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22.00 น.    พรอ้มคณะที�สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร ์D 9-12 
                  สายการบนิไทย เจา้หน้าที�คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระและการเชค็อิน

วนัที� 1  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)

00.15 น.    ออกเดินทางสูล่อนดอน โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 910 
06.20 น.   คณะถึงสนามบนิฮีทโธรว ์นครลอนดอน ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงแล้ว รถโค้ชรอรบัท่าน
                 ออกเดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วัรี� นําเขา้ชมเสาหนิสโตนเฮ้นจ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรย์
                 ของโลก กองหนิหรอืแนวแท่งหนิที�เป�นความลับดาํมดืในชว่งหนึ�งของประวติัศาสตร ์จากนั�นออก
                 เดนิทางต่อสูเ่มอืงบาธในหบุเขาเอวอนเมอืงเก่าแก่ที�มอีายุตั�งแต่เมื�อครั�งโรมนัเรอืงอํานาจจากหลัก
                 ฐานบอ่นํ�าพุรอ้น และซากอาคารเก่าแก่ที�หลงเหลืออยูทํ่าใหเ้มอืงบาธไดร้บัการแต่งตั�งเป�นเมอืง
                 มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในป� ค.ศ. 1987
12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
13.00 น.    นําเขา้ชมพพิธิภัณฑ์นํ�าแรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึ�งมปีระวติัการค้นพบที�นา่สนใจ
                 ป�จจุบนัเป�นกลุ่มอาคารสาํคัญของเมอืง คือบรเิวณที�เป�นที�ตั�งของบอ่นํ�าแรร่อ้นคิงส ์
                 (The Sacred Spring) สว่นที�สองคือ บรเิวณวดั และสว่นที�สามคือ บรเิวณที�เป�ดบรกิารให้
                 นกัท่องเที�ยวหรอืชาวเมอืงใชบ้รกิารนํ�าแร ่ซึ�งมทัี�งสระวา่ยนํ�า, บอ่นํ�าแรเ่ยน็-รอ้น, หอ้งอบไอนํ�า 
                 และสว่นที�เป�น Turkish Bath และใหท่้านไดช้มินํ�าแรที่�จดัใหกั้บนักท่องเที�ยวเท่านั�นจากนั�นเที�ยวชม
                 เมอืงอาคารบา้นเรอืนถกูสรา้งขึ�นในยุคจอรเ์จยีน ที�มเีอกลักษณเ์ฉพาะตัวอีกทั�ง
                 อาคารรอยลั เครสเซน่ กลุ่มอาคารรปูครึ�งวงกลมที�มสีถาป�ตยกรรมแปลกตา ทําใหเ้มอืงบาธมเีสนห่์
                 ไมน่อ้ย แล้วเดนิทางต่อสูเ่มอืง บรสิตอล เมอืงในอังกฤษที�มพีรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส ์
                 เพยีงแค่ชอ่งแคบกั�นขา้มสะพานเชเวริน์ ผา่นชอ่งแคบบรสิตอลเขา้สู ่เมอืงคารดิ์�ฟ เมอืงหลวงของ
                 ประเทศเวลส ์หนึ�งในเครอืจกัรภพ กลางใจเมอืงเป�นที�ตั�งของปราสาทคารดิ์�ฟ เดมิเป�นที�พาํนกัของ
                 ขุนนางผูป้กครองเมอืง ถกูล้อมรอบไวด้ว้ยกําแพงโบราณ จากนั�นชม ศาลาวา่การเมอืง และ
                 พพิธิภัณฑ์ ซึ�งเป�นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผา่นชมเมอืง สวนสาธารณะคารดิ์�ฟ, 
                 สนามกีฬามลิเลนเนยีม, อาคารที�ทําการของรฐั 
19.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                  นาํท่านเขา้สูที่�พกั Radisson Blu Hotel, Cardiff ***** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 2  ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ ์- พพิธิภัณฑ์นํ�าแรที่�เมอืงบาธ
            - คารดี์�ฟเมอืงหลวงแห่งเวลส์



07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.00 น.    นําท่านสูเ่ขตคอต์สโวลส ์ภมูภิาคทางตะวนัตกของอังกฤษ หมูบ่า้นไบบวิรี� (Bibury) ไดร้บัการยกยอ่ง
                 เป�นหมูบ่า้นแสนสวยของอังกฤษ บา้นที�สรา้งดว้ยหนิที�มเีอกลักษณข์องที�นี� (Cotswold stone) 
                 มแีมนํ่�าสายเล็กๆ ไหลผา่นอันเป�นต้นแบบวถีิสโลวไ์ลฟ� แล้วไปชมหมูบ่า้นเบอรตั์น ออน เดอะ วอเตอร์
                 เมอืงที�โดง่ดงัที�สดุในคอต์สโวลส ์ดเูงียบสงบมลํีาธารสายเล็ก ๆ (แมน่ํ�าวนิดร์ชั) ไหลผา่นกลางเมอืง
                 และมสีะพานหนิทอดขา้มนํ�าเป�นชว่ง ๆ กับต้นวลิโลวที์�แกวง่กิ�งก้านใบอยูร่มินํ�า เมอืงนี�มรีา้นอาหารและ
                 โรงแรม รวมทั�งรา้นค้าใหเ้ดนิเล่นเก็บบรรยากาศอันรื�นรมย ์แล้วเดนิทางต่อสูเ่มอืงสแตรทฟอรด์
                 เพยีง 42 ก.ม. เมอืงที�ตั�งอยูร่มิฝ�� งแมนํ่�าเอวอนอันเป�นบา้นเกิดของวลิเลียม เชค็สเป�ยร ์กวทีี�มชีื�อ
                 เสยีงที�สดุของอังกฤษ  
13.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
                 อิสระเดนิเล่นชมเมอืง หาซื�อของที�ระลึกเกี�ยวกับวลิเลียม เชคสเป�ยร ์กวเีอกที�โด่งดงัของโลก 
                 หลังจากนั�นออกเดนิทางสูแ่มนเชสเตอร ์เมอืงอุตสาหกรรมที�มชีื�อเสยีง อีกทั�งยงัเป�นเมอืงที�มสีโมสร
                 ที�มชีื�อเสยีงโดง่ดงัในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนยู หรอื ป�ศาจแดง 
19.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                 นําท่านเขา้สูที่�พกั Crowne Plaza Manchester City Centre **** 
                  หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 3 ไบบวิรี� - เบอรตั์น ออน เดอะวอเตอร ์- 
           สแตรทฟอรด์ อัพพอน เอวอน - แมนเชสเตอร์



