มีช่ือเสียงโด่งดงัในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนย ูหรือ ปีศาจแดง  
 
 
 
 

(194.5 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก CROWN PLAZA MANCHESTER CITY CENTRE 4*  หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

www.crowneplaza.com/Ma
nchester 

วนัที่ 4 สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์ - เอดิน
เบิร์ก (สกอ็ตแลนด์) 
 

จนัทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

09.00 น. น ำคณะเข้ำชมสนำมโอลด์ แทรฟฟอร์ด ที่สร้างนักเตะเก่ง ฝีเทา้ยอดของปีศาจแดงมาหลาย
สมยั สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยฯู ท่ีจดัว่ารวยท่ีสุดในโลก อิสระใหท่้านเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกของทีมที่ท่ านช่ืนชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึก
หลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล (หมำยเหต ุกำรเข้ำชมสนำมฟุตบอลและ    มิวเซียมจะงด
ให้บริกำรในวันท ำกำรแข่งขัน) แลว้ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ เขตเลคดิสทริค (Lake 
District) อุทยานแห่งชาติที่ไดรั้บการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดขององักฤษที่กวา้งขวาง
และครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง 
 

(144.6 ก.ม.) 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

13.00 น. น ำคณะล่องเรือชมควำมสวยงำมของทะเลสำบวินเดอร์เมียร์ ทะเลสาบน ้ าจืดขนาดใหญ่ มี
ความยาว 18 ก.ม. และส่วนกว้างที่สุดราวๆ 1.5 ก.ม. ชาวองักฤษเรียกกันว่า “ทะเลสาบ
ริบบ้ิน” บ่งบอกถึงลกัษณะของทะเลสาบน้ี ว่ากนัว่าน ้ าในทะเลสาบเป็นน ้ าท่ีเกิดจากการ
ละลายของหิมะบนภูเขา  สองฝ่ังของทะเลสาบเตม็ไปดว้ยความร่มร่ืนของไมใ้หญ่นานาพนัธ์ุ 
สลบักบับา้นพกัตากอากาศท่ีมาสร้างไว ้ช่วยเติมแต่งใหเ้ป็นทศันียภาพท่ีน่าดูชมยิ่งข้ึนไปอีก 
จึงกลายเป็นที่พกัผ่อนยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงของคนองักฤษที่นิยมมาเล่นเรือใบล าเล็กๆ หรือ
นัง่เรือล่องไปตามทะเลสาบ เพื่อดื่มด ่ากบัธรรมชาติ แลว้เดินทางสู่ดินแดนภาคเหนือที่เมือง
เอดินเบิร์ก หรือ เอดินเบอระ เมืองหลวงของสกอ็ตแลนดท่ี์ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสวยงาม  
 

(227.8 ก.ม.) 
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19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL EDINBURGH HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

www.novotel.com 

วนัที่ 5 แคลตนัฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - แคร์นไรอนั - เบลฟาสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ) 
 

