
              

 

    

 



              

 

    

วันที� 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ) ศุกร์ 
22.00 น. พร้อมคณะที�สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-

12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที�คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสัมภาระและการ
เช็คอิน  

วันที� 2 ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พพิธิภณัฑ์นํ (าแร่ที�เมืองบาธ - คาร์ดี/ฟ
เมืองหลวงแห่งเวลส์ 

เสาร์ 

40.15 น. ออกเดินทางสูล่อนดอน โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที�  TG 910   
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 89 วนั โดยซื ;อตั<วเครื�องบิน, เช่า

รถโค้ช, จองที�พกั, ร้านอาหาร สถานที�เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณี
ที�เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที�ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาด
เที�ยวบิน (ขึ ;นเครื�องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถกูปฏิเสธ
การเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื�น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิFในการเปลี�ยนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื�น ๆ เกิดขึ ;นนอกจากในรายการทัวร์ 
หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิ�งที�ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

46.20 น. คณะถงึสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชรอรับ
ท่านออกเดินทางสูเ่มืองซาลส์บวัรี� นําเข้าชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 8 
ใน Q สิ�งมหศัจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที�เป็นความลบัดํามืดในช่วงหนึ�ง
ของประวัติศาสตร์ จากนั ;นออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ     ในหุบเขาเอวอนเมือง
เก่าแก่ที�มีอายุตั ;งแต่เมื�อครั ;งโรมันเรืองอํานาจจากหลกัฐานบ่อนํ ;าพุร้อน และซาก
อาคารเก่าแก่ที�หลงเหลืออยู่ทําให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั ;งเป็นเมืองมรดกโลกจาก
องค์การยเูนสโกในปี ค.ศ. 8STQ 

(8UV ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร Local  
13.00 น. นําเข้าชมพิพิธภัณฑ์นํ�าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ�งมีประวติัการ

ค้นพบที�น่าสนใจ ปัจจบุนัเป็นกลุม่อาคารสําคญัของเมือง คือบริเวณที�เป็นที�ตั ;งของ
บ่อนํ ;าแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที�สองคือ บริเวณวดั และส่วนที�สาม
คือ บริเวณที�เปิดบริการให้นกัท่องเที�ยวหรือชาวเมืองใช้บริการนํ ;าแร่ ซึ�งมีทั ;งสระว่าย
นํ ;า, บ่อนํ ;าแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอนํ ;า และส่วนที�เป็น Turkish Bath และให้ท่านได้
ชิมนํ ;าแร่ที�จัดให้กับนักท่องเที�ยวเท่านั ;นจากนั ;นเที�ยวชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูก
สร้างขึ ;นในยคุจอร์เจียน ที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอีกทั ;งอาคารรอยลั เครสเซ่น กลุ่ม
อาคารรูปครึ�งวงกลมที�มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทําให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไมน้่อย แล้ว
เดินทางต่อสู่เมือง บริสตอล เมืองในอังกฤษที�มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ 
เพียงแค่ช่องแคบกั ;นข้ามสะพานเชเวิร์น ผ่านช่องแคบบริสตอลเข้าสู่ เมืองคาร์ดิiฟ 
เมืองหลวงของประเทศเวลส์  หนึ�งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที�ตั ;งของ
ปราสาทคาร์ดิiฟ เดิมเป็นที�พํานักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วย
กําแพงโบราณ จากนั ;นชม ศาลาว่าการเมือง และ พิพิธภัณฑ์ ซึ�งเป็นกลุ่มอาคาร
โบราณเก่าแก่ ผา่นชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิiฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคาร
ที�ทําการของรัฐ   

(TT ก.ม.) 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําท่านเข้าสู่ที� พัก CLAYTON HOTEL CARDIFF 4* หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.claytonhotelcardiff.com  

วันที� 3 เบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - 
แมนเชสเตอร์ 

อาทติย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําท่านสู่เขตคอต์สโวลส์ ภูมิภาคทางตะวนัตกขององักฤษ หมู่บ้านแสนสวยเงียบ

สงบ และเมืองเล็ก ๆ ที�มีร้านค้าตกแต่งแบบชนบท สลบักบัทุ่งหญ้าสีเขียวขจีคอต์ส
(8rV.V ก.ม.) 