08.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00 น.   นําคณะเขา้ชมสนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ ที�สรา้งนักเตะเก่ง ฝ�เท้ายอดของป�ศาจแดงมาหลายสมยั
                 สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที�จดัวา่รวยที�สดุในโลก อิสระใหท่้านเลือกซื�อของที�ระลึกของทีมที�ท่าน
                 ชื�นชอบในรา้น MEGA STORE ที�มากมายไปดว้ยของที�ระลึกหลากหลายชนดิสาํหรบัแฟนบอล
                 (หมายเหต ุการเขา้ชมสนามฟุตบอลและมวิเซยีมจะงดให้บรกิารในวนัทําการแขง่ขนั) 
                 แล้วออกเดนิทางสูเ่มอืงวนิเดอรเ์มยีร ์เขตเลคดสิทรคิ (Lake District) อุทยานแหง่ชาติที�ไดร้บัการ
                 ขนานนามวา่ดแีละสวยที�สดุของอังกฤษ ที�กวา้งขวางและครอบคลมุทะเลสาบถึง 16 แหง่
12.30 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
13.00 น.     นาํคณะล่องเรอืชมความสวยงามของทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ทะเลสาบนํ�าจดืขนาดใหญ ่
                 มคีวามยาว 18 ก.ม. และสว่นกวา้งที�สดุราวๆ 1.5 ก.ม. ชาวอังกฤษเรยีกกันวา่ “ทะเลสาบรบิบิ�น” 
                 บง่บอกถึงลักษณะของทะเลสาบนี� วา่กันวา่นํ�าในทะเลสาบเป�นนํ�าที�เกิดจากการละลายของหมิะบนภเูขา
                 สองฝ�� งของทะเลสาบเต็มไปดว้ยความรม่รื�นของไมใ้หญน่านาพนัธุ ์สลับกับบา้นพกัตากอากาศที�มา
                 สรา้งไว ้ชว่ยเติมแต่งใหเ้ป�นทัศนียภาพที�น่าดชูมยิ�งขึ�นไปอีก จงึกลายเป�นที�พกัผอ่นยอดนยิมอีกแหง่
                 หนึ�งของคนอังกฤษที�นยิมมาเล่นเรอืใบลําเล็กๆ หรอืนั�งเรอืล่องไปตามทะเลสาบ เพื�อดื�มดํ�ากับ
                 ธรรมชาติ แล้วเดนิทางสูด่นิแดนภาคเหนือที�เมอืงเอดนิเบริก์ หรอื เอดนิเบอระ 
                 เมอืงหลวงของสก็อตแลนดที์�ตั�งอยูใ่นพื�นที�ที�สวยงาม 
19.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                  นาํท่านเขา้สูที่�พกั Novotel Edinburgh Hotel **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 4  สนามโอลด์ แทรฟฟอรด์ - เลค ดิสทรคิ - 
            ล่องเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์- เอดินเบริก์ (สก็อตแลนด์)