องัคาร 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

09.00 น. น าเท่ียวชมเมืองเอดินเบอระ ข้ึนสู่ยอดเขาแคลตนัท่ีจะท าให้ท่านประทบัใจไปกบัเมืองท่ีถูก
แบ่งเป็นสองฝ่ังของโอลดท์าวน์และนิวทาวน์ นอกจะไดช้มวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองแลว้ บน
เนินเขาแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของอนุสรณ์สถานร าลึกถึงสงครามนโปเลียน ที่ยงัสร้างไม่เสร็จ
สมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่คลา้ยคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ท าให้เอดินเบอระ
ไดรั้บการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่านชมอนุสาวรียบ์อ็บบ้ี สุนขัพนัธ์ุสกายเทอ
เรียร์ที่โด่งดงัที่สุดตวัหน่ึงของโลก จากความซ่ือสัตย ์และจงรักภกัดี  ถนนรอยลัไมล์ ถนน
สายส าคญัที่เช่ือมสู่พระต าหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyrood House) ซ่ึงเป็นที่ประทบัของ
พระราชินีเวลาเสดจ็เยอืนสกอ็ตแลนด ์และเคยเป็นท่ีประทบัของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝ่ัง
ตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาติสกอ็ตอนัน่าภาคภูมิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั น ำท่ำนเข้ำ
ชมปรำสำทเอดินเบิร์ก อนัสง่างามดว้ยท าเลท่ีตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุก
มุมเมือง เคยเป็นที่ประทบัของกษตัริยส์ก๊อต เคยถูกท าลายลงหลายคร้ัง แต่ทุกคร้ังก็ไดรั้บ
การบูรณะและสร้างใหม่ใหก้ลบัคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะคร้ังสุดทา้ย ในศตวรรษท่ี 19 
โดยเซอร์วอลเตอร์ สกอ็ต นกัปราชญ ์ชาวสกอ็ต แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วน
ของป้อมปราการ และก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืน
ใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างใน
คริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อร าลึกถึงพระมารดาของกษตัริยเ์ดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐาน
ชั้นในส่วนท่ีเป็น The Palace จดัแสดงเกี่ยวกบัเร่ืองราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทบั 
และหอ้งมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทั้งหอ้งจดัเลี้ยง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร 
และโรงพยาบาลมาแลว้ในแต่ละยคุสมยัปัจจุบนั จดัแสดงเกี่ยวกบัอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใชใ้น
การสงครามบนัทึกภาพสวยตามอธัยาศยั   
 

 
 
 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

13.00 น. อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงบนถนนปร้ินเซส ท่ีมีหา้งสรรพสินคา้แบรนด์เนม และร้านขายของ
ที่ระลึก โดยเฉพาะป่ีสก็อตเคร่ืองดนตรีประจ าชาติสก็อต ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก 
รวมทั้งผา้ WOOLและผา้แคชเมียร์ และผา้ตาร์ตนัผา้ลายสก็อตพื้นเมืองอนัเป็นเอกลกัษณ์
ของประเทศ  ไดเ้วลารถโคช้เดินทางสู่เมืองแคร์นไรอนั (Cairnryan) เป็นหมู่บา้นชาวประมง
เล็ก ๆ ของสก็อตแลนด์ชายฝ่ังตะวนัออก ท่ีนิยมในการขา้มเรือเฟอร์ร่ีสู่ไอร์แลนด์เหนือ 
เส้นทางคมนาคมหลกัที่สะดวกสบาย และยงัมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน 
 

(200.9 ก.ม.) 
 
 

19.30 น. เรือ High Speed Ferry (Stena Line) ขา้มสู่เบลฟาสต์ (BELFAST) เพียง 2.15 ช.ม. สู่เมือง
หลวงที่มากดว้ยสีสัน และมีชีวิตชีวา ทั้งยงัเป็นประตูสู่ชนบทอนัเงียบสงบของไอร์แลนด์
เหนือ เบลฟาสต์เป็นแหล่งก  าเนิดของเรือไททานิค และยงัคงมีร่องรอยความเจริญทาง
อุตสาหกรรมท่ีก่อร่างข้ึน อีกทั้งยงัไดซึ้มซับจนกลายเป็นวฒันธรรมของเมือง แมภ้าพความ
ทรงจ าที่เตม็ไปดว้ยความรุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 แตใ่นปัจจุบนัน้ี เมืองน้ีเปลี่ยนมุมมอง
และหันมาส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่ส าคญัต่างๆ แสดงความเป็นไอร์แลนด์เหนือได้
อยา่งสมบูรณ์  
 
 

 

 

http://www.novotel.com/
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19.45 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารบนเรือ 
 

Local 

21.45 น. ถึงเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ 1 ใน 4 เมืองปกครองของสหราช
อาณาจกัร น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัโรงแรม 
 

