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โปรแกรมการเดนิทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ–นครลอนดอน (อังกฤษ)  
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 

วันที่สอง  ลอนดอน–ซาลส์บัวร่ี–สโตนเฮ้นจ์–บาธ–พิพิธภณัฑ์น า้แร่ร้อนโรมัน–คาร์ดี๊ฟเมืองหลวงแห่งเวลส์  
01.10 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910 น าทา่นเดินทางสูน่ครลอนดอน ประเทศองักฤษ 



 

07.15น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสมัภาระและด่านศุลกากร รถโค้ชรอรับ
คณะ พร้อมบริการน ้าดื่มและอาหารเช้าแบบกล่องด้วยเมนู “ข้าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์”น าท่านเดินทางสู ่
เมืองซาลส์บัวร่ี(Salisbury)น าชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลก กองหินหรือแนว
แท่งหินที่เป็นความลบัด ามืดในช่วงหนึ่งของประวตัิศาสตร์ แล้วเดินทางต่อสู่ เมืองบาธ(Bath) ในหุบเขาเอวอนเมือง
เก่าแก่ที่มีอายตุัง้แต่เมื่อครัง้โรมนัเรืองอ านาจ จากหลกัฐานบ่อน า้พรุ้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลอือยู่ท าให้เมือง
บาธได้รับการแตง่ตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก้ในปีค.ศ.1987     

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์น า้แร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum)ซึ่งมีประวตัิการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบนัเป็น

กลุม่อาคารส าคญัของเมืองคือ บริเวณที่เป็นท่ีตัง้ของบ่อน า้แร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) สว่นท่ีสองคือ บริเวณวดั 
และสว่นท่ีสามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นกัทอ่งเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน า้แร่ ซึ่งมีทัง้สระวา่ยน า้ , บอ่น า้แร่เย็น-ร้อน
, ห้องอบไอน า้และส่วนที่เป็น Turkish Bath ให้ท่านได้ชิมน า้แร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านัน้เที่ยวชมเมืองอาคาร
บ้านเรือนที่ถูกสร้างขึน้ในยุคจอร์เจียนที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั อีกทัง้อาคารรอยัลเครสเซ่น(Royal Crescent) กลุ่ม
อาคารรูปคร่ึงวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ท าให้เมืองบาธมี เสน่ห์ไม่น้อย เดินทางเข้าสู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ 
(Cardiff)เมืองหลวงของประเทศเวลส์หนึ่งในเครือจกัรภพ ใจกลางเมืองเป็นที่ตัง้ของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ(Cardiff Castle)
เดิมเป็นที่พ านักของขุนนางผู้ ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยก าแพงโบราณ น าท่านชม ศาลาว่าการเมืองและ
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุม่อาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ , สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ท า
การของรัฐอิสระให้ทา่นเดินเลน่และซือ้ของที่ระลกึในยา่นถนนควีนส์แหลง่ช้อปปิง้ของเมือง  

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั ณ CARDIFF MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วันที่สาม คาร์ดี๊ฟ–คอตสโวลส์–เบอร์ตนัออนเดอะวอเตอร์–สแตรทฟอร์ด–บ้านเกิดเชคสเปียร์–ยอร์ค  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู ่เขตคอตสโวลส์(Cotswolds) บริเวณเลก็ๆ ทางตะวนัตกขององักฤษ หมู่บ้านแสนสวยเงียบสงบเมือง
เล็กๆ ที่มีร้านค้าตกแต่งแบบชนบทสลบักบัทุ่งหญ้าสีเขียวขจี คอตสโวลส์ เป็นศนูย์กลางการค้าขนแกะและเลีย้งแกะมา
ตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษที่ 13-15น าทา่นเที่ยวชม เมืองเบอร์ตัน ออนเดอะวอเตอร์(Bourton-on-the-water) เมืองที่โดง่ดงั
ที่สดุในคอตส์โวลส์ ดเูงียบสงบมีล าธารสายเล็กๆของแม่น า้วินด์รัช(Windrush)ไหลผา่นกลางเมืองและมีสะพานหินทอด
ข้ามน า้เป็นช่วงๆ กบัต้นวิลโลว์(Willow)ที่แกว่งก่ิงก้านใบอยู่ริมน า้ เมืองนีม้ีร้านอาหารและโรงแรมรวมทัง้ร้านค้าให้ท่าน
เดินเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย์ แล้วเดินทางต่อระยะทางเพียง 40 กิโลเมตรสู ่เมืองสแตรทฟอร์ด(Stratford) เมืองที่ตัง้
อยู่ ริมฝ่ังแม่น า้เอวอนอันเป็นบ้านเกิดของ วิลเลี่ยมเช็คสเปียร์ (William Shakespeare)กวีที่มี ช่ือเสียงที่สุดของ
องักฤษ อิสระให้ทา่นเดินชมเมือง หาซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัวิลเลยีมเชคสเปียร์ กวีเอกที่โดง่ดงัของโลก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 