              

 

    

โวลส์ เป็นศูนย์กลางการค้าขนแกะและเลี ;ยงแกะมาตั ;งแต่คริสต์ศตวรรษที� 13-15  
พาท่านเที�ยวชมเมืองเบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ เมืองที�โด่งดงัที�สดุในคอต์สโวลส์ 
ดเูงียบสงบมีลําธารสายเลก็ ๆ (แม่นํ ;าวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหิน
ทอดข้ามนํ ;าเป็นช่วง ๆ กบัต้นวิลโลว์ที�แกว่งกิ�งก้านใบอยู่ริมนํ ;า เมืองนี ;มีร้านอาหาร
และโรงแรม รวมทั ;งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัรื�นรมย์ แล้วเดินทางต่อสู่
เมืองสแตรทฟอร์ด เพียง sV ก.ม. เมืองที�ตั ;งอยู่ริมฝั�งแม่นํ ;าเอวอนอันเป็นบ้านเกิด
ของวิลเลียม เช็คสเปียร์ กวีที�มีชื�อเสียงที�สดุขององักฤษ   

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. อิสระเดินเลน่ชมเมือง หาซื ;อของที�ระลกึเกี�ยวกบัวิลเลียม เชคสเปียร์ กวีเอกที�โด่งดงั

ของโลก หลงัจากนั ;นออกเดินทางสู่แมนเชสเตอร์ เมืองอตุสาหกรรมที�มีชื�อเสียง อีก
ทั ;งยงัเป็นเมืองที�มีสโมสรที�มีชื�อเสียงโดง่ดงัในวงการฟตุบอลของโลก คือ แมนย ูหรือ 
ปีศาจแดง  

(194.5 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําท่านเข้าสู่ที� พัก AC HOTEL BY MARRIOTT MANCHESTER SALFORD 

QUAY 4*  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.marriott.com/MarriottRe

wards  
วันที� 4 สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวิน

เดอร์เมียร์ - เอดนิเบร์ิก (สก็อตแลนด์) 
จันทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเข้าชมสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด ที�สร้างนกัเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจ

แดงมาหลายสมยั สนามฟตุบอลของสโมสรแมนยฯู ที�จดัวา่รวยที�สดุในโลก อิสระให้
ท่านเลือกซื ;อของที�ระลกึของทีมที�ท่านชื�นชอบในร้าน MEGA STORE ที�มากมายไป
ด้วยของที�ระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้าชมสนาม
ฟุตบอลและ    มิวเซียมจะงดให้บริการในวันทําการแข่งขัน) แล้วออกเดินทาง
สู่เมืองวินเดอร์เมียร์ เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที�ได้รับการ
ขนานนามวา่ดีและสวยที�สดุขององักฤษที�กว้างขวางและครอบคลมุทะเลสาบถงึ 8U 
แหง่ 

(144.6 ก.ม.) 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. นําคณะล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ทะเลสาบนํ ;าจืด

ขนาดใหญ่ มีความยาว 8T ก.ม. และสว่นกว้างที�สดุราวๆ 8.9 ก.ม. ชาวองักฤษเรียก
กันว่า “ทะเลสาบริบบิ ;น” บ่งบอกถึงลักษณะของทะเลสาบนี ; ว่ากันว่านํ ;าใน
ทะเลสาบเป็นนํ ;าที�เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา  สองฝั�งของทะเลสาบเต็ม
ไปด้วยความร่มรื�นของไม้ใหญ่นานาพนัธุ์ สลบักบับ้านพกัตากอากาศที�มาสร้างไว้ 
ช่วยเติมแตง่ให้เป็นทศันียภาพที�น่าดชูมยิ�งขึ ;นไปอีก จงึกลายเป็นที�พกัผ่อนยอดนิยม
อีกแห่งหนึ�งของคนอังกฤษที�นิยมมาเล่นเรือใบลําเล็กๆ หรือนั�งเรือล่องไปตาม
ทะเลสาบ เพื�อดื�มดํ�ากบัธรรมชาติ แล้วเดินทางสูดิ่นแดนภาคเหนือที�เมืองเอดินเบิร์ก 
หรือ เอดินเบอระ เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ที�ตั ;งอยูใ่นพื ;นที�ที�สวยงาม  

(227.8 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําท่านเข้าสู่ที� พัก NOVOTEL EDINBURGH HOTEL 4* หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.novotel.com 

วันที� 5 แคลตนัฮลิล์ - ปราสาทเอดนิเบร์ิก - แคร์นไรอัน - เบลฟาสต์ 
(ไอร์แลนด์เหนือ) 

อังคาร 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 



              

 

    