 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก MALDRON HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

https://www.maldronhotelb
elfastcity.com 

วนัที่ 6 คาร์ริก เฟอกสั - คาร์ริก อะ รีด - บุชมลิล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage 
Site) - ดาร์ก เฮดจ์ 
 

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

09.00 น. น าท่านเที่ยวชมไอร์แลนดเ์หนือ ตามรอยซีรีส์ดงัของ HBO เร่ือง "Game of Thrones"  แหล่ง
ท่องเที่ยวยอดฮิต สถานที่หลกัที่ใชเ้ป็นที่ถ่ายท าซีรีส์ดงั เรียกไดว้่าเปลี่ยนจากเมืองร้างเป็น
เมืองท่องเที่ยว ที่รองรับนกัท่องเที่ยวหลายร้อยคนต่อวนัในชัว่พริบตา และกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดฮิตติดอนัดบัโลก สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ตั้งแต่ถ  ้า ทุ่งหญา้ ภูเขา ซ่ึง
ลว้นแต่ใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท า Game of Thrones ทั้งส้ิน รถโคช้เลาะเลียบชายฝ่ัง Northern 
Ireland โดยแวะใหถ้่ายรูปกบัปราสาท Carrickfergus ซ่ึงสร้างข้ึนในศตวรรษที่ 12 ถือไดว้่า
เป็นปราการนอร์มนัที่เก่าแก่และดีที่สุดของไอร์แลนด์เหนือ ชมทศันียภาพชายฝ่ังทะเลที่ 
Carrick-A-Rede ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ทา้ทายผูก้ลา้ ทา้ความสูง ความเสียว ช่อง
แคบทีมี่ความลึก 30 เมตร กวา้ง 20 เมตร แรกเร่ิมเดิมทีสร้างโดยชาวประมง เพื่อไวใ้ชข้า้ม
ไปจบัปลาแซลมอน สร้างมาสามร้อยกว่าปี โดยเร่ิมแรกเป็นแค่เชือกจับเส้นเดียว ต่อมาไดมี้
การปรับปรุงสร้างใหม่ให้มั่นคงแข็งแรง และท าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว จากนั้ นแวะเมือง 
Bushmills เมืองน้ีมีช่ือเร่ืองวิสกี้  โดยมีโรงกลัน่วิสกี้ เก่าแก่ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1608  
 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
 

Local 

บ่าย น าท่านสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติของเนชัน่แนลทรัสต์ และแหล่งมรดกโลกแห่งที่หน่ึงของ
ไอร์แลนด ์(Giant’s Causeway) คนท่ีน่ีถือว่าเป็นส่ิงมหัศจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก ธรรมชาติ
อนัน่าพิศวงน้ีปรากฏใหเ้ห็นบริเวณชายฝ่ังนอร์ธ แอนทริม โคสต ์มีต านานเล่า ขานกนัต่อมา
ว่า แนวหินพวกน้ี เกิดจากการสร้างของยกัษ์ไอริชท่ีช่ือ Finn Mac Cool เพื่อทา้ทายประลอง
ยุทธกบัยกัษ์ฝ่ังสก็อตแลนด์ ที่ช่ือว่า Benandonner และนั่นเอง สถานท่ีน้ีจึงไดถู้กเรียกว่า 
Giant's Causeway หินราว 40,000 แท่งที่สูงถึง 12 เมตร หินบะซอลหกเหลี่ยมเหล่าน้ีถูก
สร้างข้ึนในช่วงภูเขาไฟระเบิด 60 ลา้นปีท่ีแลว้ น้ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
ที่อศัจรรยท์ี่สุดของโลก ก่อนเดินทางกลบัแวะชมวิวทีป่ราสาทดูนเลซ (Dunluce Castle) เป็น
ภาพวิวสุดทา้ยของวนั 
 

 

