
 

 

 

EHC-TG-10D-UK-COUNTRYSIDE 

10 วนั อนัซีน องักฤษ คนัทรีไซด์ 
(เที่ยวเมืองเลก็ๆ เมืองแปลกใหม่ในองักฤษ ที่ยงัคงมนต์เสน่ห์และกลิน่อายชนบท) 

 

 
มถุินายน – ตุลาคม 2563 

เร่ิมต้น 99,900 บาท  
(ไม่รวมค่าวซ่ีาองักฤษ และทิปต่างๆ)  

เซาท์เอน ออนซี – โคลเชสเตอร์ – นอริช – คงิส์ ลนิน์ – ปีเตอร์โบโร – โอ๊คแฮม – คอเวนทรี – ไบบิวร่ี 
กลอสเตอร์ – บริสตอล – เอก็ซิเตอร์ – ดอร์เชสเตอร์ – บอร์นมทั – พอร์ตสมทั – ไบรตัน  

ลอนดอน – ล่องเรือแม่น า้เทมส์ – ลิม้ลองเมนู ลอบสเตอร์ - Harry Potter Studio – ช้อปป้ิงเอาท์เลต 
 

ราคาทัวร์ 99,900 บาท : 19-28 มิ.ย. 63 / 19-28 ก.ค.63/ 7-16 ส.ค. 63 / 8-17 ต.ค. 63 / 16-25 ต.ค. 63 



 

 

 

EHC-TG-10D-UK-COUNTRYSIDE 

10 วนั อนัซีน องักฤษ คนัทรีไซด์ 
(เที่ยวเมืองเลก็ๆ เมืองแปลกใหม่ในองักฤษ ที่ยงัคงมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายชนบท) 

 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ  
 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว D ประตูทางเขา้ท่ี 3-4 อาคารผูโ้ดยสาร  
สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

วนัทีส่อง ลอนดอน – เซาท์เอน ออนซี – โคลเชสเตอร์ – นอริช 
 

01.10 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินฮีทโธรว ์(LHR) ประเทศองักฤษโดยการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG910 สายการบินมีบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ11.30 ชม.) 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว ์ประเทศองักฤษ น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซาทเ์อน ออนซี (Southend on sea) เป็นเมืองเล็กๆทางตะวนัออกขององักฤษ และเป็นเมืองท่ี

ไดช่ื้อวา่มีท่าเรือท่ียาวท่ีสุดในโลกคือท่าเรือเซาทเ์อน เพียร์ (Southend Pier) เดิมบริเวณน้ีในสมยัก่อนเป็นท่ีตั้งของ
หมู่บา้นชาวประมง และไดส้ร้างข้ึนมาเป็นเมืองในปี 1892 และยงัเป็นเมืองติดริมฝ่ังมหาสมุทร ท่ีไดช่ื้อวา่มีป้อม
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ปราการใหญ่อีกแห่งหน่ึงบนเกาะองักฤษ น าท่านเขา้ชมป้อมทิวบูรี (Tillbury fort) ซ่ึงเป็นป้อมปืนใหญ่ทางตอน
เหนือของแม่น ้าเทมส์ และเป็นป้อมท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้เฮนร่ีท่ี 8 เพื่อเป็นป้อมหนา้ด่านป้องกนักรุงลอนดอน 
จากการรุกรานของฝร่ังเศส รวมถึงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ 2 อีกดว้ย น าท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่ของป้อม
ปราการแห่งน้ี อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของป้อมทิวบูรี ตามอธัยาศยั  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโคลเชสเตอร์ (Colchester) (ระยะทาง 66 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมือง
ท่ีมีความหลากหลาย ดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนานถึง 2000 ปีเร่ือยมาจนถึงศตวรรษท่ี 21 ท าให้โคลเชสเตอร์สั่ง
สมวฒันธรรมอนัยาวนาน และเมืองน้ีก าเนิดข้ึนมาตั้งแต่ยุคเหล็ก และเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศองักฤษ 
นอกจากนั้นยงัเป็นสถานท่ีฝึกทหารถึง 40,000 นายในช่วงท่ีองักฤษเขา้ร่วมในสงครามโลก คร้ังท่ี 1 น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัเซนต์โบทอลฟ์สไพรออรี (St. Botolph’s Priory) หรือส านักสงฆ์ออกสัตินในศาสนาคริสต์นิกาย 
โรมนัคาทอลิกแห่งแรกขององักฤษ ซ่ึงสร้างข้ึน ตั้งแต่ยคุกลาง แต่ถูกระเบิดอยา่งรุนแรงระหวา่งสงครามกลางเมือง
ในปี ค.ศ. 1648 จากนั้นน าท่านเขา้ชมปราสาทโคลเชสเตอร์ (Colchester Castle) ปราสาทหลงัน้ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ของชาวนอร์มนัในยโุรป ซ่ึงสร้างบนฐานรากของวดัคลอดิอุส (Temple of Claudius) สมยัท่ีโคลเชสเตอร์เป็นเมือง
หลวงโรมนัแห่งสหราชอาณาจกัร ภายในปราสาทเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงโบราณวตัถุท่ีมีอายุกวา่ 2,500 ปี ตวั
อาคารสร้างจากอิฐโรมนัและไดรั้บการรักษาใหค้งอยูใ่นสภาพเดิม  