09.00 น. นําเที�ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึ ;นสู่ยอดเขาแคลตนัที�จะทําให้ท่านประทับใจไปกับ
เมืองที�ถกูแบ่งเป็นสองฝั�งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะได้ชมวิวทิวทศัน์ของ
ตวัเมืองแล้ว บนเนินเขาแห่งนี ;ยงัเป็นที�ตั ;งของอนุสรณ์สถานรําลึกถึงสงครามนโป
เลียน ที�ยงัสร้างไม่เสร็จสมบรูณ์ สถาปัตยกรรมที�คล้ายคลงึมหาวิหารแพนธีออน ใน
ประเทศกรีซ ทําให้เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่าน
ชมอนสุาวรีย์บ็อบบี ; สนุขัพนัธุ์สกายเทอเรียร์ที�โด่งดงัที�สดุตวัหนึ�งของโลก จากความ
ซื�อสตัย์ และจงรักภกัดี  ถนนรอยลัไมล์ ถนนสายสําคญัที�เชื�อมสู่พระตําหนกัโฮลี�รู๊ด 
(Palace of Holyrood House) ซึ�งเป็นที�ประทบัของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อต
แลนด์ และเคยเป็นที�ประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝั�งตรงข้ามเป็นรัฐสภา
แห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย นําท่านเข้าชม
ปราสาทเอดินเบิร์ก อนัสง่างามด้วยทําเลที�ตั ;งบนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่า
จากทกุมมุเมือง เคยเป็นที�ประทบัของกษัตริย์สก๊อต เคยถกูทําลายลงหลายครั ;ง แต่
ทุกครั ;งก็ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ให้กลบัคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครั ;ง
สดุท้าย ในศตวรรษที� 8S โดยเซอร์วอลเตอร์ สก็อต นกัปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็น
ส่วนต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ และกําแพงปราสาทโบราณ มี
ปืนใหญ่เรียงราย รวมทั ;งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 8r44 น. ของทกุวนัตลอด 
894 ปีที�ผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที� 8V เพื�อรําลกึถึงพระ
มารดาของกษัตริย์เดวิดที� 8 แล้วเข้าสูพ่ระราชฐานชั ;นในสว่นที�เป็น The Palace จดั
แสดงเกี�ยวกบัเรื�องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทบั และห้องมหามงกฎุ และ 
Great Hall เคยเป็นทั ;งห้องจัดเลี ;ยง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร และ
โรงพยาบาลมาแล้วในแตล่ะยคุสมยัปัจจบุนั จดัแสดงเกี�ยวกบัอาวธุยทุโธปกรณ์ที�ใช้
ในการสงครามบนัทกึภาพสวยตามอธัยาศยั   

 
 

 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ ;งบนถนนปริ ;นเซส ที�มีห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนม และร้าน

ขายของที�ระลึก โดยเฉพาะปี�สก็อตเครื�องดนตรีประจําชาติสก็อต ที�มีความเก่าแก่
ที�สุดในโลก รวมทั ;งผ้า WOOLและผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตันผ้าลายสก็อต
พื ;นเมืองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ  ได้เวลารถโค้ชเดินทางสู่เมืองแคร์นไรอัน 
(Cairnryan) เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อตแลนด์ชายฝั�งตะวันออก ที�
นิยมในการข้ามเรือเฟอร์รี�สู่ไอร์แลนด์เหนือ เส้นทางคมนาคมหลกัที�สะดวกสบาย 
และยงัมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน 

(V44.S ก.ม.) 

 
 

19.30 น. เรือ High Speed Ferry (Stena Line) ข้ามสู่เบลฟาสต์ (BELFAST) เพียง V.89 ช.
ม. สูเ่มืองหลวงที�มากด้วยสีสนั และมีชีวิตชีวา ทั ;งยงัเป็นประตสูู่ชนบทอนัเงียบสงบ
ของไอร์แลนด์เหนือ เบลฟาสต์เป็นแหลง่กําเนิดของเรือไททานิค และยงัคงมีร่องรอย
ความเจริญทางอตุสาหกรรมที�ก่อร่างขึ ;น อีกทั ;งยงัได้ซึมซบัจนกลายเป็นวฒันธรรม
ของเมือง แม้ภาพความทรงจําที�เตม็ไปด้วยความรุนแรงของปี 1970 ถงึ 1980 แตใ่น
ปัจจุบันนี ; เมืองนี ;เปลี�ยนมุมมองและหันมาส่งเสริมการท่องเที�ยว สถานที�สําคัญ
ตา่งๆ แสดงความเป็นไอร์แลนด์เหนือได้อยา่งสมบรูณ์  

 

 

19.45 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารบนเรือ Local 
21.45 น. ถึงเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ 8 ใน s เมืองปกครองของสหราช

อาณาจกัร นําทา่นเดินทางเข้าสูที่�พกัโรงแรม 
 

 นําท่านเข้าสู่ที� พัก EUROPA HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน 

www.hastingshotels.com   

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

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 



              

 

    