 แวะชมวิวทีป่ราสาทดูนเลซ เป็นภาพวิวสุดทา้ยและ The Dark Hedges อุโมงค์ตน้บีชอนัน่า
สะพรึงกลวั HBO ไดใ้ชส้ถานที่แห่งน้ีถ่ายท า Game of Thrones 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 
Thai 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก MALDRON HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 
 

https://www.maldronhotelb
elfastcity.com 
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วนัที่ 7 เที่ยวเบลฟาสต์ - ไททานิก - บินสู่มหานครลอนดอน - Oxford Street 
 

พฤหัสบด ี

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

09.00 น. เที่ยวชมเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ ที่มีอุตสาหกรรมการต่อเรือและ
ท่าเรือขนาดใหญ่ส าหรับจัดส่งสินค้าไปทั่วโลก ในยุคที่เศรษฐกิจ เฟ่ืองฟู  และมีการ
เจริญเติบโต เกิดข้ึนหลงัจากมีการเซ็นขอ้ตกลงสันติภาพ เข้ำชมไททำนิค เบลฟำสต์ (Belfast 
Titanic) พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชั้น รูปร่างเหมือนหัวเรือล  ามหึมา แหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมือง เรือไททานิคถูกสร้างข้ึนท่ีอู่ต่อเรือฮาร์แลนด์และวูลฟฟ์ใน
เบลฟาสต ์ก่อนที่จะแล่นไปยงัเมืองเซาทแ์ธมตนั ภายในพิพิธภณัฑ์มีการน าห้องจ าลองของ
หอ้งสันทนาการต่างๆ บนเรือและบนัไดใหญ่กลางเรือมาโชว์ดว้ย นักท่องเที่ยวยงัสามารถ
ส ารวจเร่ืองราวของไททานิค ผ่านการแสดงดว้ยเทคนิคพิเศษและระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ใน
ปีค.ศ. 1912 ไททานิกเป็นเรือขา้มสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใชเ้วลาในการสร้างนานถึง 3 ปี 
ดว้ยแรงงานมากกว่า 5,000 คน เรือเดินสมุทรอนัหรูหราของบริษทัไวท์ สตาร์ ไลน์ ไดอ้อก
เดินทางจากเซาทแ์ธมตนั ไดด้  าด่ิงลงสู่กน้มหาสมุทรแอตแลนติกเม่ือ 100 ปี นอกจากน้ียงัมี
นิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต์ตั้ งแต่เร่ิมมีผูบุ้กเบิกเข้ามาอาศัย ณ 
ดินแดนแห่งน้ี แล้วน าไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์วิคตอเรีย , 
มหาวิทยาลยัควอเตอร์ (University Quarter) ก  าแพงสันติภาพ (Peace Wall) และชมภาพ
จิตรกรรมฝาผนังของถนน Falls และ Shankill สถานท่ีท่องเท่ียวทั้ งหมดน้ีท าให้ท่านได้
สัมผสัและเห็นทั้งสองดา้นของชีวิตที่ทนัสมยัในเบลฟาสต ์ 
 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
 

Chinese 

บ่าย ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่มหานครลอนดอน หลงัจากรับสัมภาระรถ
โคช้น าคณะเดินทางไปยงัร้านอาหาร 
 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค า่เมนูแบบดีลักซ์ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซ่ัน - ต้นต ารับเป็ดอันโด่งดัง / หอย
เชลล์ / กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย 
 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4* หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

www.millenniumhotels.co.
uk 

วนัที่ 8 พระราชวงัวนิด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE – มหานครลอนดอน 
 