08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00 น.  นาํเที�ยวชมเมอืงเอดนิเบอระ ขึ�นสูย่อดเขาแคลตันที�จะทําใหท่้านประทับใจไปกับเมอืงที�ถกูแบง่
               เป�นสองฝ�� งของโอลดท์าวนแ์ละนิวทาวน์ นอกจะไดช้มววิทิวทัศน์ของตัวเมอืงแล้ว บนเนนิเขาแหง่นี�ยงั
               เป�นที�ตั�งของอนสุรณส์ถานราํลึกถึงสงครามนโปเลียน ที�ยงัสรา้งไมเ่สรจ็สมบูรณ ์สถาป�ตยกรรมที�
               คล้ายคลึงมหาวหิารแพนธอีอน ในประเทศกรซี ทําใหเ้อดนิเบอระไดร้บัการขนานนามวา่ 
               “เอเธนสแ์หง่ทิศเหนอื” ผา่นชมอนสุาวรยีบ์อ็บบี� สนัุขพนัธุส์กายเทอเรยีรที์�โด่งดงัที�สดุตัวหนึ�งของโลก
                จากความซื�อสตัย ์และจงรกัภักด ีถนนรอยลัไมล์ ถนนสายสาํคัญที�เชื�อมสูพ่ระตําหนกัโฮลี�รูด๊ 
                (Palace of Holyrood House) ซึ�งเป�นที�ประทับของพระราชนิเีวลาเสดจ็เยอืนสก็อตแลนด ์และเคยเป�น
                ที�ประทับของพระนางแมรแีหง่สก็อต ฝ�� งตรงขา้มเป�นรฐัสภาแหง่ชาติสก็อตอันนา่ภาคภมูใิจ 
                ดว้ยสถาป�ตยกรรมรว่มสมยั นาํท่านเขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์ อันสง่างามดว้ยทําเลที�ตั�งบนเนนิเขาสงู
                มองเหน็เดน่เป�นสง่าจากทกุมุมเมอืง เคยเป�นที�ประทับของกษัตรยิส์ก๊อต เคยถกูทําลายลงหลายครั�ง
                แต่ทกุครั�งก็ไดร้บัการบูรณะและสรา้งใหมใ่หก้ลับคืนสูค่วามสง่างาม โดยเฉพาะครั�งสดุท้าย ในศตวรรษ
                ที� 19 โดยเซอรว์อลเตอร ์สก็อต นักปราชญ ์ชาวสก็อต แบง่เป�นสว่นต่าง ๆ อยา่งนา่ชม อาทิ สว่นของ  
                ป�อมปราการ และกําแพงปราสาทโบราณ มปี�นใหญเ่รยีงราย รวมทั�งประเพณกีารยงิป�นใหญใ่นเวลา
                13.00 น. ของทกุวนัตลอด 150 ป�ที�ผา่นมา, โบสถ์เซนต์มากาเรต็สรา้งในครสิต์ศตวรรษที� 12 เพื�อราํลึก
                ถึงพระมารดาของกษัตรยิเ์ดวดิที� 1 แล้วเขา้สูพ่ระราชฐานชั�นในสว่นที�เป�น The Palace จดัแสดงเกี�ยว
                กับเรื�องราวของราชวงศ์แหง่สก็อต หอ้งประทับ และหอ้งมหามงกฎุ และ Great Hall เคยเป�นทั�งหอ้ง
                จดัเลี�ยง, การประชุมสภา, โรงเรอืนทหาร และโรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยุคสมยัป�จจุบนั จดัแสดงเกี�ยว
                กับอาวุธยุทโธปกรณที์�ใชใ้นการสงครามบนัทึกภาพสวยตามอัธยาศัย  
12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
13.00 น.    อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป�� งบนถนนปริ�นเซส ที�มหีา้งสรรพสนิค้าแบรนดเ์นม และรา้นขายของที�ระลึก 
                โดยเฉพาะป�� สก็อตเครื�องดนตรปีระจาํชาติสก็อต ที�มคีวามเก่าแก่ที�สดุในโลก รวมทั�งผา้ WOOL 
                และผา้แคชเมยีร ์และผา้ตารตั์นผา้ลายสก็อตพื�นเมอืงอันเป�นเอกลักษณข์องประเทศ  ไดเ้วลารถโค้ช
                เดนิทางสูเ่มอืงแครน์ไรอัน (Cairnryan) เป�นหมูบ่า้นชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อตแลนด์
                ชายฝ�� งตะวนัออก ที�นยิมในการขา้มเรอืเฟอรร์ี�สูไ่อรแ์ลนดเ์หนือ เสน้ทางคมนาคมหลักที�สะดวกสบาย 
                และยงัมปีระวติัศาสตรอั์นยาวนาน
19.30 น.    เรอื High Speed Ferry (Stena Line) ขา้มสูเ่บลฟาสต์ (BELFAST) เพยีง 2.15 ช.ม. สูเ่มอืงหลวงที�มาก
                ดว้ยสสีนั และมชีวีติชวีา ทั�งยงัเป�นประตสููช่นบทอันเงียบสงบของไอรแ์ลนดเ์หนอื เบลฟาสต์เป�นแหล่ง
                กําเนดิของเรอืไททานคิ และยงัคงมรีอ่งรอยความเจรญิทางอุตสาหกรรมที�ก่อรา่งขึ�น อีกทั�งยงัไดซ้มึซบั
                จนกลายเป�นวฒันธรรมของเมอืง แมภ้าพความทรงจาํที�เต็มไปดว้ยความรนุแรงของป� 1970 ถึง 1980
                แต่ในป�จจุบนันี� เมอืงนี�เปลี�ยนมุมมองและหนัมาสง่เสรมิการท่องเที�ยว สถานที�สาํคัญต่างๆ 
                แสดงความเป�นไอรแ์ลนดเ์หนอืไดอ้ยา่งสมบูรณ ์
19.45 น.   รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารบนเรอื
21.45 น.   ถึงเมอืงเบลฟาสต์ เมอืงหลวงของไอรแ์ลนดเ์หนือ 1 ใน 4 เมอืงปกครองของสหราชอาณาจกัร
                 นําท่านเดินทางเขา้สูที่�พกัโรงแรม
                 นําท่านเขา้สูที่�พกั Hilton Belfast **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 5 แคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบริก์ - แครน์ไรอัน -
           เบลฟาสต์ (ไอรแ์ลนด์เหนอื)