บ่าย จากนัน้เดินทางสู ่เมืองยอร์ค (York) เขตแดนท่ีครัง้หนึง่กองทพัโรมนัได้สร้างแนวก าแพงปอ้งกนัการบกุรุกของข้าศกึซึง่ก็
คือ“ชาวสก็อตผู้ ป่าเถ่ือน” ระหว่างเส้นทางผ่านเขตยอร์คเชอร์เดลส์(Yorkshire Dales)ที่อดุมสมบรูณ์ไปด้วยทุ่งหญ้าอนั
กว้างใหญ่ จนเข้าสูเ่ขตเมืองยอร์ค ซึง่เป็นศนูย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจกัรมาตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษที่ 19 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั ณHILTON YORK HOTELหรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วันที่สี่   ยอร์ค–เที่ยวชมเมอืง–รถไฟด่วนอีสต์โคสด์เรลเวย์–เอดินเบร์ิก (สก๊อตแลนด์)–ช้อปป้ิงถนนปริน้เซส 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านเที่ยวชม คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์(Clifford's Tower York)สิ่งก่อสร้างโบราณ เช่ือกนัว่ามีมาตัง้แต่ยคุโรมนัเมื่อครัง้
การเข้ายึดครองของจักรพรรดิคอนสแตนติน ใกล้กันเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ปราสาทยอร์ค(York Castle Museum) 
ก าแพงเมืองโบราณทอดแนวยาวสูต่วัเมืองเก่าอนัเป็นที่ตัง้ของ มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์(York Cathedral) จดัเป็น
มหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในองักฤษและครอบคลมุพืน้ที่ใกล้เคียงของเมืองยอร์คซึ่งเป็นเมืองแห่งยคุกลาง เมือง
แหง่นีม้ีบิช็อปประจ าเมืองในราวปี 314 ท าให้เป็นสถานท่ีที่มีความส าคญัตอ่คริสต์ศาสนาแหง่แรกๆ ขององักฤษ อีกทัง้ยงั
เป็นโบสถ์แบบโกธิคที่ใหญ่ที่สดุในองักฤษเหนือ งดงามด้วยการตกแต่งด้วยกระจกสี อิสระให้ท่านได้เดินเลน่หรือซือ้หา
ของที่ระลกึในเขตเมืองเก่าตามอธัยาศยั 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย รถไฟด่วนอีสต์โคสด์เรลเวย์(East Coast Railway)น าท่านออกเดินทางสูด่ินแดนของสก๊อตแลนด์ที่เมืองเอดินเบิร์ก

(Edinburgh)เมืองหลวงที่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีที่สวยงาม อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้บนถนนปริน้เซส ท่ีมีห้างสรรพสนิค้าแบรนด์เนม
และร้านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะป่ีสก๊อต เคร่ืองดนตรีประจ าชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ที่สดุในโลก รวมทัง้ผ้า วูล
(Wool)ผ้าแคชเมียร์(Cashmere)และผ้าตาร์ตนั(Tartan) ผ้าลายสก็อตพืน้เมืองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั ณRADISSON BLU HOTEL EDINBURGEหรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว     

