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

สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
 

วันที่ วันที่ 22  ลอนดอนลอนดอน  --  สโตนเฮ้นจ์สโตนเฮ้นจ์  --  พิพธิภณัฑ์พิพธิภณัฑ์น า้แร่ที่เมืองบาธน า้แร่ที่เมืองบาธ  --  คาร์ดี๊ฟ (เวลส์)คาร์ดี๊ฟ (เวลส์)  อาทติย์อาทติย์  
00.15 น. ออกเดินทางสูล่อนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910   
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ

โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้
การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

06.20 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชปรับ
อากาศรอรับทา่นออกเดินทางสูเ่มืองซาลส์บวัร่ี น ำชมเสำหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 
1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับด ามืดในช่วงหนึ่ง
ของประวตัิศาสตร์ จากนัน้ออกเดินทางตอ่สูเ่มืองบาธ     ในหบุเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่
มีอายตุัง้แตเ่มื่อครัง้โรมนัเรืองอ านาจจากหลกัฐานบ่อน า้พรุ้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่
หลงเหลอือยูท่ าให้เมืองบาธได้รับการแต่งตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยเูนสโกใน
ปี ค.ศ. 1987 

(114 ก.ม. / 54 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. น าท่านเที่ยวชมพิพิธภณัฑ์น ้ำแร่ร้อนโรมนั (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวตัิการ

ค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุม่อาคารส าคญัของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตัง้ของบ่อ
น า้แร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ 
บริเวณที่เปิดบริการให้นกัทอ่งเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน า้แร่ ซึง่มีทัง้สระวา่ยน า้, บ่อ
น า้แร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน า้ และสว่นที่เป็น Turkish Bath และให้ท่านได้ชิมน า้แร่ที่จดั
ให้กับนักท่องเที่ยวเท่านัน้จากนัน้เที่ยวชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึน้ในยุค
จอร์เจียน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทัง้อาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปคร่ึง
วงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ท าให้เมืองบาธมีเสนห์่ไมน้่อย แล้วเดินทางตอ่สูเ่มือง 
บริสตอล เมืองในองักฤษที่มีพรมแดนติดต่อกบัประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกัน้ข้าม
สะพานเชเวิร์น ผ่านช่องแคบบริสตอลเข้าสู ่เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์  
หนึ่งในเครือจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นที่พ านกัของขนุ
นางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยก าแพงโบราณ จากนัน้ชม ศาลาว่าการเมือง 
และ พิพิธภณัฑ์ ซึ่งเป็นกลุม่อาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, 
สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารท่ีท าการของรัฐ   

(91 ก.ม.) 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ ที่ พัก CLAYTON HOTEL CARDIFF  4* หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.claytonhotelcardiff.com  

วันที่ วันที่ 33  เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์  --  สแตรทฟอร์ดสแตรทฟอร์ด  อัพพอนอัพพอน  เอวอนเอวอน  --  ยอร์คยอร์ค  จันทร์จันทร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าทา่นสู ่เขตคอตสโวลส์ บริเวณเลก็ ๆ ทางตะวนัตกขององักฤษ หมูบ้่านแสนสวยเงียบ

สงบ และเมืองเล็ก ๆ ที่มีร้านค้าตกแต่งแบบชนบท  สลบักับทุ่งหญ้าสีเขียวขจี คอตส
โวลส์ เป็นศูนย์กลางการค้าขนแกะและเลีย้งแกะมาตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่  13-15  พา
ทา่นเที่ยวชม เมืองเบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์ เมืองที่โดง่ดงัที่สดุในคอตส์โวลส์ ดเูงียบ
สงบมี      ล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น า้วินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง  และมีสะพานหินทอด

(135 ก.ม. / 40 ก.ม.) 

http://www.claytonhotelcardiff.com/
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ข้ามน า้เป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งก่ิงก้านใบอยู่ริมน า้  เมืองนีม้ีร้านอาหารและ
โรงแรม รวมทัง้ร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันร่ืนรมย์  แล้วเดินทางต่อสู่เมือง 
สแตรทฟอร์ด เมืองที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังแมน่ า้เอวอนอนัเป็นบ้านเกิดของวิลเลีย่มเช็คสเปียร์ กวี
ที่มีช่ือเสยีงที่สดุขององักฤษ   

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. อิสระเดินเลน่ชมเมือง หาซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัวิลเลียม เชคสเปียร์ กวีเอกที่โดง่ดงัของ