ศุกร์ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.30 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองวินดเ์ซอร์ กษตัริยว์ิลเลียมผูพ้ิชิต เป็นผูเ้ลือกท าเลก่อสร้างพระราชวงั 
ซ่ึงอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น ้ าเทมส์อยู่เบ้ืองล่าง น ำเข้ำชมพระรำชวังวินด์เซอร์ เป็นที่
ประทบัประมุขสูงสุดแห่งประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือไดว้่าพระราชวงัแห่งน้ีเป็น
พระราชวงัที่มีผูพ้  านกัอาศยัต่อเน่ืองยาวนานกว่าพระราชวงัแห่งใดในโลก  เดินผ่าน Jubilee 
Garden ก่อนเขา้สู่อาคารจดัแสดงประวติัความเป็นมาของพระราชวงั ส่ิงที่น่าสนใจควรค่าแก่
การชมคือ เขตพระราชฐานชั้นใน State Apartment  ถือเป็นหัวใจของพระราชวงั ห้องทุก
ห้องจึงถูกประดบัประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อนัประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็น
ภาพเขียนฝีมือ, ม่านปักประดบั ผนัง, เคร่ืองลายคราม, รูปป้ัน, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึง
เฟอร์นิเจอร์ในยคุต่างๆ The King's Chamber อนัมีภาพเขียนเป็นจุดเด่น นอกเหนือจากเตียง
ไมส้ลกัปิดทองสไตลฝ์ร่ังเศสสมยัศตวรรษท่ี 18 ท่ีตั้งตระหง่านอยูก่ลางหอ้ง และหอ้งท่ีโดด 
 

 
 

 

http://www.millenniumhotels.co.uk/
http://www.millenniumhotels.co.uk/
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เด่นที่สุด St.George's Hall ทอ้งพระโรงแห่งน้ีมีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมกัใชใ้นงานพระ
ราชพิธี เช่นงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคนัตุกะในพระนางเจ้าอลิซาเบซ  ภายในตกแต่งตาม
ศิลปะแบบกอธิก ประดบัประดาดว้ยอาวุธชุดเกราะ และตราประจ าราชวงศ์ St. George's 
Chapel มหาวิหารสไตลโ์กธิกท่ีงดงามท่ีสุดในประเทศองักฤษ อาคารแห่งน้ีเร่ิมก่อสร้างในปี
ค.ศ. 1475 โดยพระเจา้เอด็เวิร์ดที่ 4 และใชเ้วลากว่า 50 ปีจนส าเร็จลุล่วง   
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
 

Thai 

13.30 น. รถโคช้น าท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ภายในเอ๊าท์
เล็ทกว่า 130 ร้านคา้แบรนด์เนมให้ท่านเลือกซ้ืออย่างจุใจ อาทิ Gucci , Prada , Dior , 
Burberry , Chloe , Coach , Superdry และอีกมากมาย สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่มหานคร
ลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมืองท่ีใหญ่ที่สุดของสหภาพยโุรป มี
ประชากรกว่า 7.5 ลา้นคน ลอนดอนเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางส าคญัทางธุรกิจการเมือง และ
วฒันธรรมของโลก การส่ือสารการบนัเทิง แฟชัน่ และศิลปะและเป็นท่ียอมรับว่ามีอิทธิพล
ไปทัว่โลก 
 

(80.1 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 

Chinese 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4* หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

www.millenniumhotels.co.
uk 

วนัที่ 9 เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราช วังบัคกิง้แฮม - 
ลอนดอนอาย - Harrods – เดินทางกลบักรุงเทพฯ 
 

เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

09.00 น. เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยำยและน ำชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ผ่านจตุัรัส ทราฟัลกา้ร์, 
ถ่ายรูปกบัรัฐสภา, หอนาฬิกาบ๊ิกเบน, ที่มีความสูง 320 ฟุต เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุด
ในโลก, มหาวิหารเวสตมิ์นสเตอร์, มหาวิหารเซนตป์อล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ
โลก, ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น ้ า เทมส์แห่งแรก แล้วข้ึนฝ่ังท่ีทาวเวอร์บริดจ์ 
สัญลกัษณ์อีกแห่งหน่ึงของเมือง  เข้ำชมทำวเวอร์ออฟลอนดอน ที่มีประวติัศาสตร์อนัเกรียง
ไกรยิง่ใหญ่นองเลือด หรือแมแ้ต่ซับซ้อนซ่อนเง่ือน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, 
ปราสาทราชวงั, คุก และแดนประหาร ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารและหอคอย
หลายหลงั น าชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซ่ึงประดบัดว้ยเพชรที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกช่ือ 
“ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คลัลินนั 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดบัดว้ย
เพชร “โคอินูร์” ท่ีเคยเป็นเพชรเมด็ใหญ่ท่ีสุดในโลก และช้ินสุดทา้ยคือ “คฑา” ประดบัดว้ย
เพชรเมด็ใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คลัลินัน 1” แลว้น าท่านสู่ถนนไวท์
ฮอลล์ อาคารที่ท  าการของรัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขท่ี 10 ถนนดาวน์น่ิง บ้านพักของ
นายกรัฐมนตรีองักฤษ, พิคคาดิลลี่เซอร์คสั เดิมเป็นวงเวียนท่ีบรรจบของถนน 6 สาย มีน ้ าพุ 
และรูปป้ันอีรอสตรงกลางเป็นท่ีนิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรักกัน และถ่ายรูปกับ
พระราชวงับคักิ้งแฮม 
 

 
 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local (Burger Lobster) 

http://www.millenniumhotels.co.uk/
http://www.millenniumhotels.co.uk/
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13.00 น. ขึ นชมทัศนียภำพของเมืองแบบเบิร์ดอำยวิวบนลอนดอนอำย  กระเชา้ลอยฟ้าที่สูงที่สุดใน
ทวีปยโุรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บความ
นิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวไดอ้ย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผูม้าเยือนมากกว่า 3 
ลา้นคนต่อปี ยา่นชอ้ปป้ิงไนทบ์ริดจ์ ที่มีหา้งสรรพสินคา้แฮร์ร็อด อนัหรูหราให้ท่านไดเ้ลือก
ซ้ือหาสินคา้แบรนด์เนมจากทัว่ยุโรปจนไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์   เพื่อ
เตรียมตัวเดินทางกลบัมีเวลาให้ท่านได้ท  า Tax Refund พร้อมช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 
 

 

21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG917  
 

 

วนัที่ 10 เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ 
 

อาทิตย์ 

16.00 น. สายการบินไทย น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

 
(หมายเหตุ  โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัดโปรแกรมของแต่ละ
วนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถว้นจะส่งใหท้่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น) 
 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd   

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd   

DDBBLL  
SSGGLL  UUSSEEDD  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  
CCHHDD  

6 – 15 มี.ค. 2563 
115,000.- 104,000.- 92,000.- 15,000.- 14,000.- 

-29,000.- 
-24,000.- 13 – 22 มี.ค. 2563 

20 – 29 มี.ค. 2563 

27 มี.ค. – 5 เม.ย. 2563 119,000.- 108,000.- 96,000.- 15,000.- 14,000.- 
-29,000.- 
-24,000.- 

10 - 19 เม.ย. 2563 125,000.- 

 
113,000.- 

 
100,000.- 15,000.- 14,000.- 

 
-33,000.- 
-26,000.- 

 
24 เม.ย. – 3 พ.ค. 2563 

120,000.- 108,000.- 96,000.- 16,000.- 15,000.- 
-29,000.- 
-24,000.- 

1 - 10 พ.ค. 2563 
8 - 17 พ.ค. 2563 
15 - 24 พ.ค. 2563 
22 - 31 พ.ค. 2563 

29 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2563 
5 - 14 มิ.ย. 2563 
12 - 21 มิ.ย. 2563 
19 - 28 มิ.ย. 2563 

26 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2563 
 

ค่าทัวร์รวม :  
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าเขา้สโตนเฮน้จ์ / พิพิธภณัฑน์ ้าแร่ท่ีเมืองบาธ / ค่าเขา้สนามกีฬาโอลดแ์ทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้เข้ำชมทำงบริษัทฯ 