วันที่ห้า  เอดนิเบิร์ก–อนุสาวรีย์บ๊อบบี–้พระต าหนักโฮลีรู๊ด–ปราสาทเอดนิเบิร์ก–วินเดอร์เมียร์–เลคดิสทริค  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าทา่นเที่ยวชมเมอืงเอดินเบิร์กขึน้สูย่อดเขาแคลตัน(Calton Hill) ทีจ่ะท าให้ทา่นประทบัใจไปกบัเมืองที่ถกูแบง่เป็นสอง
ฝ่ังของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจากได้ชมวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองแล้ว บนเนินเขาแหง่นีย้งัเป็นท่ีตัง้ของอนสุรณ์สถาน
ร าลกึถึงสงครามนโปเลยีนท่ียงัสร้างไม่เสร็จสมบรูณ์ สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลงึมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ท า
ให้เอดินเบิร์กได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่านชม อนุสาวรีย์บ็อบบี(้Greyfriars Bobby) สนุขัพนัธุ์



 

สกายเทอเรียร์ที่โดง่ดงัที่สดุตวัหนึ่งของโลกจากความซื่อสตัย์และจงรักภกัดี แล้วเดินทางสู ่ถนนรอยัลไมล์(Royal Mile) 
ถนนสายส าคญัที่เช่ือมสู ่พระต าหนักโฮลี่ รู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็นที่ประทบัของพระราชินีเวลาเสด็จ
เยือนสก๊อตแลนด์และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่งสก๊อต ฝ่ังตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก๊อต อันน่า
ภาคภมูิใจด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมยัเข้าชม ปราสาทเอดินเบิร์ก(Edinburgh Castle) อนัสง่างามด้วยท าเลที่ตัง้บน
เนินเขาสงู มองเห็นเดน่เป็นสง่าจากทกุมมุเมืองเคยเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์สก๊อต เคยถกูท าลายลงหลายครัง้แตท่กุครัง้
ก็ได้รับการบรูณะและสร้างใหม่ให้กลบัคืนสูค่วามสง่างาม โดยเฉพาะครัง้สดุท้ายในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ส
ก๊อต นกัปราชญ์ชาวสก๊อต แบ่งเป็นสว่นต่างๆ อย่างน่าชม อาทิ สว่นของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืน
ใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น.ของทกุวนัตลอด 150 ปีที่ผ่านมาโบสถ์เซนต์มากาเร็ต
(St. Margaret'sChapel) สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อร าลกึถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 เข้าสูพ่ระราชฐาน
ชัน้ใน สว่นท่ีเป็น The Palaceจดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศ์แห่งสก๊อต ห้องประทบั ห้องมหามงกฎุ และ Great 

Hallเคยเป็นทัง้ห้องจดัเลีย้ง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร และโรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยคุสมยั ปัจจบุนัจดัแสดง
เก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงคราม 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่เมืองวินเดอร์เมียร์(Windermere)เขตเลคดิสทริคอทุยานแหง่ชาติที่ได้รับการขนานนามวา่ดีและสวย

ที่สดุขององักฤษที่กว้างขวางและครอบคลมุทะเลสาบถึง 16 แห่งน าท่านชมบรรยากาศของเลคดิสทริค(Lake District) 
เขตอทุยานที่มีช่ือเสียงที่สดุของประเทศ เพื่อการพกัผอ่นตากอากาศทา่มกลางความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบและหบุ
เขางดงามประดจุหนึง่ภาพวาด 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั ณ LOW WOOD HOTEL WINDERMERE หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่หก  แมนเชสเตอร์–สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด–ลอนดอน(องักฤษ)– ห้าง Harrods 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรมที่มีช่ือเสียง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มี
ช่ือเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลกคือ แมนยูหรือ ปีศาจแดง เข้าชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด(Old Trafford 
Stadium) ที่สร้างนกัเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจแดงมาหลายสมยั สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยฯู ที่จดัว่ารวยที่สดุใน
โลก อิสระให้ท่านเลือกซือ้ของที่ระลกึของทีมที่ท่านช่ืนชอบในร้าน Mega Storeที่มากมายไปด้วยของที่ระลกึหลากหลาย
ชนิดส าหรับแฟนบอล (**หมายเหต ุสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดและพิพิธภณัฑ์ จะงดให้บริการในวนัที่มีการแข่งขนัหากไม่
สามารถเข้าชมสนามของแมนยู เราจะเปลี่ยนโปรแกรมไปเข้าที่สนามของ Liver Pool หรือสนามอื่นให้แทนตามความ
เหมาะสมแต่สนามบอลจะงดใหบ้ริการในวนัทีมี่การแข่งขนัเช่นกนั**) 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน(London) เมืองหลวงของสหราชอาณาจักร (United Kingdom) และเป็นเมืองที่
ใหญ่ที่สดุของสหภาพยโุรป(European Union: EU)มีประชากรกว่า 7.75 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศนูย์กลางส าคญั
ทางธุรกิจการเมือง และวฒันธรรมของโลก การสื่อสารการบนัเทิง แฟชัน่และศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่
โลกจากนัน้น าท่านช้อปปิง้ที่ห้างดงัระดบัโลก ใจกลางกรุงลอนดอนที่ Harrods ห้างหรูแห่งนี ้ตัง้อยู่บนถนนบรอมพ์ตัน 
ยา่น Knight Bridge เก่าแก่มากเพราะก่อตัง้มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2377 โดย Charles Henry Harrods ให้ทา่นได้เพลิดเพลินช้
อปปิง้ตามอธัยาศยัสนิค้าแบรนด์เนมมากมานให้เลอืกสรร 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั ณ MINLLENNIUM GLOUCESTER HOTELหรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่เจด็  Bicester Village Outlet Shopping Centre–WARNER BROS STUDIO 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ Bicester Village Outlet Shopping Centreเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมกว่า 120 