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn Colchester Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม นอริช – คิงส์ ลนิน์ – ปีเตอร์โบโร 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองนอริช (Norwich) เมืองท่ีติดอนัดบั 1 ใน 10 เมืองสวยขององักฤษท่ีตอ้งมาเยือน เป็นเมืองท่ี

ตั้งอยูใ่นนอร์ทโฟลค์ในอีสตแ์องเกลีย ทางภาคตะวนัออกขององักฤษ เป็นเมืองบริหารส่วนภูมิภาคและเมืองหลวง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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ของนอร์โฟล์ค ระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 11 นอริชเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นท่ีสองขององักฤษรองจากลอนดอน และมี
ความส าคญัในประวติัศาสตร์ขององักฤษ น าท่านเขา้ชมปราสาทนอริช (Norwich Castle) เป็นปราสาทท่ีสร้างข้ึน
ในสมยัศตวรรษท่ี 11 สร้างโดยกษตัริยว์ิลเลียม (William the Conqueror) น าท่านเขา้ชมขา้วของเคร่ืองใช้และ
นิทรรศการต่างๆท่ีมีการจดัเก็บและจดัแสดงภายในปราสาทแห่งน้ี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

 
 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคิงส์ลินน์ (King’s Lynn) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เดิมรู้จกัใน
นามเมืองบิชอบ ลินน์ จนกระทัง่ปี 1537 ไดมี้การเปล่ียนช่ือเมืองมาเป็นคิงส์ลินน์ จนถึงปัจจุบนั เป็นเมืองท่าเรือใน
เขตนอร์ทโฟล์ค ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 12 ซ่ึงยงัคงกล่ินอายความเป็นเมืองท่าในอดีตผ่านหมู่อาคาร บา้นเรือน ท่ี
ยงัคงไดรั้บการอนุรักษม์าจนถึงปัจจุบนั น าท่านเท่ียวชมเมืองคิงส์ลินน์ (King’s Lynn old town) ให้ท่านไดเ้ก็บภาพ
ความน่ารักและสวยงามของอาคารบา้นเรือนโบราณ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์แห่งคิงส์ลินน์ (King’s Lynn 
Minster) หรือท่ีชาวองักฤษรู้จกัในนาม โบสถ์เซนตม์ากาเร็ต สร้างข้ึนในปี 1095 เป็นโบสถ์แบบเบเนดิกส์ อิสระ
ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพสวยงามของโบสถ์ใหญ่แห่งน้ี ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองปีเตอร์โบโร 
(Peterborough) (ระยะทาง 59 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  50 นาที) 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%84
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn Peterborough West / Park Inn by Radisson**** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ ปีเตอร์โบโร – โอ๊คแฮม – คอเวนทรี – สเตรทฟอร์ท อพั พอน เอวอน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองปีเตอร์โบโร (Peterborough) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นภูมิภาคแคมบริชไชน์  เป็นเมืองท่ีถูกคน้พบใน