Palace of Holyrood House

Carrickfergus

The Dark Hedges

Edinburgh Castle

https://www.edinburghcastle.scot/


08.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00 น.   นําท่านเที�ยวชมไอรแ์ลนดเ์หนือ ตามรอยซรีสีด์งัของ HBO เรื�อง "Game of Thrones" 
                แหล่งท่องเที�ยวยอดฮิต สถานที�หลักที�ใชเ้ป�นที�ถ่ายทําซรีสีด์งั เรยีกไดว้า่เปลี�ยนจากเมอืงรา้งเป�น
                เมอืงท่องเที�ยว ที�รองรบันกัท่องเที�ยวหลายรอ้ยคนต่อวนัในชั�วพรบิตา และกลายเป�นแหล่งท่องเที�ยว
                ยอดฮิตติดอันดบัโลก สถานที�ท่องเที�ยวทางธรรมชาติ ตั�งแต่ถํ�า ทุ่งหญา้ ภเูขา ซึ�งล้วนแต่ใชเ้ป�น
                สถานที�ถ่ายทํา Game of Thrones ทั�งสิ�น รถโค้ชเลาะเลียบชายฝ�� ง Northern Ireland โดยแวะใหถ่้าย
                รปูกับปราสาท Carrickfergus ซึ�งสรา้งขึ�นในศตวรรษที� 12 ถือไดว้า่เป�นปราการนอรม์นัที�เก่าแก่และ
                ดทีี�สดุของไอรแ์ลนดเ์หนอื ชมทัศนียภาพชายฝ�� งทะเลที� Carrick-A-Rede ที�มสีะพานเชอืก 
                (Rope Bridge) ท้าทายผูก้ล้า ท้าความสงู ความเสยีว ชอ่งแคบที�มคีวามลึก 30 เมตร กวา้ง 20 เมตร
                แรกเริ�มเดมิทีสรา้งโดยชาวประมง เพื�อไวใ้ชข้า้มไปจบัปลาแซลมอน สรา้งมาสามรอ้ยกวา่ป� โดยเริ�มแรก
                เป�นแค่เชอืกจบัเสน้เดยีว ต่อมาไดม้กีารปรบัปรงุสรา้งใหมใ่หม้ั �นคงแขง็แรง 
                และทําเป�นสถานที�ท่องเที�ยว จากนั�นแวะเมอืง Bushmills เมอืงนี�มชีื�อเรื�องวสิกี� โดยมโีรงกลั�นวสิกี�เก่าแก่
                ตั�งแต่ป� ค.ศ.1608 
12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณภัตตาคาร
บา่ย          นําท่านสูเ่ขตอนรุกัษ์ธรรมชาติของเนชั�นแนลทรสัต์ และแหล่งมรดกโลกแหง่ที�หนึ�งของไอรแ์ลนด ์
                (Giant’s Causeway) คนที�นี�ถือวา่เป�นสิ�งมหศัจรรยอั์นดบั 8 ของโลก ธรรมชาติอันนา่พศิวงนี�ปรากฏให้
                เหน็บรเิวณชายฝ�� งนอรธ์ แอนทรมิ โคสต์ มตํีานานเล่า ขานกันต่อมาวา่ แนวหนิพวกนี� เกิดจากการสรา้ง
                ของยกัษ์ไอรชิที�ชื�อ Finn Mac Cool เพื�อท้าทายประลองยุทธกับยกัษ์ฝ�� งสก็อตแลนด ์ที�ชื�อวา่
                Benandonner และนั�นเอง สถานที�นี�จงึไดถ้กูเรยีกวา่ Giant's Causeway หนิราว 40,000 แท่งที�สงูถึง
                12 เมตร หนิบะซอลหกเหลี�ยมเหล่านี�ถกูสรา้งขึ�นในชว่งภเูขาไฟระเบดิ 60 ล้านป�ที�แล้ว นี�เป�นหนึ�งในสถาน
                ที�ท่องเที�ยวทางธรรมชาติที�อัศจรรยที์�สดุของโลก
                แวะชมววิที�ปราสาทดนูเลซ เป�นภาพววิสดุท้ายและ The Dark Hedges อุโมงค์ต้นบชีอันนา่สะพรงึกลัว
                HBO ไดใ้ชส้ถานที�แหง่นี�ถ่ายทํา Game of Thrones
19.00 น.   รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                 นาํท่านเขา้สูที่�พกั Hilton Belfast **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 6 คารร์กิ เฟอกัส - คารร์กิ อะ รดี - บุชมลิล์ - 
           ไจแอนท์ คอสต์เวย ์(World Heritage Site) - ดารก์ เฮดจ์