49.00 น. นําท่านเที�ยวชมไอร์แลนด์เหนือ ตามรอยซีรีส์ดังของ HBO เรื� อง "Game of 
Thrones"  แหล่งท่องเที�ยวยอดฮิต สถานที�หลกัที�ใช้เป็นที�ถ่ายทําซีรีส์ดงั เรียกได้ว่า
เปลี�ยนจากเมืองร้างเป็นเมืองท่องเที�ยว ที�รองรับนกัท่องเที�ยวหลายร้อยคนต่อวนัใน
ชั�วพริบตา และกลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวยอดฮิตติดอนัดับโลก สถานที�ท่องเที�ยว
ทางธรรมชาติ ตั ;งแต่ถํ ;า ทุ่งหญ้า ภูเขา ซึ�งล้วนแต่ใช้เป็นสถานที�ถ่ายทํา Game of 
Thrones ทั ;งสิ ;น รถโค้ชเลาะเลียบชายฝั�ง Northern Ireland โดยแวะให้ถ่ายรูปกับ
ปราสาท Carrickfergus ซึ�งสร้างขึ ;นในศตวรรษที� 12 ถือได้ว่าเป็นปราการนอร์มนัที�
เก่าแก่และดีที�สดุของไอร์แลนด์เหนือ ชมทศันียภาพชายฝั�งทะเลที� Carrick-A-Rede 
ที�มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ท้าทายผู้กล้า ท้าความสงู ความเสียว ช่องแคบที�มี
ความลึก r4 เมตร กว้าง V4 เมตร แรกเริ�มเดิมทีสร้างโดยชาวประมง เพื�อไว้ใช้ข้าม
ไปจับปลาแซลมอน สร้างมาสามร้อยกว่าปี โดยเริ�มแรกเป็นแค่เชือกจับเส้นเดียว 
ต่อมาได้มีการปรับปรุงสร้างใหม่ให้มั�นคงแข็งแรง และทําเป็นสถานที�ท่องเที�ยว 
จากนั ;นแวะเมือง Bushmills เมืองนี ;มีชื�อเรื�องวิสกี ; โดยมีโรงกลั�นวิสกี ;เก่าแก่ ตั ;งแต่ปี 
ค.ศ.1608  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
บา่ย นําท่านสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติของเนชั�นแนลทรัสต์ และแหล่งมรดกโลกแห่งที�หนึ�ง

ของไอร์แลนด์ (Giant’s Causeway) คนที�นี�ถือว่าเป็นสิ�งมหศัจรรย์อนัดบั 8 ของโลก 
ธรรมชาติอนัน่าพิศวงนี ;ปรากฏให้เห็นบริเวณชายฝั�งนอร์ธ แอนทริม โคสต์ มีตํานาน
เล่า ขานกนัต่อมาว่า แนวหินพวกนี ; เกิดจากการสร้างของยกัษ์ไอริชที�ชื�อ Finn Mac 
Cool เพื�อท้าทายประลองยทุธกบัยกัษ์ฝั�งสก็อตแลนด์ ที�ชื�อว่า Benandonner และ
นั�นเอง สถานที�นี ;จึงได้ถูกเรียกว่า Giant's Causeway หินราว 40,000 แท่งที�สูงถึง 
12 เมตร หินบะซอลหกเหลี�ยมเหล่านี ;ถกูสร้างขึ ;นในช่วงภูเขาไฟระเบิด U4 ล้านปีที�
แล้ว นี ;เป็นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวทางธรรมชาติที�อัศจรรย์ที�สุดของโลก ก่อน
เดินทางกลบัแวะชมวิวที�ปราสาทดนูเลซ (Dunluce Castle) เป็นภาพวิวสดุท้ายของ
วนั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร Thai 
 นําท่านเข้าสู่ที� พัก EUROPA HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.hastingshotels.com   

วันที� 7 เที�ยวเบลฟาสต์ - ไททานิก - บนิสู่มหานครลอนดอน - Oxford Street พฤหสับด ี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. เที�ยวชมเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ ที�มีอตุสาหกรรมการต่อเรือ

และท่าเรือขนาดใหญ่สําหรับจดัส่งสินค้าไปทั�วโลก ในยคุที�เศรษฐกิจเฟื� องฟู และมี
การเจริญเติบโต เกิดขึ ;นหลังจากมีการเซ็นข้อตกลงสันติภาพ เข้าชมไททานิค 
เบลฟาสต์ (Belfast Titanic) พิพิธภณัฑ์ขนาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชั ;น รูปร่างเหมือน
หวัเรือลํามหมึา แหลง่ท่องเที�ยวแหง่ใหม่ของเมือง เรือไททานิคถกูสร้างขึ ;นที�อู่ต่อเรือ
ฮาร์แลนด์และวูลฟฟ์ในเบลฟาสต์ ก่อนที�จะแล่นไปยังเมืองเซาท์แธมตัน ภายใน
พิพิธภัณฑ์มีการนําห้องจําลองของห้องสันทนาการต่างๆ บนเรือและบันไดใหญ่
กลางเรือมาโชว์ด้วย นกัท่องเที�ยวยงัสามารถสํารวจเรื�องราวของไททานิค ผ่านการ
แสดงด้วยเทคนิคพิเศษและระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ในปีค.ศ. 8S8V ไททานิกเป็นเรือ
ข้ามสมทุรที�ใหญ่ที�สดุในโลก ใช้เวลาในการสร้างนานถึง r ปี ด้วยแรงงานมากกว่า 
9,444 คน เรือเดินสมุทรอันหรูหราของบริษัทไวท์ สตาร์ ไลน์ ได้ออกเดินทางจาก
เซาท์แธมตัน ได้ดําดิ�งลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื�อ 844 ปี นอกจากนี ;ยังมี
นิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต์ตั ;งแต่เริ�มมีผู้ บุกเบิกเข้ามา
อาศยั ณ ดินแดนแห่งนี ; แล้วนําไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์
วิคตอเรีย, มหาวิทยาลยัควอเตอร์ (University Quarter) กําแพงสนัติภาพ (Peace 
Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัของถนน Falls และ Shankill สถานที�ท่องเที�ยว