โลก หลงัจากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองยอร์ค (York) เขตแดนที่ครัง้หนึ่งกองทพัโรมนั ได้
สร้างแนวก าแพงป้องกันการบุกรุกของข้าศึก ซึ่งก็คือชาวสก็อตผู้ ป่าเถ่ือน ระหว่าง
เส้นทางผ่านเขตยอร์คเชอร์เดลส์ ที่อดุมสมบรูณ์ไปด้วยทุ่งหญ้าอนักว้างใหญ่ จนเข้าสู่
เขตเมืองยอร์ค ซึง่เป็นศนูย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจกัรมาตัง้แต ่ค.ศ.ที่ 19 

(241 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก YORK MARRIOT HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.marriott.co.uk  
วันที่ วันที่ 44  ยอร์คยอร์ค  --  ยอร์คมินสเตอร์ยอร์คมินสเตอร์  --  น่ังรถไฟสาย อีสต์น่ังรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ โคสด์ เรลเวย์ --  เอดินเบิร์กเอดินเบิร์ก  (สก๊อต(สก๊อต

แลนด์)แลนด์)  --  ช้อปป้ิงย่านถนนปริน้เซสช้อปป้ิงย่านถนนปริน้เซส  
อังคารอังคาร  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. พาเที่ยวชมคลฟิฟอร์ดทาวเวอร์ สิง่ก่อสร้างโบราณเช่ือกนัวา่มีมาตัง้แต่ยคุโรมนั เมื่อครัง้

การเข้ายึดครองของจกัรพรรดิ์คอนสแตนติน ใกล้กนัเป็นอาคารของพิพิธภณัฑ์ปราสาท
ยอร์ค ก าแพงเมืองโบราณทอดแนวยาวสู่ตวัเมืองเก่าอนัเป็นที่ตัง้ มหำวิหำรยอร์คมิน 
สเตอร์ จดัเป็นมหาวิหารแหง่หนึง่ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในองักฤษ และครอบคลมุพืน้ท่ีใกล้เคียง
ของเมืองยอร์ก ซึ่งเป็นเมืองแห่งยคุกลาง เมืองแห่งนีม้ีบิช็อปประจ าเมืองในราวปี 314 
ท าให้เป็นสถานที่ที่มีความส าคญัต่อคริสต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ขององักฤษ  อีกทัง้ยงัเป็น
โบสถ์แบบกอธิคที่ใหญ่ที่สดุในองักฤษเหนืองดงามด้วยการตกแต่งด้วยกระจกสี  แล้ว
อิสระให้ทา่นได้เดินเลน่ในเขตเมืองเก่าและตามอธัยาศยักบัการหาซือ้ของที่ระลกึ 

 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. น าท่านออกเดินทางโดยรถไฟด่วนสู่ดินแดนของสก๊อตแลนด์ที่เมืองเอดินเบิร์ก เมือง

หลวงที่ตั ง้อยู่ ในพื น้ที่ที่ สวยงาม อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ ้งบนถนนปริน้เซส ที่มี
ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนม และร้านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะป่ีสก็อตเคร่ืองดนตรี
ประจ าชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ที่สดุในโลก รวมทัง้ผ้า WOOLและผ้าแคชเมียร์ และ
ผ้าตาร์ตนัผ้าลายสก็อตพืน้เมืองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ    

(325 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL NOVOTEL EDINBURGH CENTRE 4* หรือเทียบเท่า

ในระดับเดียวกัน 
www.novotel.com 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจัดห้องพักในเมืองใกล้เคียง หากวันที่ เข้าพักตรงกับ
เทศกาลต่างๆ ดังนี ้(ซึ่งยงัไม่ระบุวันจัดงานที่แน่ชัด) 
-เดือนมิถุนายน (Edinburgh International Film Festival / Leith Festival / Royal 
Highland Show / Edinburgh International Jazz and Blues Festival ) 
-เดื อนสิ งห าคม  (Edinburgh Festival Fringe / The Royal Edinburgh Military 
Tattoo / Edinburgh International Festival) 
-เดือนตุลาคม (The Ani Motion Show) 

 

วันที่ วันที่ 55  ปราสาทเอดนิเบิร์กปราสาทเอดนิเบิร์ก  --  พระต าหนักโฮลีรู๊ดพระต าหนักโฮลีรู๊ด  --  เลคดสิทริคเลคดสิทริค  --  วินเดอร์เมียร์วินเดอร์เมียร์  พุธพุธ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึน้สูย่อดเขาแคลตนัท่ีจะท าให้ท่านประทบัใจไปกบัเมืองที่