สมยัศตวรรษท่ี 12 เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่าเมืองแห่งมหาวิหาร จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งปีเตอร์โบโร 
(Peterborough cathedral) ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 12 ในศิลปะแบบโกธิก ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองโอ๊ค
แฮม (Oakham) น าท่านเขา้ชมปราสาทโอ๊คแฮม (Oakham Castle) ซ่ึงเป็นปราสาทเล็กๆโบราณท่ีสร้างข้ึนในสมยั
ศตวรรษท่ี 11 สร้างข้ึนใกลก้บัตลาด (market place) ในสมยัก่อน ในศิลปะแบบนอร์มงั อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพ
ความน่ารักของปราสาทหลงัเล็กๆท่ีทอดยาวจากตลาดในสมยัก่อนผ่านเส้นทางแคสเซิลเลน น าท่านถ่ายรูปกบั 
Oakham Buttercross ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการผลิตเนยในสมยัโบราณท่ียงัคงไดรั้บการอนุรักษ ์เพื่อให้ชนรุ่นหลงั
ไดเ้ห็นถึงกรรมวธีิการผลิตเนยในอดีต  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคอเวนทรี (Coventry) (ระยะทาง 88 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  เมืองแห่ง
การผสมผสานวฒันธรรม ชุมชน และวิถีชีวิตอนัหลากหลาย ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางประเทศองักฤษ เป็นเมืองท่ีเต็มไป
ดว้ยเวทมนตร์และต านาน โดยมีช่ือเสียงจากเร่ืองของเลด้ีโกดิวาและเซนทจ์อร์จผูป้ราบมงักร น าท่านแวะถ่ายรูป
กบัอนุสาวรีย ์เลด้ีโกดิวา (Lady Godiva statue) จากนั้นน าท่านเท่ียวชมถนนประวติัศาสตร์สปอนสตรีท แห่งเมือง
คอเวนทรี (Historic Spon Street)  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  Murcure Warwickshire Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีห้่า หมู่บ้านไบบิวรี – กลอสเตอร์ – หมู่บ้านคาสเซิลคอมบ์ – บริสตอล 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นไบบิวรี (Bibury Cottage) (ระยะทาง 62 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

หมู่บา้นท่ีไดช่ื้อว่าเป็นหมู่บา้นชนบทท่ีสวยท่ีสุดในองักฤษ  ตั้งอยูใ่นเขตค็อตสวอลล์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีซ่ึงเต็มไป
ดว้ยกระท่อมโบราณ โบสถอ์นัเก่าแก่ อีกทั้งยงัมีถนนสวยๆ ท่ีรายลอ้มดว้ยดอกไมสี้สดใสริมสองขา้งทาง ซ่ึงสร้าง
ความรู้สึกสดช่ืนให้ผูม้าเยือนไดม้ากทีเดียว นอกจากน้ีหมู่บา้นแห่งน้ียงัไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นหน่ึงในสถาน
ท่ีสุดโรแมนติก และยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงั อย่าง Bridget Jones's Diary อีกดว้ย ซ่ึงบา้นหรือ
กระท่อมเหล่าน้ี เคยเป็นท่ีพกัของคนท่ีท าอาชีพทอขนแกะ ในศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษใ์ห้อยูใ่น
สภาพเดิม นอกจากน้ีไฮไลทส์ าคญัคือทิวทศัน์ของแม่น ้ า Coln ท่ีผา่นหมู่บา้น ก็ช่วยเพิ่มความงดงามของดินแดน
แห่งน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหมู่บา้นไบบิวรีไดต้ามอธัยาศยั  

 
 