08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00 น.  เที�ยวชมเมอืงเบลฟาสต์ เมอืงหลวงของไอรแ์ลนดเ์หนือ ที�มอุีตสาหกรรมการต่อเรอืและท่าเรอืขนาด
               ใหญส่าํหรบัจดัสง่สนิค้าไปทั�วโลก ในยุคที�เศรษฐกิจเฟ�� องฟู และมกีารเจรญิเติบโต เกิดขึ�นหลังจากมี
               การเซน็ขอ้ตกลงสนัติภาพ เขา้ชมไททานิค เบลฟาสต์ (Belfast Titanic) พพิธิภัณฑ์ขนาดใหญเ่ป�น
               อาคาร 6 ชั�น รปูรา่งเหมอืนหวัเรอืลํามหมึา แหล่งท่องเที�ยวแหง่ใหมข่องเมอืง เรอืไททานคิถกูสรา้ง
               ขึ�นที�อู่ต่อเรอืฮารแ์ลนดแ์ละวูลฟฟ�ในเบลฟาสต์ ก่อนที�จะแล่นไปยงัเมอืงเซาท์แธมตัน ภายใน
               พพิธิภัณฑ์มกีารนาํหอ้งจาํลองของหอ้งสนัทนาการต่างๆ บนเรอืและบนัไดใหญก่ลางเรอืมาโชวด์ว้ย
               นกัท่องเที�ยวยงัสามารถสาํรวจเรื�องราวของไททานิค ผา่นการแสดงดว้ยเทคนคิพเิศษและระบบ
               อินเตอรแ์อ็คทีฟ ในป�ค.ศ. 1912 ไททานิกเป�นเรอืขา้มสมุทรที�ใหญที่�สดุในโลก ใชเ้วลาในการสรา้งนาน
               ถึง 3 ป� ดว้ยแรงงานมากกวา่ 5,000 คน เรอืเดนิสมุทรอันหรหูราของบรษัิทไวท์ สตาร ์ไลน ์ไดอ้อก
               เดนิทางจากเซาท์แธมตัน ไดด้าํดิ�งลงสูก้่นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื�อ 100 ป� นอกจากนี�ยงัมี
               นทิรรศการบอกเล่าความเป�นมาของเมอืงเบลฟาสต์ ตั�งแต่เริ�มมผีูบุ้กเบกิเขา้มาอาศัย ณ ดนิแดน
               แหง่นี� แล้วนาํไปชมอาคารสถาป�ตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์วคิตอเรยี, มหาวทิยาลัยควอเตอร์
               (University Quarter) กําแพงสนัติภาพ (Peace Wall) และชมภาพจติรกรรมฝาผนงัของ
               ถนน Falls และ Shankill สถานที�ท่องเที�ยวทั�งหมดนี�ทําใหท่้านไดส้มัผสัและเหน็ทั�งสองดา้นของชวีติที�
               ทันสมยัในเบลฟาสต์ 
12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร
บา่ย         ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ สูม่หานครลอนดอน หลังจากรบัสมัภาระรถโค้ชนาํคณะ
               เดนิทางไปยงัภัตตาคาร
19.00 น.   รบัประทานอาหารคํ�าเมนแูบบดีลักซ ์ณ ภัตตาคารโฟรซ์ซีั�น
               - ต้นตํารบัเป�ดอันโด่งดัง / หอยเชลล์ / กุ้งมงักร และหลากหลายเมนูความอรอ่ย
               นําท่านเขา้สูที่�พกั The Tower Hotel **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 7 เที�ยวเบลฟาสต์ - ไททานกิ - บนิสูม่หานครลอนดอน -
Oxford Street



07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.30 น.  นําคณะเดนิทางสูเ่มอืงวนิดเ์ซอร ์กษัตรยิว์ลิเลียมผูพ้ชิติ เป�นผูเ้ลือกทําเลก่อสรา้งพระราชวงั ซึ�งอยู่
               บนเนินสงูมองเหน็แมน่ํ�าเทมสอ์ยูเ่บื�องล่าง นาํเขา้ชมพระราชวงัวนิดเ์ซอร ์เป�นที�ประทับประมุขสงูสดุ
               แหง่ประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ป� จงึถือไดว้า่พระราชวงัแหง่นี�เป�นพระราชวงัที�มผีูพ้าํนกัอาศัยต่อ
               เนื�องยาวนานกวา่พระราชวงัแหง่ใดในโลก เดนิผา่น Jubilee Garden ก่อนเขา้สูอ่าคารจดัแสดง
               ประวติัความเป�นมาของพระราชวงั สิ�งที�นา่สนใจควรค่าแก่การชมคือ เขตพระราชฐานชั�นใน 
               State Apartment ถือเป�นหวัใจของพระราชวงั หอ้งทกุหอ้งจงึถกูประดบัประดาดว้ยทรพัยส์มบติั
               ของราชวงศ์อันประมาณค่ามไิด ้ไมว่า่จะเป�นภาพเขยีนฝ�มอื, มา่นป�กประดบั ผนงั, เครื�องลายคราม,
               รปูป�� น, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอรน์เิจอรใ์นยุคต่างๆ The King's Chamber อันมภีาพเขยีนเป�น
               จุดเดน่ นอกเหนอืจากเตียงไมส้ลักป�ดทองสไตล์ฝรั�งเศสสมยัศตวรรษที� 18 ที�ตั�งตระหง่านอยูก่ลาง
               หอ้ง และหอ้งที�โดดเดน่ที�สดุ St.George's Hall ท้องพระโรงแหง่นี�มคีวามยาวกวา่ 50 เมตร จงึมกัใช้
               ในงานพระราชพธิ ีเชน่งานเลี�ยงรบัรองพระราชอาคันตกุะในพระนางเจา้อลิซาเบซ ภายในตกแต่งตาม
               ศิลปะแบบกอธกิ ประดบัประดาดว้ยอาวุธชุดเกราะ และตราประจาํราชวงศ์ St. George's Chapel
               มหาวหิารสไตล์โกธกิที�งดงามที�สดุในประเทศอังกฤษ อาคารแหง่นี�เริ�มก่อสรา้งในป�ค.ศ. 1475 โดย
               พระเจา้เอ็ดเวริด์ที� 4 และใชเ้วลากวา่ 50 ป�จนสาํเรจ็ลลุ่วง 
12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณภัตตาคาร
13.30 น.   รถโค้ชนําท่านสู ่BICESTER VILLAGEเพลิดเพลินไปกับการชอ้ปป�� งสนิค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกวา่ 130 
                รา้นค้าแบรนดเ์นมใหท่้านเลือกซื�ออยา่งจุใจ อาทิ Gucci , Prada , Dior , Burberry , Chloe ,
               Coach , Superdry และอีกมากมาย สมควรแก่เวลาออกเดนิทางสูม่หานครลอนดอน เป�นเมอืงหลวง
               ของสหราชอาณาจกัรและเป�นเมอืงที�ใหญที่�สดุของสหภาพยุโรป มปีระชากรกวา่ 7.5 ล้านคน
               ลอนดอนเป�นหนึ�งในศูนยก์ลางสาํคัญทางธุรกิจการเมอืง และวฒันธรรมของโลก การสื�อสารการ
               บนัเทิง แฟชั�น และศิลปะและเป�นที�ยอมรบัวา่มอิีทธพิลไปทั�วโลก
19.00 น.   รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
                 นาํท่านเขา้สูที่�พกั The Tower Hotel **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 8 พระราชวงัวนิด์เซอร ์- BICESTER VILLAGE - มหานคร
ลอนดอน