ถูกแบ่งเป็นสองฝ่ังของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะได้ชมวิวทิวทศัน์ของตวัเมือง
แล้ว บนเนินเขาแหง่นีย้งัเป็นท่ีตัง้ของอนสุรณ์สถานร าลกึถงึสงครามนโปเลยีน ที่ยงัสร้าง
ไม่เสร็จสมบรูณ์ สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลงึมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ท าให้
เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี ้
สนุขัพนัธุ์สกายเทอเรียร์ที่โด่งดงัที่สดุตวัหนึ่งของโลก จากความซื่อสตัย์ และจงรักภกัดี  

 
 

http://www.marriott.co.uk/
http://จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด/
http://www.visitbritain.com/th/destinations/city-guides/york/index.aspx
http://www.novotel.com/
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แล้วเดินทางสู่ถนนรอยลัไมล์ ถนนสายส าคญัที่เช่ือมสู่พระต าหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of 
Holyrood House) ซึง่เป็นท่ีประทบัของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ และเคย
เป็นที่ประทบัของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอนัน่า
ภาคภมูิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั แล้วน าท่านเข้ำชมปรำสำทเอดินเบิร์ก อนัสง่า
งามด้วยท าเลที่ตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทกุมมุเมือง เคยเป็นที่ประทบั
ของกษัตริย์สก๊อต เคยถูกท าลายลงหลายครัง้ แต่ทุกครัง้ก็ได้รับการบูรณะ และ
สร้างใหม่ให้กลบัคืนสูค่วามสง่างาม โดยเฉพาะครัง้สดุท้าย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์
วอลเตอร์ สก็อต นกัปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของ
ปอ้มปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืน
ใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างใน
คริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อร าลกึถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสูพ่ระราชฐาน
ชัน้ในส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเก่ียวกับเร่ืองราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้อง
ประทบั และห้องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทัง้ห้องจดัเลีย้ง, การประชุมสภา, 
โรงเรือนทหารและโรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยคุสมยัปัจจุบัน จดัแสดงเก่ียวกบัอาวธุ
ยทุโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงครามบนัทกึภาพสวยตามอธัยาศยั   

 
 

 

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

ได้ รับการขนานนามว่าดี  และสวยที่สุดของอังกฤษที่กว้างขวางและครอบคลุม
ทะเลสาบถึง 16 แหง่ 

(250 ก.ม.) 
 

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

d/ 
วันที่ วันที่ 66  เลคดิสทริคเลคดิสทริค  --  แมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์  --  สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด  --  มหานครลอนดอนมหานครลอนดอน    พฤหัสบดีพฤหัสบดี  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าทา่นชมบรรยากาศของเลคดิสทริค เขตอทุยานที่มีช่ือเสียงที่สดุของประเทศ เพื่อการ

พักผ่อนตากอากาศท่ามกลางความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบและหุบเขางดงาม
ประดจุหนึ่งภาพวาด เดินทางต่อสู่แมนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรม ท่ีมีช่ือเสียง อีก
ทัง้ยังเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีช่ือเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนยูหรือ 
ปีศาจแดง น ำคณะเข้ำชมสนำมโอลด์แทรฟฟอร์ด ที่สร้างนักเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของ
ปีศาจแดงมาหลายสมยั สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยฯู ท่ีจดัวา่รวยที่สดุในโลก อิสระ
ให้ท่านเลือกซือ้ของที่ระลกึของทีมที่ท่านช่ืนชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไป
ด้วยของที่ระลกึหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล (หมายเหต ุการเข้าชมสนามฟุตบอล
และมิวเซียมจะงดให้บริการในวนัท าการแข่งขนั) 

(144 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Thai 
13.00 น. ออกเดินทางสูม่หานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมืองที่

ใหญ่ที่สดุของสหภาพยโุรป มีประชากรกวา่ 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึง่ในศนูย์กลาง
ส าคัญทางธุรกิจการเมือง และวฒันธรรมของโลก การสื่อสารการบนัเทิง แฟชั่น และ
ศิลปะและเป็นท่ียอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่โลก หากการจราจรไมเ่ป็นอปุสรรคในการเข้า
เมือง เวลาที่เหลอืจะน าทา่นแวะห้างสรรพสนิค้าแฮร์ร็อดที่มีช่ือเสยีง 
 