 
 

 



              

 

    

ทั ;งหมดนี ;ทําให้ทา่นได้สมัผสัและเหน็ทั ;งสองด้านของชีวิตที�ทนัสมยัในเบลฟาสต์  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่มหานครลอนดอน หลังจากรับ

สมัภาระรถโค้ชนําคณะเดินทางไปยงัร้านอาหาร 

 
20.00 น. รับประทานอาหารคํ�าเมนูแบบดีลักซ์ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั�น - ต้นตาํรับเป็ด

อันโด่งดัง / หอยเชลล์ / กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย 
 นําท่านเข้าสู่ที� พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 

4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.millenniumhotels.co.uk  

วันที� 8 พระราชวังวนิด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน ศุกร์ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.30 น. นําคณะเดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้ เลือกทําเลก่อสร้าง

พระราชวงั ซึ�งอยู่บนเนินสงูมองเห็นแม่นํ ;าเทมส์อยู่เบื ;องลา่ง นําเข้าชมพระราชวัง
วนิด์เซอร์ เป็นที�ประทบัประมขุสงูสดุแห่งประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้
ว่าพระราชวงัแห่งนี ;เป็นพระราชวงัที�มีผู้ พํานกัอาศยัต่อเนื�องยาวนานกว่าพระราชวงั
แห่งใดในโลก เดินผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความ
เป็นมาของพระราชวัง สิ�งที�น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือ เขตพระราชฐานชั ;นใน 
State Apartment  ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดา
ด้วยทรัพย์สมบติัของราชวงศ์อนัประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่าน
ปักประดบั ผนงั, เครื�องลายคราม, รูปปั ;น, อาวธุ ชดุเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ใน
ยคุต่างๆ The King's Chamber อนัมีภาพเขียนเป็นจุดเด่น นอกเหนือจากเตียงไม้
สลกัปิดทองสไตล์ฝรั�งเศสสมยัศตวรรษที� 18 ที�ตั ;งตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที�
โดดเด่นที�สดุ St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนี ;มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมกั
ใช้ในงานพระราชพิธี เช่นงานเลี ;ยงรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้าอลิ
ซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบกอธิก ประดบัประดาด้วยอาวธุชดุเกราะ และ
ตราประจําราชวงศ์ St. George's Chapel มหาวิหารสไตล์โกธิกที�งดงามที�สุดใน
ประเทศองักฤษ อาคารแห่งนี ;เริ�มก่อสร้างในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที� 4 
และใช้เวลากวา่ 94 ปีจนสําเร็จลลุว่ง   

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
13.30 น. รถโค้ชนําท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกบัการช้อปปิ ;งสินค้าภายใน

เอ๊าท์เลท็กว่า 8r4 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกซื ;ออยา่งจใุจ อาทิ Gucci , Prada 
, Dior , Burberry , Chloe , Coach , Superdry และอีกมากมาย สมควรแก่เวลา
ออกเดินทางสูม่หานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมือง
ที�ใหญ่ที�สุดของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า Q.9 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ�งใน
ศนูย์กลางสําคญัทางธุรกิจการเมือง และวฒันธรรมของโลก การสื�อสารการบนัเทิง 
แฟชั�น และศิลปะและเป็นที�ยอมรับวา่มีอิทธิพลไปทั�วโลก 

(T4.8 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  Thai 
 นําท่านเข้าสู่ที� พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 

4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.millenniumhotels.co.uk  

วันที� 9 เที�ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราช 
วังบัคกิ (งแฮม - ลอนดอนอาย - Harrods - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 

เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. เที�ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและนําชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถิBน  ผ่าน

จตัรัุส ทราฟัลก้าร์, ถ่ายรูปกบัรัฐสภา, หอนาฬิกาบิiกเบน, ที�มีความสงู rV4 ฟตุ เป็น
นาฬิกาที�มีหน้าปัดใหญ่ที�สดุในโลก, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์, มหาวิหารเซนต์ปอล 
ที�มียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั V ของโลก, ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแมนํ่ ;าเทมส์แห่ง
แรก แล้วขึ ;นฝั�งที�ทาวเวอร์บริดจ์ สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึ�งของเมือง  เข้าชมทาวเวอร์  