คืนเงินท่ำนละ 10 ปอนด์) / ค่าเขา้ปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / ค่าธรรมเนียม  
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Rope Bridge / ค่าข้ึนลอนดอนอาย / ค่าเขา้พระราชวงัวินดเ์ซอร์ / ค่าเขา้ทาวเวอร์ออฟลอนดอน 
 โรงแรมที่พกัตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทีท่านมี

ข้อจ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ย่ืนวีซ่ำเร่งด่วน ช ำระเพิ่มท่ำนละ 10,120 

บำท 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึง
ประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 
7 กิโลกรัม  

 ส าหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้คร่ืองน ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระข้ึน
เคร่ืองไดน้ ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตเ้คร่ืองไดไ้ม่เกิน 
23 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น และน าสัมภาระถือข้ึนเคร่ืองน ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่า
ระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 

ค่าทัวร์ไม่รวม : 
 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือที่ท่านรู้จัก

และเช่ือถือได ้ซ่ึงจะดูแลท่านดว้ยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทวัร์และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าว
จะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงิน
ส่วนที่เหลือตามวนัที่ก  าหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออ  านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. เดก็ที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูท้ี่ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผูร่้วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบุอยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท้ี่ก่อ
หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร่้วมเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมี 
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ผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  
 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
 
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ช  าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว                 
          ให้คนื 100% ของเงินค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว 
         ให้คนื 50% ของเงินค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
          ไม่ต้องคนืเงินค่าบริการ 
 

 2. ค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ไดจ่้ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเท่ียวต่อไปน้ี ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบริการที่ตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ่้ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ไดช้  าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก  
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทั้งน้ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเท่ียวทราบ ดงัต่อไปน้ี 
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหตุ หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชน้บัตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูเ้ดินทางจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั 
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทั ฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผู ้
เดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าวกรุณาตรวจสอบ
กบัเจา้หนา้ท่ี ฯ เพื่อยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ 
 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขการ
สะสมไมลข์องสายการบินนั้น ๆ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 
 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
 
  ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
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 ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / ส าหรับ
ผูพ้กั 3 ท่าน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ข้ึนอยู่กับขอ้จ ากดัของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความ
แตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอาก าศที่มีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น   

 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
การปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หาก
ท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมได ้
 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้น ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง 
เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ  
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระ
เงิน 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
 
  ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม 

ท่านจะถูกเรียกเกบ็โดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้ริการในการยกกระเป๋า
ข้ึนลงได ้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได ้2 ปอนด ์/ ใบ / คร้ัง 

 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตเ้คร่ืองไดไ้ม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ  โหลดไดท้่านละ 1 
ใบเท่านั้น  และน าสัมภาระถือข้ึนเคร่ืองน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 
น้ิว) 

 ในบางรายการทัวร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดให้ต  ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง 
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 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อนั
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซ่ึงจะรับผิดชอบ
ต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 
 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 
 ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ก  าหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair) 

, เดก็ , และผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศองักฤษ   
ใช้เวลายื่นประมาณ 15 – 20 วันท าการ (ไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุด) 
(การขอวีซ่าประเทศองักฤษผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายน้ิวมือ ดว้ยตนเอง ณ ศูนยรั์บค าร้องขอวีซ่าประเทศองักฤษ  
ตึกส านกังานเทรนด้ี ชั้นท่ี 28 ถนนสุขมุวิทซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 
 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส าเนาสูติ

บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
 หนังสือรับรองการท างานจากบริษทั / สังกดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติ
หลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนังสือรับรองบริษัทที่คดัไวไ้ม่เกิน 1  เดือน พร้อม
วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวน
ไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล  าเนา ในกรณีที่
เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่
รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 
 
 กรณีที่บริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –6แลว้ ทางบริษทั

จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและ
เหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา ตวัจริง   
 กรณีที่เดก็อายตุ  ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา , มารดา จะตอ้งไป

ยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวี ซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
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 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้
 

หลงัจากการจองทัวร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