(335 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น – ต้นต าหรับเป็ดอันโด่งดัง เพิ่ม 
หอยเชลล์ + กุ้งมังกรและหลากหลายเมนูความอร่อย 

Chinese Deluxe Menu 

 น าท่านเข้าสู่ ที่ พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4* 
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

www.millenniumhotels.co.uk  

วันที่ วันที่ 77  เวสต์มินเตอร์เวสต์มินเตอร์  --  ลอนดอนอายลอนดอนอาย  --  ทาวเวอร์ออฟลอนดอนทาวเวอร์ออฟลอนดอน  --  พระราชวังบัคกิง้แฮมพระราชวังบัคกิง้แฮม  
--  มาดามทุสโซ่ด์มาดามทุสโซ่ด์  --  ช้อปป้ิงบนถนนอ็อกฟอร์ดช้อปป้ิงบนถนนอ็อกฟอร์ด  

ศุกร์ศุกร์  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและน าชมโดยมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน  ผ่านจตัุรัส ทรา

ฟัลก้าร์ ผ่านจตุรัสรัฐสภา, พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตัง้ของรัฐสภาอังกฤษ , หอ
นาฬิกาบ๊ิกเบน ท่ีมีความสงู 320 ฟุต เป็นนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสดุในโลก ผ่านชม
ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น า้เทมส์แห่งแรก มหาวิหารเซนต์ปอล ท่ีมียอดโดมใหญ่

 
 

http://www.elh.co.uk/hotels/lowwood/
http://www.elh.co.uk/hotels/lowwood/
http://www.millenniumhotels.co.uk/
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เป็นอนัดบั 2 ของโลก จากนัน้เดินทางสูท่าวเวอร์บริดจ์ สญัลกัษณ์อีกแหง่หนึง่ของเมือง  
เพื่อเข้าสู่ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ที่มีประวตัิศาสตร์อนัเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือดหรือ
แม้แต่ซบัซ้อนซ่อนเง่ือน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ , ปราสาทราชวงั, คุก 
และแดนประหาร ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ซึ่งเป็นกลุม่อาคารและหอคอยหลายหลงั ชม
มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดบัด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกช่ือ “ดาราแห่ง
อาฟริกา 2” หรือ “คลัลินนั 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดบัด้วยเพชร 
“โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก และชิน้สุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วย
เพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินนั 1” ขึน้ชมทศันียภาพ
ของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเช้าไฟฟา้ที่สงูที่สดุในทวีปยโุรป มีความ
สงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่ได้รับความนิยม จากนัน้รถ
โค้ชน าท่านผ่านไปชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วน
ท้องถ่ินมากว่า 800 ปี, เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ครัง้ใหญ่ แล้วเข้าสูถ่นนไวท์ฮอลล์ อาคารที่
ท าการของรัฐในปัจจุบัน , บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรี
องักฤษ จตัรัุสพิคคาดิลลี่ เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน า้พ ุและรูปปัน้อี
รอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานัง่พลอดรักกนั เดินทางต่อสูพ่ระราชวงับัค้กิง้
แฮม ท่ีประทบัของพระเจ้าอลซิาเบธท่ี 2 และพระสวามี 

 
 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. น าทา่นเข้าสูพ่ิพิธภณัฑ์หุ่นขีผ้ึง้มาดามทสุโซด์่ แตล่ะห้องล้วนจดัไว้อยา่งนา่ชมอาทิ ห้อง

บุคคลส าคญัๆ จากทัว่โลกและมีช่ือเสียงนักกีฬา , ศิลปินเอก, นักการเมือง ตลอดจน
ผู้น าประเทศต่างๆ รวมทัง้ราชวงศ์แห่งองักฤษ แล้วให้ทา่นได้เพลิดเพลนิไปกบัลอนดอน
แท็กซี่ ผ่านห้องต่างๆ ท่ีล้วนแต่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าตาม
อธัยาศยัยา่นถนน อ๊อกฟอร์ด 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ ที่ พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4* 

หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.millenniumhotels.co.uk  

วันที่ วันที่ 88  พระราชวังวินด์เซอร์พระราชวังวินด์เซอร์  --  ช้อปป้ิง ช้อปป้ิง OOuuttlleett  --  เดินทางกลับกรุงเทพฯเดินทางกลับกรุงเทพฯ  เสาร์เสาร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสูพ่ระรำชวงัวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลยีมผู้พิชิต เป็นผู้ เลอืกท าเลก่อสร้าง