 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองกลอสเตอร์ (Gloucester) (ระยะทาง 41 ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) น า
ท่านเท่ียวชมเมืองกลอสเตอร์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมงดงามยุคทิวดอร์ (ค.ศ.1485 – 1603) 
ซ่ึงอาคารบา้นเรือนในปัจจุบนัคือผบัท่ีเปิดขายอาหารและเคร่ืองด่ืมแก่นกัท่องเท่ียว น าท่านเขา้ชมมหาวิหารกลอส
เตอร์ (Gloucester Cathedral) มหาวิหารตั้งอยู่ตอนเหนือของเมืองกลอสเตอร์ แต่เดิมเป็นแอบเบย์ท่ีอุทิศให้
นกับุญเปโตร เม่ือราวปี ค.ศ. 678 หรือ 679 มาจนกระทัง่เปล่ียนเป็นมหาวิหาร ปีค.ศ. 1541 ส่ิงท่ีสะดุดตาและ
สวยงามท่ีสุดในมหาวิหารแห่งน้ีคือซุ้มท่ีฝังพระศพของพระเจา้เอ็ดเวิร์ดท่ี 2 และยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์
ดงัแฮร์ร่ี พอตเตอร์ ตอนท่ีหน่ึง สอง และหก เม่ือปี ค.ศ. 2000 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านชมหมู่บา้นคาสเซิลคอมบ ์(Castle Combe) หมู่บา้นเล็กๆท่ีวา่กนัวา่น่ารักท่ีสุดในคอตส์โวลด์ สร้างข้ึนตั้งแต่
สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 มีทั้งปราสาท สวนองักฤษสวยๆ พิพิธภณัฑ์ บา้นโบราณ โบสถ์ ร้านชาและร้านคา้ และ
เอกลกัษณ์ส าคญัท่ีท าใหห้มู่บา้นแห่งน้ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นอีกหมู่บา้นสวยท่ีสุดในองักฤษ เพราะหมู่บา้นแห่งน้ี
สร้างดว้ยหิน อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศและความสวยงามของหมู่บา้นน่ารักแห่งเกาะองักฤษ 

 

  
 

 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองบริสตอล (Bristol) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองท่ี
อยูใ่นทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้ององักฤษ ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ทาส ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง
เมืองน้ีไดรั้บความเสียหายอย่างรุนแรง แต่ปัจจุบนัไดมี้โรงงานมากมายมาตั้งอยู่ท่ีเมืองน้ี และเคร่ืองบินโดยสาร
ความเร็วเหนือเสียงคองคอร์ดก็ไดส้ร้างท่ีเมืองน้ี น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานแขวนคลิฟตนั (Clifton Suspension 
bridge) เป็นสะพานขา้มแม่น ้ าเอวอนท่ีเก่าเเก่ เเละสวยงาม โดยเช่ือมระหว่างย่านคลิฟตนั ท่ีเป็นเเหล่งการคา้ท่ี
ส าคญัของเมืองกบัลีวดูส์ในมณฑลซมัเมอร์เซต โดยเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีมีความส าคญัอยา่งมากของเมืองเเห่งน้ี 
เเละจากความท่ีสวยงามเก่าเเก่เเละโดดเด่นนั้นก็ท าให้ในกลายมาเป็นเเหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกเเห่งของเมือง     
บริสตอล จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองบริสตอล  ภายในเมืองและรอบๆบริสตอล เตม็ไปดว้ยปราสาทแห่งยุคกลาง
และคฤหาสน์หลงัใหญ่ พร้อมทั้งสวนเผยใหเ้ห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีตของเมืองน้ี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hilton Garden Inn Bristol / The Bristol Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก บริสตอล – เอก็ซิเตอร์ – ดอร์เชสเตอร์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเอ็กซิเตอร์ (Exeter) (ระยะทาง 145 ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นนครและ
เมืองเอกของมณฑลเดวอนทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของอังกฤษ ทั้ งน้ีสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท่ี 1 ได้
พระราชทานค าขวญัของเมืองน้ีวา่ Semper fidalis น าท่านเท่ียวชมมหาวิหารเอ็กซิเตอร์ ซ่ึงเป็นมหาวิหารโกธิกท่ี
งดงาม เป็นวิหารสไตล์องักฤษเเท้ๆ  รวมทั้งบริเวณใกลเ้คียงกนันั้นก็มีบา้นไมต้ั้งเรียงรายอยู่สองขา้งถนน และมี 
Guildhall ท่ีมีความเก่าแก่มากกวา่ 800 ปีเลยทีเดียว โดยมีวตัถุโบราณจดัเเสดงไวอ้ยา่งมากมาย จากนั้นน าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัวหิารเซนตนิ์โคลสั (St. Nicholas Priory) ซ่ึงมีกล่ินอายของสถาปัตยกรรมในยคุทิวดอร์  
 