 



              

 

    

ออฟลอนดอน ที�มีประวติัศาสตร์อนัเกรียงไกรยิ�งใหญ่นองเลือด หรือแม้แตซ่บัซ้อน
ซ่อนเงื�อน มีอดีตที�ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดน
ประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ�งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลงั นําชม
มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ�งประดบัด้วยเพชรที�ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกชื�อ “ดารา
แห่งอาฟริกา V” หรือ “คลัลินนั V” และ “มงกฎุของพระราชินีอลซิาเบธ” ประดบัด้วย
เพชร “โคอินูร์” ที� เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที�สุดในโลก และชิ ;นสุดท้ายคือ “คฑา” 
ประดบัด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที�สดุในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 8” หรือ “คลัลินนั 8” แล้ว
นําท่านสูถ่นนไวท์ฮอลล์ อาคารที�ทําการของรัฐในปัจจบุนั, บ้านเลขที� 84 ถนนดาวน์
นิ�ง บ้านพกัของนายกรัฐมนตรีองักฤษ, พิคคาดิลลี�เซอร์คสั เดิมเป็นวงเวียนที�บรรจบ
ของถนน U สาย มีนํ ;าพุ และรูปปั ;นอีรอสตรงกลางเป็นที�นิยมของหนุ่มสาวมานั�ง
พลอดรักกนั และถ่ายรูปกบัพระราชวงับคักิ ;งแฮม 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. ขึ�นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบร์ิดอายววิบนลอนดอนอาย กระเช้าลอยฟ้า

ที�สูงที�สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที�
ท่องเที�ยวที�ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที�ยวได้อย่างมากในสหราช
อาณ าจักร มีผู้ มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ย่านช้อปปิ ;งไนท์บริดจ์ ที� มี
ห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด อนัหรูหราให้ท่านได้เลือกซื ;อหาสินค้าแบรนด์เนมจากทั�ว
ยโุรปจนได้เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์   เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบัมี
เวลาให้ทา่นได้ทํา Tax Refund พร้อมช้อปปิ ;งสนิค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

 

21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที�ยวบินที�  TG917   
วันที� 10 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ อาทติย์ 
86.00 น. สายการบินไทย นําทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้นเป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเที�ยว ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงเนื�องจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะ

วนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที�ยวที�สมบรูณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ทา่น Q วนัก่อนการเดินทางเทา่นั ;น) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  UUSSEEDD  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

11 - 20 ม.ค. 2562 

119,000.- 108,00.- 96,000.- 19,000.- 13,000.- -36,000.- 
-29,000.- 

18- 27 ม.ค. 2562 
25 ม.ค. - 3 ก.พ. 2562 

1 - 10 ก.พ. 2562 
8 - 17 ก.พ. 2562 

15 – 24 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 
5 – 14 เม.ย. 2562 

126,000.- 114,000.- 101,000.- 
 

20,000.-  
 

14,000.-  
-37,000.- 
-29,000.- 

11 – qr เม.ย. 2562 
12 – 2s เม.ย. 2562 

V6 เม.ย. – 5 พ.ค. 2562 

121,000.- 109,000.- 97,000.- 

 
 
20,000.-  

 
 
14,000.-  

-36,000.- 
-29,000.- 

3 – 12 พ.ค. 2562 
80 – 19 พ.ค. 2562 
87 - 26 พ.ค. 2562 

24 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2562 
ค่าทัวร์รวม : 
 � คา่ตั<วเครื�องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ�มของนํ ;ามนัเชื ;อเพลงิ ณ วันที� 14 กันยายน 256s 



              

 

    

� คา่รถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ทอ่งเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบ ุ

� ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภณัฑ์นํ ;าแร่ที�เมืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้เข้าชมทาง
บริษัทฯ คืนเงินท่านละ 10 ปอนด์) / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / 
คา่ธรรมเนียม Rope Bridge / คา่ขึ ;นลอนดอนอาย / คา่เข้าพระราชวงัวินด์เซอร์ / คา่เข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน 

� โรงแรมที�พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  

� ค่าอาหารตามที�ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถิ�นในแต่ละเมือง ในกรณีทีท่านมี
ข้อจาํกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื�อความเหมาะสม 

� ค่าธรรมเนียมในการยื�นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีทีBยืBนวีซ่าเร่งด่วน ชําระเพิBมท่านละ 
9,752 บาท 

� คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเที�ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 

� คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสีย
ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิ ;นเชิง จากอบุติัเหต ุ สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จํานวนเงิน
เอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื�องหลงัจากกลบั
ถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั ;งนี ;ครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที�ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 

� ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ ;าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

� สําหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื�องนํ ;าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึ ;น
เครื�องได้นํ ;าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เครื�องได้ไม่
เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั ;น และนําสมัภาระถือขึ ;นเครื�องนํ ;าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียก
คา่ระวางนํ ;าหนกัเพิ�มเป็นสทิธิของสายการบินที�ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

ค่าทัวร์ไม่รวม : 
 � คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

� คา่ทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

� คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ�น 

� คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เครื�องดื�มในห้องพกั และคา่อาหารที�สั�งมาในห้องพกัคา่อาหารและ
เครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที�ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ�ม 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที�ทา่น

รู้จกัและเชื�อถือได้ ซึ�งจะดแูลทา่นด้วยขั ;นตอนที�ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื�อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น 
กรุณาจองทวัร์และชาํระเงนิมัดจาํล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหนึBงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีBจอง ซึ�ง
เงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที�เหลือลว่งหน้า r4 วนัก่อนการเดินทาง 
หากทา่นไมชํ่าระเงินสว่นที�เหลือตามวนัที�กําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมมี่เงื�อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิzในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เนื�องจากสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อื ;ออํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ; 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิFในการไมรั่บจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ; 

1. เดก็ที�มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง s ขวบ 



              

 

    

2. ผู้สงูอายทีุ�มีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื�องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 

3. ผู้ เดินทางที�บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

4. ทา่นที�มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลที�มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ที�ดื�มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ
คาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ที�ไมย่อมรับเงื�อนไขระหวา่งทวัร์ ที�มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ที�
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ�งบางครั ;งอาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื�นหรือโปรแกรมทอ่งเที�ยวได้   

การยกเลกิการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
 8. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการที�ชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ; 

    8.8 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว                
          ให้คืน srr% ของเงนิค่าบริการ 
    8.V ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว 
         ให้คืน |r% ของเงนิค่าบริการ 
    8.r ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 V. คา่ใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวที�ได้จ่ายจริง เพื�อการเตรียมการจดัการนําเที�ยวตอ่ไปนี ; ให้นํามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการที�ต้องจ่ายตามข้อ 8 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการที�ได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวจะเรียกจาก 
    นกัทอ่งเที�ยวไมไ่ด้ ทั ;งนี ;ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที�ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี ; 
    V.8 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    V.V คา่มดัจําของบตัรโดยสารเครื�องบิน 
    V.r คา่ใช้จ่ายที�จําเป็นอื�นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที�นํามาใช้นี ; เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญติัธุรกิจนําเที�ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.V998 
โดยประกาศใช้นบัตั ;งแตว่นัที� 89 มิถนุายน V99r เป็นต้นไป 

ตั}วเครื�องบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ เดินทางจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ชําระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งที�สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึ�งทาง
บริษัท ฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัท ฯ ได้ดําเนินการออกตั<วเครื�องบินไป
แล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั ;น และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดงักลา่วกรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที� ฯ เพื�อยืนยนัในกรณีที�ตั<วเครื�องบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตั<วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึ ;นอยูก่บัเงื�อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนั ;น ๆ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรือทั ;งหมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นั ;น 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ (ามันเชื (อเพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที�ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที� 14 กันยายน 2561 การเปลี�ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ�มที�ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิFในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที�ออกตั<ว 
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
 � ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที�มีเตียงเดี�ยวขนาดเลก็ r.9 ฟตุ V เตียงในหนึ�งห้อง / สําหรับพกั V ทา่น 

� ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที�มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 9 ฟตุ 8 เตียง / สําหรับพกั V ทา่น 

� ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที�เตียงขนาด 9 ฟตุ 8 เตียง+r.9 ฟตุ 8 เตียง / หรือเตียง r.9 ฟตุ r เตียง / 
สําหรับผู้พกั r ท่าน (ทั ;งนี ;ขึ ;นอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที�แตกต่างกนัในแตล่ะประเทศ)  



              

 

    

� ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที�มีเตียงขนาดเลก็ขนาด r.9 ฟตุ 8 เตียงในหนึ�งห้อง / สําหรับพกั 8 ทา่น 

� ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที�มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 9 ฟตุ 8 เตียง / สําหรับพกั 8 
ทา่น 

� ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที�ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ r ทา่น / r เตียง 
(Triple Room) ขึ ;นอยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ�งมกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึ�งอาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที�ต้องการ 

� โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมมี่เครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอณุหภมิูตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเทา่นั ;น   

� ในกรณีที�มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ ;น r-s เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิF ใน
การปรับเปลี�ยน หรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในยโุรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทดัรัด และไมมี่
อา่งอาบนํ ;า ซึ�งขึ ;นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั ;น ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หาก
ทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ�มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นคา่ใช้จ่ายเพิ�มเติมได้ 

สถานที�เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 � การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั ;งปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที�สถานที�เข้าชมนั ;น ๆ 

ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัที�คณะจะเข้าชมไมส่ามารถ
จองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที�ระบไุว้ในเอกสารของสถานที�นั ;น ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื�อให้ทา่นได้เข้าชมสถานที�ดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ�งเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลทําให้ทา่นไม่สามารถเข้าชมสถานที�ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื�องจากได้ชําระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที�เข้าชมจากเจ้าหน้าที�ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อน
ชําระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
 � คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 8 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ�มเติม 

ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึ ;นลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ V ปอนด์ / ใบ / ครั ;ง 

� สําหรับนํ ;าหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเครื�องบิน คือ r4 กิโลกรัม (สําหรับผู้ โดยสาร
ชั ;นประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํ ;าหนกัเพิ�มเป็นสทิธิของสายการบินที�ทา่นไม่อาจ
ปฏิเสธได้ 

� สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เครื�องได้ไมเ่กิน Vr กิโลกรัม/ใบ  โหลดได้ทา่นละ 8 
ใบเทา่นั ;น  และนําสมัภาระถือขึ ;นเครื�องนํ ;าหนกัไมเ่กิน Q กิโลกรัม การเรียกค่าระวางนํ ;าหนกัเพิ�มเป็นสทิธิของสาย
การบินที�ทา่นไม่อาจปฏิเสธได้ 

� สําหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบินอนญุาตให้นําขึ ;นเครื�องได้ ต้องมีนํ ;าหนกัไมเ่กิน Q กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 889 เซนติเมตร หรือ V9 เซนติเมตร (S.Q9  นิ ;ว) x 9U เซนติเมตร (V8.9 นิ ;ว) x sU เซนติเมตร 
(8T นิ ;ว) 

� ในบางรายการทวัร์ ที�ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ ;าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํ�ากวา่
มาตรฐานได้ ทั ;งนี ;ขึ ;นอยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิFไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายในนํ ;าหนกัสว่นที�เกิน 



              

 

    

� กระเป๋าและสมัภาระที�มีล้อเลื�อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ ;นบนพาหนะการเดินทาง 

� บริษัทฯขอสงวนสทิธิFในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 
อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ�งจะ
รับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 84,444 บาท / ท่าน 

การสูบบุหรี�  (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื�องการงดสบูบหุรี� บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที�ตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดที�

ชดัเจนในเรื�องการสบูบหุรี� และมีสถานที�โดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุรี� ทั ;งนี ;เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที�ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เดก็ , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ s - 9 ชั�วโมง
ติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั ;งหมด 

เอกสารในการยื�นวีซ่าประเทศอังกฤษ   
ใช้เวลายื�นประมาณ s| – 2r วันทาํการ (ไม่นับวันเสาร์ - อาทติย์และวันหยุด) 

(การขอวีซา่ประเทศองักฤษผู้ เดินทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิ ;วมือ ด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับคําร้องขอวีซา่ประเทศองักฤษ  
ตกึสํานกังานเทรนดี ; ชั ;นที� 28 ถนนสขุมุวิทซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 

� พาสปอร์ตที�ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมตํ่�ากว่า U เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื�น ควรนําไปแสดงด้วยเพื�อเป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวีซา่ 

� สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ / สําเนาทะเบียนสมรส, หยา่ / สําเนาสติู
บตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ V4 ปีบริบรูณ์  

� หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักัดที�ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั ;นโดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบัน, วันเดือนปีที�เริ�มทํางานกับบริษัทนี ;และช่วงเวลาที�ขอลางานเพื�อเดินทางไปท่องเที�ยว หลังจากนั ;นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลงัครบกําหนดลา   

� กรณีที�เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที�คัดไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั U เดือน 

� สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลงั U เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที�มีการเข้าออกของเงินสมํ�าเสมอ และมี
จํานวนไมตํ่�ากว่า U หลกั เพื�อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที�จะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมื�อกลบัสูภ่มิูลําเนา 
ในกรณีที�เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ�งในการยื�นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***
สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

� กรณีที�บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทั ;งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 8 –Uแล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบับเพื�อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผู้
เดินทางและเหตผุลที�จดัการเดินทางนี ;ในจดหมายด้วย 

� กรณีที�เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   

� กรณีที�เด็กอายตํุ�ากว่า V4 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดทา่นหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที�บิดา, มารดา จะต้อง
ไปยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ�งได้ ณ ที�ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้ อํานวยการเขตลงลายมือชื�อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

� การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครั ;ง 

� หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด



              

 

    

แต่งกายสุภาพ ทั ;งนี ;บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ�มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

� กรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิFในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื�องจาก
การขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

� ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลังจากการจองทวัร์และชาํระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื�อนไขที�บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

 