พระราชวงัแหง่นี ้ซึง่อยูบ่นเนินสงูมองเห็นแมน่ า้เทมส์อยูเ่บือ้งลา่ง พระรำชวงัวินด์เซอร์ 
เป็นท่ีประทบัประมขุสงูสดุแหง่ประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จงึถือได้วา่พระราชวงั
แหง่นีเ้ป็นพระราชวงัที่มีผู้พ านกัอาศยัตอ่เนื่องยาวนานกวา่พระราชวงัแหง่ใดในโลก เข้า
ชมภายใน โดยผา่น Jubilee Garden ก่อนเข้าสูอ่าคารจดัแสดงประวตัิความเป็นมาของ
พระราชวงั สิง่ที่นา่สนใจควรคา่แก่การชมคือเขตพระราชฐานชัน้ใน State Apartment  
ถือเป็นหวัใจของพระราชวงั ห้องทกุห้องจงึถกูประดบัประดาด้วยทรัพย์สมบตัิของ
ราชวงศ์อนัประมาณคา่มิได้ ไมว่า่จะเป็นภาพเขยีนฝีมือ, มา่นปักประดบั ผนงั, เคร่ือง
ลายคราม, รูปปัน้, อาวธุ ชดุเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยคุตา่งๆ The King's 
Chamber อนัมีภาพเขยีนเป็นจดุเดน่นอกเหนือจากเตียงไม้สลกัปิดทองสไตล์ฝร่ังเศส
สมยัศตวรรษที่ 18 ที่ตัง้ตระหง่านอยูก่ลางห้อง และห้องที่โดดเดน่ท่ีสดุ St.George's 
Hall ท้องพระโรงแหง่นีม้คีวามยาวกวา่ 50 เมตร จึงมกัใช้ในงานพระราชพิธี เช่นงาน
เลีย้งรับรองพระราชอาคนัตกุะในพระนางเจ้าอลซิาเบซ ภายในตกแตง่ตามศิลปะแบบ
โกธิก ประดบัประดาด้วยอาวธุชดุเกราะและตราประจ าราชวงศ์ และไมพ่ลาดกบัการเข้า
ชม St. George's Chapel ถือเป็นอาคารสไตล์โกธิกทีง่ดงามที่สดุในประเทศองักฤษ 
อาคารแหง่นีเ้ร่ิมก่อสร้างในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอด็เวิร์ดที่ 4 และใช้เวลากวา่ 50 ปี
จนส าเร็จลลุว่ง 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. รถโค้ชน าทา่นสู ่BICESTER VILLAGE เพลิดเพลนิไปกบัการช้อปปิง้สนิค้าภายในเอ๊าท์

เลท็กวา่ 120 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ทา่นเลือกซือ้อยา่งจุใจสมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่
มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของ
สหภาพยโุรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางส าคญัทาง

(80.5 ก.ม.) / (81.2 ก.ม.) 
 
 
 

http://www.millenniumhotels.co.uk/
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ธุรกิจการเมือง และวฒันธรรมของโลก การสือ่สารการบนัเทิง แฟชัน่ และศิลปะและเป็น
ที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก จนได้เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์   เพื่อ
เตรียมตวัเดินทางกลบัมีเวลาให้ทา่นได้ท า Tax Refund พร้อมช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 

 
 
 

 
21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 917   
วันที่ วันที่ 99  เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯเดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ  อาทติย์อาทติย์  
16.00 น. สายการบินไทย น าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนักอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

DDBBLL  
SSGGLL  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

13-21 ม.ค. 2561 

110055,,000000..--  9955,,000000..--  8844,,000000..--  1122,,550000..--  1188,,550000..--  --3322,,000000..--  
--2266,,000000..--  

20-28 ม.ค. 2561 
27 ม.ค.-4 ก.พ. 2561 
3-11 ก.พ. 2561 
10-18 ก.พ. 2561 
17-25 ก.พ. 2561 

24 ก.พ.-4 มี.ค. 2561 
3-11 มี.ค. 2561 
10-18 มี.ค. 2561 
17-25 มี.ค. 2561 

PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

SGL 
Supp 

DBL 
SGL 

NO TKT 
ADL / CHD 

7-15 เม.ย. 2561 110099,,000000..--  9999,,000000..--  8888,,000000..--  1122,,550000..--  1188,,550000..--  --3344,,000000..--  
--2277,,000000..--  8 -16 เม.ย. 2561 

PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

SGL 
Supp 

DBL 
SGL 

NO TKT 
ADL / CHD 

28 เม.ย.-6 พ.ค. 2561 110088,,000000..--  9988,,000000..--  8877,,000000..--  1122,,550000..--  1188,,550000..--  --3322,,000000..--  
--2266,,000000..--  

PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

SGL 
Supp 

DBL 
SGL 

NO TKT 
ADL / CHD 

5-13 พ.ค. 2561 

110077,,000000..--  9977,,000000..--  8866,,000000..--  1122,,550000..--  1188,,550000..--  --3322,,000000..--  
--2266,,000000..--  

12-20 พ.ค. 2561 
19-27 พ.ค. 2561 

26 พ.ค.-3 มิ.ย. 2561 
2-10 มิ.ย. 2561 
9-17 มิ.ย. 2561 
16-24 มิ.ย. 2561 

23 มิ.ย.-1 ก.ค. 2561 
30 มิ.ย.-8 ก.ค. 2561 

7-15 ก.ค. 2561 
14-22 ก.ค. 2561 
21-29 ก.ค. 2561 

28 ก.ค.-5 ส.ค. 2561 
4-12 ส.ค. 2561 
11-19 ส.ค. 2561 
18-26 ส.ค. 2561 

25 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 
1-9 ก.ย. 2561 
8-16 ก.ย. 2561 
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15-23 ก.ย. 2561 
22-30 ก.ย. 2561 

29 ก.ย.-7 ต.ค. 2561 
คา่ทวัร์รวม :  
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภัณฑ์น า้แร่ที่เมืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้เข้าชมทาง

บริษัทฯ คืนเงินท่านละ 10 ปอนด์) / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิ ร์ก / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / 
คา่ธรรมเนียม Rope Bridge / คา่ขึน้ลอนดอนอาย / คา่เข้าพระราชวงัวินด์เซอร์ / คา่เข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน 

 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถ่ินในแต่ละเมือง  ในกรณีทีท่านมี

ข้อจ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่งด่วน ช าระเพ่ิมท่านละ

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

คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิด
จากโรคประจ าตวั 

– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 
กิโลกรัม  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  
คา่ทวัร์ไม่คา่ทวัร์ไม่รวม รวม ::  
  คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ การจองทวัร์ ((HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่นรู้จกั

และเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณา
จองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่
ช าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสเนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิกการยกเลกิการจองทวัร์ (ารจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
HHiigghh  SSeeaassoonn  ==  เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. --  15 เม.ย.) / เดือนตลุาคม (1 15 เม.ย.) / เดือนตลุาคม (1 --  31 ต.ค.) / 31 ต.ค.) /   
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เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. --  31 ธ.ค.)31 ธ.ค.)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวซีา่ได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของ
ตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไมว่า่
ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่
จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุ
จ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิ
ประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พ ี
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้า
เมือง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่น
ช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องช าระ

คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (การสะสมไมล์ของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมคา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (เนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั   

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คอืห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 

ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ 

ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 
หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (สถานท่ีเข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมกีารลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่น
ไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีใ่นชว่งวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิม่เติม ทา่นจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่น
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่มาตรฐาน
ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในน า้หนกั
สว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การ
สญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (การสบูบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดทีช่ดัเจนใน

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (การเดินทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , 

เด็ก , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศอังกฤเอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศอังกฤษษ  
ใช้เวลายื่นประมาณ ใช้เวลายื่นประมาณ 1155--2200  วันท าการไม่นับวันเสาร์ วันท าการไม่นับวันเสาร์ --  อาทติย์และวันหยุดอาทติย์และวันหยุด  

(การขอวีซา่ประเทศองักฤษผู้ เดนิทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือสแกนลายนิว้มือ ด้วยตนเอง ณ  
ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศองักฤษ ตัง้อยู่ท่ีอาคารเดอะเทรนดี ้ชัน้ 28 สขุมุวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. ) 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ / ส าเนาสตูิบตัร ใน

กรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนั

เดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

ลา   
 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 1  เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ 

หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 
 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่

ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีที่
เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับ
บญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  – 6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่น

เร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการ
เขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจ ะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่กาย
สภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯ 
ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่น
ไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลังจากการจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 
 ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ  

 

 