ร้านค้าให้ท่านเลือกซือ้อย่างจุใจอาทิเช่น GUCCI, BALENCIAGA ,ARMANI, BALLY, BOSS, BURBERRY, DIOR, 
DIESEL, DKNY และอื่นๆอีมากมายให้ทา่นได้เลอืกสรร  
สามารเข้าดรูายละเอียด OUTLET ได้ทีh่ttps://www.bicestervillage.com/en/shopping/ 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน   
บ่าย น าท่านเดินทางสูโ่ลกแห่งเวทย์มนต์ของพ่อมดน้อยแฮร่ี พอตเตอร์ จากภาพยนตร์ชุดสดุโดง่ดงั Harry Potter น าทา่นชม

โรงถ่ายภาพยนตร์ วอร์เนอร์สตูดิโอทัวร์ลอนดอน ซึง่เป็นสถานท่ีโรงถ่ายภาพยนตร์ Harry Potter ทัง้ 8 ภาคที่ทกุทา่น
ช่ืนชอบ วอร์เนอร์สตูดิโอตัง้อยู่ห่างจากลอนดอนไปเพียงแค่ 20 นาที ท่านจะได้พบกบัฉากห้องโถงใหญ่ของฮอกวอร์ต 
ฉากห้องของดัมเบิล้ดอร์ ตรอกไดแอกอน รวมถึงปราสาทฮอกวอร์ตทัง้หลงัขนาดจ าลองที่ใช้ถ่ายท าจริงและอื่นๆ 
นอกจากนีย้งัมีร้าน Café Studio และร้านขายของที่ระลกึอีกมากมาย 

 
 
 