 
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองดอร์เชสเตอร์ (Dorchester) (ระยะทาง 118 ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) เมือง
น้ีก่อตั้งข้ึนโดยชาวโรมนัในดินแดนท่ีชาวนายุคหินเคยอยู่อาศยัมาก่อน ปัจจุบนัยงัคงแสดงร่องรอยของคนสอง
กลุ่มนั้นอยา่งชดัเจน น าท่านเท่ียวชมเมืองดอร์เชสเตอร์ น าท่านแวะถ่ายรูปกบั Town pump หรือแท่งหินโบราณ 
(Obelisk) แห่งเมืองดอร์เชสเตอร์ น าท่านถ่ายรูปกบัอาคาร Corn Exchange ซ่ึงเป็นสถานท่ีในการซ้ือขายขา้วโพด
ในสมยัก่อน สร้างข้ึนกลางศตวรรษท่ี 19 ปัจจุบนัเป็นอาคารท่ีใชใ้นการจดังานต่างๆ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและ
เก็บภาพบรรยากาศเมืองเก่าอีกแห่งขององักฤษ ซ่ึงยงัคงกล่ินอายของสถาปัตยกรรมยคุกลาง  

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Best Western Hotel Oceana Collection / Holiday Inn Salisbury Stone **** หรือเทยีบเท่า 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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วนัทีเ่จ็ด  บอร์นมัท – พอร์ตสมัท – ไบรตัน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองบอร์นมทั (Bournemouth) (ระยะทาง 46 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมือง

ตากอากาศขนาดใหญ่บนชายฝ่ังทางใตข้ององักฤษ  มีชายหาดท่ีทอดยาวจากเมืองไครสตเ์ชิร์ชทางตะวนัออก ไป
จนถึงอาณาเขตติดต่อกบัเมืองพูลทางตะวนัตก โดยชายหาดมีความยาวกวา่22กิโลเมตร และไดช่ื้อวา่เป็นชายหาด
ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในองักฤษ น าท่านเท่ียวชมเมืองบอร์นมทั (Bournemouth) เมืองท่ีมีการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมสมยัวิกตอเรียและศิลปะแนวอาร์ตเดโคริมทะเล อนังดงามในบอร์นมทั และเป็นท่ีฝังศพของแมร่ี 
เชลลีย ์ซ่ึงเป็นผูแ้ต่งเร่ืองแฟรงเก็นสไตน์ในโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ส จากนั้นน าท่านเท่ียวชมย่านเมืองเก่าและบา้น
หลากสีริมทะเล อนัข้ึนช่ือของบอร์นมทั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองพอร์ตสมทั (Portsmouth) (ระยะทาง 84 
ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของแฮมป์เชอร์เคาน์ตี ทางชายฝ่ังตอนใตข้อง
องักฤษ เป็นเมืองเกาะแห่งเดียวในองักฤษ ตั้งอยูบ่นเกาะพอร์ตซี ในช่องแคบองักฤษ มีฐานทพัเรือท่ีส าคญัท่ีสร้าง
มานานหลายศตวรรษ ในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ไดรั้บความเสียหายจากการทิ้งระเบิดของเยอรมนี  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
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บ่าย น าท่านเขา้ชมท่าเรือประวติัศาสตร์ (Historical Dockyard)  น าท่านเขา้ชมเรือธงของลอร์ด เนลสัน, HMS Victory 
และทวัร์เรือรบของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย, HMS Warrior 1860 จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัหอคอย Spinnaker 
Tower และเดินเท่ียวชมเมืองพอร์ตสมทั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองไบรตนั (Brighton) (ระยะทาง 80 ก.ม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) เป็นแหล่งสถานท่ีพกัตากอากาศทางริมชายฝ่ังทะเลตอนใต ้ท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศองักฤษ ตั้งอยูท่ี่นครไบรตนัและโฮฟ ในเทศมณฑลอีสตซ์สัเซกซ์ ส าหรับเมืองไบรตนัไดก้ลายเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวตากอากาศชายทะเลท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงขององักฤษเม่ือพระเจา้จอร์จท่ี 4 แห่งสหราช
อาณาจกัร ขณะท่ียงัด ารงพระอิสริยยศเป็นเจา้ชายจอร์จแห่งเวลส์ ไดท้รงเสด็จมาประทบัท่ีไบรตนัอยู่บ่อยคร้ัง 
และทรงมีรับสั่งให้สร้างพระราชวงัพาวิลเลียน (Royal Pavilion) ข้ึนท่ีไบรตนั ในปี ค.ศ. 1787 น าท่านถ่ายรูปกบั
พระราชวงัพาวลิเลียน (Royal Pavilion) สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีพ  านกัของเจา้ชายแห่งเวลส์ รูปแบบของพระราชวงัจะ
เป็นสถาปัตยกรรม Mogul แบบอินเดียผสมผสานกบัองักฤษ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ The Lanes เป็นย่าน
ประวติัศาสตร์ช่ือดงัของเมือง เดิมเป็นแหล่งท่ีพกัของชาวประมง ในปัจจุบนัถือวา่เป็นยา่นนกัชอ้ป โดยเฉพาะคน
ท่ีชอบของวินเทจยอ้นยุค ของ Handmade และของ Hi Street ท่ีมีให้เลือกมากมายระหวา่งสองขา้งทางร้านคา้ 
ภายในโซนจะเป็นตรอกเล็กๆ ปูกระเบ้ืองแดง ห้ามรถภายนอกเขา้ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของและชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านข้ึน British Airways I 360 หอคอยสูงท่ีสร้างอยูบ่นชายหาดแห่งเมืองไบรตนั 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั   My Brighton Hotel / Mercure Brighton Hotel****  หรือเทียบเท่า 
 