08.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00 น.   เที�ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและนาํชมโดยมคัคเุทศก์ท้องถิ�น ผา่นจตัรุสั ทราฟ�ลก้าร,์ 
                ถ่ายรปูกับรฐัสภา, หอนา�ิกาบิ�กเบน, ที�มคีวามสงู 320 ฟุต เป�นนา�ิกาที�มหีนา้ป�ดใหญที่�สดุในโลก,
                มหาวหิารเวสต์มนิสเตอร,์ มหาวหิารเซนต์ปอล ที�มยีอดโดมใหญเ่ป�นอันดบั 2 ของโลก, 
                ลอนดอนบรดิจ ์สะพานขา้มแมนํ่�าเทมสแ์หง่แรก แล้วขึ�นฝ�� งที�ทาวเวอรบ์รดิจ ์สญัลักษณอี์กแหง่หนึ�ง
                ของเมอืง  เขา้ชมทาวเวอรอ์อฟลอนดอน ที�มปีระวติัศาสตรอั์นเกรยีงไกรยิ�งใหญน่องเลือด หรอื
                แมแ้ต่ซบัซอ้นซอ่นเงื�อน มอีดตีที�ยาวนาน เคยเป�นป�อมปราการ, ปราสาทราชวงั, คกุ 
                และแดนประหาร ป�จจุบนัเป�นพพิธิภัณฑ์ ซึ�งเป�นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง 
                นาํชมมหามงกฎุอิมพเีรยีล ซึ�งประดบัดว้ยเพชรที�ใหญเ่ป�นอันดบัสองของโลกชื�อ 
                “ดาราแหง่อาฟรกิา 2” หรอื “คัลลินนั 2” และ “มงกฎุของพระราชนิอีลิซาเบธ” ประดบัดว้ยเพชร 
                “โคอินูร”์ ที�เคยเป�นเพชรเมด็ใหญที่�สดุในโลก และชิ�นสดุท้ายคือ “คฑา” ประดบัดว้ยเพชรเมด็ใหญ่
                ที�สดุในโลก “ดาราแหง่อาฟรกิา 1” หรอื “คัลลินัน 1” แล้วนําท่านสูถ่นนไวท์ฮอลล์ อาคารที�ทําการของ
                รฐัในป�จจุบนั, บา้นเลขที� 10 ถนนดาวน์นิ�ง บา้นพกัของนายกรฐัมนตรอัีงกฤษ, พคิคาดลิลี�เซอรคั์ส
                เดมิเป�นวงเวยีนที�บรรจบของถนน 6 สาย มนํี�าพุ และรปูป�� นอีรอสตรงกลางเป�นที�นยิมของหนุม่สาว
                มานั�งพลอดรกักัน และถ่ายรปูกับพระราชวงับคักิ�งแฮม
12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
13.00 น.    ขึ�นชมทัศนยีภาพของเมอืงแบบเบริด์อายววิบนลอนดอนอาย กระเชา้ลอยฟ�าที�สงูที�สดุในทวปียุโรป 
                มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป�นสถานที�ท่องเที�ยวที�ไดร้บัความนยิม 
                และเป�นจุดดงึดดูนกัท่องเที�ยวไดอ้ยา่งมากในสหราชอาณาจกัร มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ล้านคนต่อป�
                ยา่นชอ้ปป�� งไนท์บรดิจ ์ที�มหีา้งสรรพสนิค้าแฮรร์อ็ด อันหรหูราใหท่้านไดเ้ลือกซื�อหาสนิค้าแบรนดเ์นม
                จากทั�วยุโรป
19.00 น.   รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
                 นาํท่านเขา้สูที่�พกั The Tower Hotel **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 9 เที�ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน - 
            พระราชวงับคักิ�งแฮม - ลอนดอนอาย - อิสระชอปป�� ง
            Harrods  
      



PERIOD
Tour

FareAdults
Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL SGL 
USED

SGLSUPP NO TKTADL / CHD

7-17 เม.ย. 2566 155,000.- 140,000.- 124,000.- 21,000.- 16,000.- -43,000 / -32,000

ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื�อตั�วเครื�องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที�พัก, ร้านอาหาร สถานที�เข้าชมต่างๆ
ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที�เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที�ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที�ยวบิน 