 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารโฟร์ซีซั่นส์ พิเศษ!! ด้วยเมนูชื่อดังต้นต ารับ “เป็ดย่าง”  
น าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั ณ MINLLENNIUM GLOUCESTER HOTELหรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่แปด ทาวเวอร์ออฟลอนดอน–ล่องเรือแม่น า้เทมส์–ขึน้ลอนดอนอาย-Oxford–เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินสู่ทาวเวอร์ออฟลอนดอน(Tower of London) ที่มีประวตัิศาสตร์อนัเกรียงไกรยิ่งใหญ่ การนองเลือดหรือ
แม้แต่ซับซ้อนซ่อนเง่ือนมีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ , ปราสาทราชวัง, คุกและแดนประหาร ปัจจุบันเป็น
พิพิธภณัฑ์ ซึ่งเป็นกลุม่อาคารและหอคอยหลายหลงั ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล(The Imperial State Crown) ซึ่งประดบั
ด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก ช่ือ “ดาราแหง่อาฟริกา 2” หรือ “คลัลนินั 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลซิาเบธ” 
ประดบัด้วยเพชร “โคอินร์ู” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก และชิน้สดุท้ายคือ “คฑา” ประดบัด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุ
ในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คลัลินนั 1”จากนัน้น าท่าน ล่องเรือแม่น า้เทมส์ ชมความงดงามสองฝ่ังของแม่น า้
เทมส์ ผา่นชมสิง่ส าคญัของลอนดอน อาทิเช่น จตุรัสรัฐสภา(Parliament Square), พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์(Palace 
of Westminster) ที่ตัง้ของรัฐสภาอังกฤษ(Parliament of England), หอนาฬิกาบิ๊กเบน(The Clock Tower of the 
Palace of Westminster, "Big Ben")ที่มีความสงู 320 ฟตุ เป็นนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสดุในโลก, มหาวิหารเซนต์ปอล
(St Paul's Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ์(London Bridge)สะพานข้ามแม่น า้
เทมส์แห่งแรก แล้วขึน้ฝ่ังที่ทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง น าท่านขึน้ชมทศันียภาพ
ของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบน ลอนดอนอาย(London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สดุในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร 
(443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราช
อาณาจกัรมีผู้มาเยือนมากกวา่ 3 ล้านคนตอ่ปีน าทา่นเที่ยวชมกรุงลอนดอน และแวะถ่ายภาพกบัพระราชวังบัค้กิง้แฮม
(Buckingham Palace) ที่ประทบัของพระเจ้าอลซิาเบธท่ี 2 และพระสวามี  
 
 
 

 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ย่านช้อปปิง้บน ถนนอ็อซฟอร์ด ที่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมายอย่าง MARK & SPENCER, PRIMARK, 
SELFRIDGES, NEXT, ZARA ฯลฯ อิสระให้ท่านได้มีเวลาเลือกซือ้ของอย่างจุใจ จากนัน้ได้เวลาสมควรเดินทางสู่
สนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัมีเวลาให้ทา่นได้ท า Tax Refund  

21.35 น. สายการบินไทยเที่ยวบินที่TG917 น าทา่นเดินทางสูก่รุงเทพฯ ประเทศไทยย 
วันที่เก้า  กรุงเทพฯ 
16.00น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

.................................................................................. 
 

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่นกัทอ่งเที่ยวได้รับเป็นหลกัฯ) 

 



 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

05 – 13 ต.ค. 61 12 – 20 ต.ค. 61 19 – 27 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 – 05 พ.ย. 61 

04 พย. – 12 พย. 61 11 พย. – 19 พย. 61 18 พย. – 26 พย. 61 25 พย. – 03 ธค. 61 

02 ธค.  – 10 ธค. 61 09 ธค. – 17 ธค.61 16 ธค. – 24 ธค. 61 23 ธค.-31 ธค. 61 

30 ธค. 61 – 07 มค. 62 06 มค. – 14 มค 62  13 มค. -21 มค. 62 20 มค. – 28 มค.62 
ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดินทางเดือน ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562  

 ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น)         ท่านละ 111,900 บาท 

 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น มีเตียง       ท่านละ  99,900 บาท 

 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียง      ท่านละ  94,900 บาท 

 เด็กอาย ุ5-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตียง       ท่านละ  83,900 บาท 

 เด็กอาย ุ2-4  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตียง       ท่านละ  55,900 บาท 

 ในกรณีทา่นเดินทางคนเดียว ห้องพกัเดี่ยวเพิ่ม      ท่านละ  17,900 บาท 

**ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบนิ คนืค่าตั๋วเคร่ืองบนิ/ ผู้ใหญ่ท่านละ 30,000 บาท** 
หมายเหตุ : ช่วงพีเรียตที่มกีารไฮไลท์สเีหลอืงจะต้องบวกเพิ่มอีกสเตปละ 3,000 บาท 

หมายเหตุ : ช่วงพีเรียตที่มกีารไฮไลท์สีฟ้าเทศกาลปีใหม่จะต้องบวกเพิ่มอกีสเตปละ 5,000 บาท 
ค่าทวัร์รวม :  
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิแล้ว  
 คา่พาหนะทอ่งเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ 
 โรงแรมที่พกัตามที่ระบใุนรายการ หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมน ูให้ทา่นได้เลศิรสในแตล่ะประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหราชอาณาจักร ในเวลาท าการ 08.00 น. – 02.50 น. หลงัจากนัน้ถึงเวลา 16.00 น. จะต้องเสียค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติม ประมาณทา่นละ 7,xxx บาท 
 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทา่น 
 คา่ประกนัการเดินทางทอ่งเที่ยว  
 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