วนัทีแ่ปด ไบรตัน – ลอนดอน – ล่องเรือแม่น า้เทมส์ – ช้อปป้ิง 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่มหานครลอนดอน (London) (ระยะทาง 86 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) น าท่าน

ถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาพระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร์ (Clock Tower, Palace of Westminster) หรือรู้จกัดีในช่ือ บ๊ิกเบน 
เป็นหอนาฬิกาประจ าพระราชวงัเวสต์มินสเตอร์ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นรัฐสภาองักฤษ  น าท่านสัมผสัประสบการณ์
ล่องเรือในแม่น ้ าเทมส์ (Thames River) แม่น ้ าใหญ่ท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงลอนดอน และยงัเป็นจุดท่องเท่ียว 
Landmark ท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในองักฤษ เรือจะล่องผา่นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัเป็นไฮไลทข์องเมืองทั้ง หอ
นาฬิกาบ๊ิกเบน (Big Ben), ทาวเวอร์บริดจ ์(Tower Bridge) สะพานขา้มแม่น ้ าเทมส์ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก,  ดิ โอทู 
อารีนา (The O2 Arena) เดิมช่ือ นอร์ท กรีนวิช อารีน่า (North Greenwich Arena) ถูกใชเ้ป็นสนามแข่งขนัใน
โอลิมปิกฤดูร้อน 2012 และพาราลิมปิก 2012, สะพานวอกซ์ฮอลล์ (Vauxhall Bridge) อีกหน่ึงสะพานขา้มแม่น ้ า
เทมส์ท่ีเปิดท าการคร้ังแรกในวนัท่ี 26 พฤษภาคม ปีพ.ศ.2449 ถือเป็นอีก หน่ึงสะพานโคง้ท่ีสวยงามในใจกลาง
กรุงลอนดอน, สะพานแลมเบิร์ธ (Lambeth Bridge) สะพานขา้มแม่น ้ าเทมส์ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งยา่น Westminster 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
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และ Lambeth โดยทางดา้นตะวนัออกของ สะพานจะเป็นพระราชวงัแลมเบิร์ธ (Lambeth Palace) จุดเด่นของ
พระราชวงัอยูท่ี่สีของสะพาน เป็นสีแดงสีเดียวกบัมา้นัง่หนงัใน House of Lords  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (Burger & Lobster) – Signature  (ซิกเนเจอร์) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงในกรุงลอนดอน มี
ร้านคา้เส้ือผา้แฟชัน่ เคร่ืองประดบั นาฬิกา ช่ือดงัมากมายตลอดแนวถนนกวา่ 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top 
Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John 
Lewis, House of Fraser และ ยงัมีห้างสุดหรูอยา่ง Selfridges ท่ีมีสินคา้ซุปเปอร์แบรนด์ตั้งอยูอี่กดว้ย ไดเ้วลาน าท่าน
สู่หา้งสรรพสินคา้แฮร์รอท (Harrods) หา้งช่ือดงัประจ ากรุงลอนดอนตั้งแต่ปี ค.ศ.1834 เป็นตน้มา อิสระให้ท่านชอ้ป
ป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม หรือจะเลือกซ้ือของฝากในหา้งดงัแห่งน้ีตามอธัยาศยั  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  Double Tree by Hilton Docklands / Heston Hyde Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่ก้า ลอนดอน – Harry Potter Studio – ช้อปป้ิงเอาท์เลต – กรุงเทพมหานคร 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ Warner Bros. Studios, Leavesden (ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 55 นาที) 