(ขึ�นเครื�องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื�นๆ
 ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ�ในการเปลี�ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที�ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื�น ๆ เกิดขึ�นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้า

ทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป�นสิ�งที�ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้   
 

กําหนดการเดินทาง

Updated_291122

วนัที� 11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

06.00 น.   สายการบนิไทย นาํท่านเดนิทางกลับถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ

วนัที� 10 ลอนดอน - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00 น. นาํท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮีทโธรวเ์พื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ
12.30 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG911 



ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพิ�มของนํ�ามนัเชื�อเพลิง ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565
ค่ารถโค้ชปรบัอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบุ
ค่าเขา้สโตนเฮ้นจ ์/ พพิธิภัณฑ์นํ�าแรที่�เมอืงบาธ / ค่าเขา้สนามกีฬาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (ในกรณไีมไ่ดเ้ขา้
ชมทางบรษัิทฯ คืนเงินท่านละ 15 ปอนด์) / ค่าเขา้ปราสาทเอดนิเบริก์ / ค่าเรอื High Speed Ferry to
Belfast / ค่าเขา้ชมพพิธิภัณฑ์ไททานกิ / ค่าขึ�นลอนดอนอาย / ค่าเขา้พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์/ ค่าเขา้
ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน
โรงแรมที�พกัตามระบุในรายการ หรอื เทียบเท่าในระดบัเดยีวกัน (หอ้งละ 2 ท่าน) 
ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ คัดสรรเมนแูละใหท่้านไดเ้ลิศรสกับอาหารท้องถิ�นในแต่ละเมอืง 
ค่าธรรมเนียมในการยื�นวซีา่สหราชอาณาจกัร (Standard time)

ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที�ยวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง
ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญู
เสยีชวีติ/อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิ จากอุบติัเหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ป�
จาํนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่า
รกัษาพยาบาลต่อเนื�องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไมเ่กิน 40,000 บาท ทั�งนี�ครอบคลมุถึงประกัน
สขุภาพที�ไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจาํตัว
ค่ายกกระเป�าใบใหญท่่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป�าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของท่าน
เองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 
สาํหรบัสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป�าใต้เครื�องนํ�าหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรมั และสามารถถือ
สมัภาระขึ�นเครื�องได้นํ�าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรมั / สาํหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลด
สมัภาระใต้เครื�องได้ไมเ่กิน 23 กิโลกรมั/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั�น และนาํสมัภาระถือขึ�นเครื�องนํ�า
หนักไมเ่กิน 7 กิโลกรมั การเรยีกค่าระวางนํ�าหนักเพิ�มเป�นสทิธขิองสายการบนิที�ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้

      ในกรณีที�ยื�นวซีา่เรง่ด่วน ชาํระเพิ�มท่านละ 9,315 บาทโดยประมาณขึ�นอยุกั่บอัตราการแลกเปลี�ยน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3%
ค่าทิปหวัหนา้ทัวร ์และไกดท้์องถิ�น
ค่าทําหนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)
ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั �งมาในหอ้ง
พกัค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากที�ทางบรษัิทฯจดัให ้ยกเวน้จะ
ตกลงกันเป�นกรณพีเิศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านต้องมค่ีาใช้
จา่ยเพิ�ม

ค่าทัวรไ์มร่วม

ค่าทัวรร์วม



การยกเลิกการจองทัวร์

การจา่ยค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที�ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวมี
ค่าใชจ้า่ยที�ได้จา่ยจรงิเพื�อการเตรยีมการจดันําเที�ยว ใหนํ้ามาหกัจากเงินค่า
บรกิารที�ต้องจา่ย ทั�งนี�ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวแสดงหลักฐานใหน้ักท่อง
เที�ยวทราบ ดังต่อไปนี�
1. ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่ และค่าดําเนินการ
2. ค่ามดัจาํ หรอื ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเครื�องบนิ
3. ค่าใชจ้า่ยที�จาํเป�นอื�น ในกรณีค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวตาม 
    วรรคหนึ�ง สงูกวา่เงินค่าบรกิารที�ได้ชาํระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวจะ
    เรยีกจากนัก ท่องเที�ยวไมไ่ด้

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�ง แต่ท่านสามารถ
หาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื�นขอวซีา่ได้ทันตามกําหนดเวลา ทา
งบรษัิทฯ จะคิดค่าใชจ้า่ยเพิ�มคือค่าวซีา่ และค่าเปลี�ยนชื�อตั�วเท่านั�น และ
ต้องไมอ่ยูใ่นเงื�อนไขของตั�วที� NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื�องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ�งใน
คณะของท่านไมไ่ด้รบัการพจิารณาอนุมติัวซีา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ
ก็ตามอันเป�นการพจิารณาของสถานทตู ซึ�งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรอื
ยกเลิกพรอ้มกันทั�งหมด ให้ถือเป�นการยกเลิกตามเงื�อนไขของวนัเวลาที�
ยกเลิกดังกล่าวขา้งต้น ในกรณีที�ท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รบัการพจิารณา
อนุมติัวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะนําใหท่้านยื�นขอวซีา่แบบ
เดี�ยว ซึ�งจะรูผ้ลเรว็กวา่การยื�นขอวซีา่แบบกรุป๊
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มผีู้เดินทาง
ตํ�ากวา่ 15 ท่าน โดยที�จะแจง้ให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 30 วนั
และขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงการท่องเที�ยว รวมทั�งไมส่ามารถ
รบัผิดชอบจากกรณีที�เกิดเหตจุาํเป�นสดุวสิยัดังนี� การล่าชา้ของสายการ
บนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหต ุฯลฯ และทา
งบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ�น หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้
เมอืง อันเนื�องจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนี
เขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินค่าทัวรที์�ท่านชาํระมาแล้ว