 คา่ทิปคนขบัรถตลอดการเดินทาง 
 บริการน า้ดื่มทา่นละ 1 ขวดและอาหารเช้าแบบกลอ่ง “เมนหูมทูอดมหศัจรรย์”ในวนัท่ีสองของโปรแกรมการเดินทาง 
 
 
 
ค่าทวัร์ไม่รวม : 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 



 

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, คา่ซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั คา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่
พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 
เช่น หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียวทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

 คา่ภาษีน า้มนัตัว๋เคร่ืองบนิโดยสาร ณ วนัท่ีมีการขึน้ภาษีหลงัจากท่ีมีการท าราคา 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) :ผู้ คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจ าเป็นในเร่ืองทิป

ส าหรับหวัหน้าทวัร์เป็นเร่ืองท่ีคาดหวงั หากการบริการนัน้เป็นท่ีประทบัใจของทา่น 
วิธีการจอง : 
 กรุณาช าระมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั จากวนัจอง และช าระสว่นท่ีเหลอือยา่งน้อย20 วนัก่อนเดินทาง  

หรือในกรณีสายการบินให้ออกตัว๋ก่อนก าหนดปกติ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน 
เงื่อนไขการยกเลิก: 
 ยกเลกิหลงัการจอง หกัคา่มดัจ า 1,000 บาท (คา่บริการของพนกังาน) 
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัคา่มดัจ า 20,000 บาท 
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลกิการเดินทาง 1-3 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ 
 ในกรณีออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดคา่บริการตามจริง 
โปรดทราบ: 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ เดินทางต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบอยา่งน้อย 15 

วนั ก่อนเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดั

หยดุงาน, การประท้วง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจราจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงและจะรักษาผลประโยชน์
ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว หากท่านถกูปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออก
เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

 เมื่อทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแล้ว หมายถึงทา่นยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
เอกสารในการยื่นวีซ่า ใช้เวลาประมาณ 15 วันท าการ 

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่นหรือไม ่ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 

 รูปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัต้องเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า)และเหมือนกันทัง้ 2 รูป ควรมีอายุไม่เกิน 6 
เดือนและไมเ่คยใช้ขอวีซา่ประเทศอื่นๆ มาก่อน 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ -สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า/
ส าเนาสตูิบตัร (ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์)  

 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัทหรือสงักดัที่ท่านท างานอยู่ ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน
ปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว  

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบจดทะเบียนการค้า, ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และส าเนาหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 
6 เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์หรือใบเสยีภาษี และส าเนาหลกัฐานการเงินของบริษัทย้อนหลงั 6 เดือน 

 สมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบบัจริง (กรุณาน ามาด้วยในวนัท่ีมาขอวีซา่) 



 

 หนงัสอืรับรองจากธนาคารบญัชีออมทรัพย์ เป็นภาษาองักฤษ (BANK CERTIFICATE)***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 
 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์บญัชีสว่นตวั ย้อนหลงั 6 เดือนอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ที่มีการเข้าออกของเงิน

สม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมื่อ
กลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่าย เป็น
ภาษาองักฤษในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเป็นภาษาองักฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมาท างานของท่าน 
โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัการศกึษาฉบบัจริง  
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบรูณ์ เดินทางกบับิดาหรือมารดา “ท่านใดทา่นหนึง่” จะต้องมีหนงัสอืยินยอมจากที่วา่การอ าเภอหรือ

เขต โดยที่บิดาหรือมารดา ต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอ
หรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และกรุณาแตง่กาย
ชดุสภุาพ ทัง้นีจ้ะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารเพิ่มเติมดงักลา่วเช่นกนั 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าทา่นจะถกูปฏิเสธวีซ่า
ทางสถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 สถานทตูไมม่ีนโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่น
ไมส่ามารถเรียกร้องขอคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ได้ 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้รับพิจารณาวีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู เพ่ือท าการยกเลิก
วีซา่ของทา่น เนื่องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 