ตั้งอยูท่ี่เมือง Watford ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือไม่ห่างจากกรุงลอนดอนมากนกั สตูดิโอน้ีมีความส าคญั
คือ เป็นหน่ึงในสตูดิโอในประเทศองักฤษท่ีสามารถผลิตภาพยนตร์ระดบัใหญ่ได ้ในพื้นท่ีขนาดประมาณ 50,000 
ตารางเมตร และภาพยนตร์ Harry Potter ทั้ง 7 ภาคก็ถูกสร้างข้ึนท่ีสตูดิโอแห่งน้ี น าท่าน เปิดโลกแห่งเวทมนต ์ณ 
แฮร์ร่ี พอตเตอร์ สตูดิโอ (Warner Bros. Studios – The Making of Harry Potter) น าท่านชมภาพยนตร์สั้นๆ 
เก่ียวกบัการสร้างภาพยนตร์เร่ืองดงั แรงบนัดาลใจจากนกัเขียน เพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพฉากต่างๆ จากในเน้ือ
เร่ือง ทั้งหอ้งใตบ้นัไดของแฮร์ร่ี หอ้งโถงของ โรงเรียนสอนเวทมนตฮ์อกวอตส์ กระท่อมแฮร์กริด หรือจะเป็นห้อง
ต่างๆ อยา่งกริฟฟินดอร์ ห้องเรียนปรุงยา ห้องโถงใหญ่ของฮอกวอตส์ ฉากห้องของ ดมัเบิ้ลดอร์ ตรอกไดแอกอน 
รวมถึงปราสาทฮอกวอตส์ทั้งหลงัขนาดจ าลองท่ีใชถ่้ายท าจริง และอ่ืนๆอีกมากมาย และเม่ือไม่นานมาน้ีมีการเปิด
โซนใหม่ “ศาสตร์มืด” Dark Art Zone โดยเพิ่มฉากใหม่ ๆ ในภาคหลงัอย่าง ห้องภายใน คฤหาสน์ของมลัฟอย 
เป็นตน้ น าท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอาทเ์ลต วลิเลจ (Bicester Outlet) 
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กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาช้อปป้ิงแบบจัดเต็ม 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอาทเ์ลต วิลเลจ (Bicester Outlet) เชิญท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมหลากหลาย อาทิ 
Burberry, Calvin Klein, Cath Kidston, Cerruti, Anne, Armani, Bally, Bodum Bose, Bodum, Fontainฯลฯ อิสระให้
ท่านชอ้ปป้ิงและเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

17.00 น. น าท่านเช็คอิน และ ท า TAX Refund (การท า TAX Refund ในประเทศองักฤษใชเ้วลานานมาก จึงจ าเป็นตอ้งรีบ
 เดินทางไปสนามบิน) 
21.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮีทโธรว ์(LHR) สู่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยเท่ียวบิน TG 917  
 (ใชเ้วลาบิน ประมาณ 11.35 ชม.) สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบิน 
 

วนัทีสิ่บ  กรุงเทพฯ 
 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั อนัซีน องักฤษ คนัทรีไซด์ 
(เที่ยวเมืองเลก็ๆ เมืองแปลกใหม่ในอังกฤษ ที่ยงัคงมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายชนบท) 

ราคาทัวร์ 99,900 บาท : 19-28 มิ.ย. 63 / 19-28 ก.ค.63/ 7-16 ส.ค. 63 / 8-17 ต.ค. 63 / 16-25 ต.ค. 63 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) มิ.ย. – ต.ค. 2563 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 99,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 13,000 
เด็กอายุ 2-11  ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 95,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000-110,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน หกัค่าตัว๋ (ผูใ้หญ่)  BKK-LHR-BKK  30,000 
ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประมาณ ( ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน ) ไม่รวมวซ่ีาองักฤษ 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  17 มีนาคม 2563) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทีย่วประเทศอังกฤษ (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TG  (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุ 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
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อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
         องักฤษ ท่านละ 5,500 บาท 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถและไกด ์คิดเป็นเงิน 1,700 บาท ซ่ึงจะเรียกเก็บในอินวอยซ์ 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า
ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่ผู้ีเดนิทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ และจะคืนมดัจ า

ใหท่้านเตม็จ านวน ยกเวน้ค่าใชจ่้ายดา้นวซ่ีาท่ีจะหกัจากค่ามดัจ าทวัร์หากท่านไดย้ืน่วซ่ีาแลว้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง หากมีการยกเลิกทวัร์ซ่ึงไม่ใช่ความผิดหรืออยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ เช่น การ

ประกาศปิดประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนั้นๆ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็น

ล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน การนดัหยุดงาน  

การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้าก
ท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้  หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
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กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่
สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ รวมถึงกรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่ง
ทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี
กระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
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เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาประเทศองักฤษ 
(ใช้เวลา 15-20 วนัท าการ ต้องโชว์ตัวและย่ืนด้วยตัวเองเท่าน้ัน) 

 

1.หนงัสือเดินทาง ท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป และมีหนา้วา่ง 2 หนา้ติดกนั ถา้มีหนงัสือเดินเล่มเก่าใหน้ ามาดว้ย 
2.หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างานภาษาองักฤษ) อายไุม่เกิน 1 เดือน หรือ  
   หนงัสือจดทะเบียนบริษทั อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ จดทะเบียนร้านคา้  
3. หลกัฐานการเงิน 
   - หนงัสือรับรองบญัชีท่ีออกโดยธนาคาร และสมุดบญัชีเงินฝากปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนัท่ีจะยืน่วซ่ีาตวัจริง พร้อมส าเนา 1  
 ชุด  (ใหน้ ามาแสดง ณ วนั นดัสัมภาษณ์) 
4.  ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
5.  ส าเนาบตัรประชาชน  
6.  ส าเนาทะเบียนบา้น (ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายุต  ่ากวา่ 20 ปี จ  าเป็นตอ้งแปลสูติบตัรดว้ย) 
 
การยืน่วซ่ีาองักฤษตอ้งท าอยา่งไร 
ผูส้มคัรตอ้งยื่นค าร้องดว้ยตนเองเท่านั้น 
ปัจจุบนัสถานทูตองักฤษไดมี้การเปล่ียนระบบใหมี้การสแกนลายน้ิวมือพร้อมสแกนม่านตาของผูส้มคัรขอวซ่ีา 
 

“ศูนย์รับค าร้องขอวซ่ีาเข้าสหราชอาณาจกัร” 
อาคาร         ช้ัน 28 ถนน         

แขวง             เขต      กรุงเทพฯ 10110 
อาคาร         อยู่              13 ตดิกบัสถานีรถไฟฟ้า     

 

ทางทวัร์มบีริการกรอกเอกสารเพ่ือย่ืนวซ่ีาองักฤษ โดยจะด าเนินการกรอกข้อมูลออนไลน์  
และ มค่ีาวซ่ีา พร้อมค่าบริการท่านละ 5,500 บาท 

 

 

 



 

 

 

EHC-TG-10D-UK-COUNTRYSIDE 

 แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  

10 วนั อนัซีน องักฤษ คนัทรีไซด์ 
(เที่ยวเมืองเลก็ๆ เมืองแปลกใหม่ในองักฤษ ที่ยงัคงมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายชนบท) 

 

ราคาทัวร์ 99,900 บาท   19-28 มิ.ย. 63    19-28 ก.ค.63   7-16 ส.ค. 63  
 8-17 ต.ค. 63    16-25 ต.ค. 63 

  
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

 

 (รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะคะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 

 
ช่ือผูส้ ารองท่ีนัง่............................................................... เอเยน่ต.์............................................................................ 
โทรศพัท.์........................................... แฟกซ์................................. อีเมล.................................................................. 
โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... 