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 45 วนั 

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 

30 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 15 วนั

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยในการทําวซีา่)

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยไปแล้วจรงิ)

**คืนเงินมดัจาํ 50%**

ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 

15 วนั
**ไมคื่นเงินค่าทัวร*์*

การจองทัวร ์(How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้นหรอืที�ท่านรูจ้กั
และเชื�อถือได้ ซึ�งจะดแูลท่านด้วยขั�นตอนที�ง่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพื�อเป�นการยนืยนัการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวรแ์ละชาํระเงินมดัจาํ 60,000 บาท ต่อผูเ้ดินทางหนึ�งท่าน (Non Refundable) ภายใน 3 วนันับจากวนัที�
จอง ซึ�งเงินมดัจาํดังกล่าวจะเป�นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทัวรส์ว่นที�เหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อน
การเดินทาง (Non Refundable) หากท่านไมช่าํระเงินสว่นที�เหลือตามวนัที�กําหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไมม่เีงื�อนไข

หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที�นํามาใช้นี� เป�นประกาศในราช
กิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ
นําเที�ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นับตั�งแต่วันที� 15 มิถุนายน

2553 เป�นต้นไป
 



ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวร์
(Cannot make your reservation) เนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ ในโปรแกรมไมเ่อื�ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี�

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim )

การเดินทางเป�นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั�วกรุป๊ สามารถสะสมไมล์กับเครอื Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟ�นแอร,์ ลฟุฮันซา่, สแกนดิเนเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน์ขึ�นอยูกั่บ
เงื�อนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินั�น ๆ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรอืทั�งหมดเป�นสทิธขิองสายการบนิ
เท่านั�น

เด็กที�มอีายุในระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ
ผูส้งูอายุที�มคีวามจาํเป�นต้องใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ท้า หรอืเครื�องมอืต่างๆ ในการพยุงตัว
ผูเ้ดินทางที�บง่บอกการเป�นบุคคลไรค้วามสามารถ
ท่านที�มคีวามประสงค์จะรว่มเดินทางกับทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง
บุคคลที�มคีวามประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทิเชน่ ผูที้�ดื�มสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดัง พูดจาหยาบ
คาย สรา้งความราํคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูที้�ไมย่อมรบัเงื�อนไขระหวา่งทัวร ์ที�มรีะบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูค้าดังต่อไปนี�

      ผูที้�ก่อหวอด ประท้วง ยุยงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคับใหห้วัหน้าทัวรต้์องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซึ�งบางครั�ง
      อาจจะมผีลกระทบกับผูร้ว่มคณะท่านอื�นหรอืโปรแกรมท่องเที�ยวได ้

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ�ามนัเชื�อเพลิงของสายการบนิ
(Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราที�ทางสายการบนิปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี�ยนแปลงของสายการบนิใน
ภายหลัง ถือเป�นค่าทัวรส์ว่นเพิ�มที�ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บตามความเป�นจรงิ ณ วนัที�ออกตั�ว

ตั�วเครื�องบนิ (Air Ticket)

ในการเดินทางเป�นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากต้องการเลื�อนวนัเดินทางกลับ ท่านจะ
ต้องชาํระค่าใชจ้า่ยสว่นต่างที�สายการบนิเรยีกเก็บ และการจดัที�นั �งของกรุป๊ เป�นไปโดยสายการบนิเป�นผูกํ้าหนด ซึ�งทา
งบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบรษัิทฯ ได้ดําเนินการออกตั�วเครื�อง
บนิไปแล้ว ผูเ้ดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านั�น และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบกับเจา้หน้าที�ฯ เพื�อยนืยนัในกรณีที�ตั�วเครื�องบนิสามารถทํา REFUND ได้หรอืไมก่่อนที�ท่านจะชาํระเงิน
ค่าทัวรส์ว่นที�เหลือ



ระยะเวลาในการพจิารณา 15-20 วนัทําการ (ไมน่บัวนัเสาร ์- อาทิตยแ์ละวนัหยุด)
(การขอวซีา่ประเทศอังกฤษผูเ้ดนิทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิ�วมอื ดว้ยตนเอง 
และไมต้่องนาํรปูไปด้วย เพราะต้องไปถ่ายรปูที�ศูนยร์บัยื�นฯ ในวนัที�ไปยื�นขอวซีา่

 
ศูนยร์บัคํารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจกัร/United Kingdom)

ชั�น 28 อาคารเดอะเทรนดี� ออฟฟ�ศ ซ.สขุุมวทิ 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวฒันา, กรงุเทพฯ
เวบ็: vfsglobal.co.uk/th/en รบัคํารอ้ง

เวลารบัใบคํารอ้ง : วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์8.30 น. - 15.30 น.
 

• พาสปอรต์ที�ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเก่าไม่
  วา่จะเคยมวีซีา่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรอืประเทศอื�น ควรนําไปแสดงด้วยเพื�อเป�นการง่ายต่อการ
  อนุมติัวซีา่
• สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ / สาํเนา  
  ทะเบยีนสมรส, หยา่ / สาํเนาสติูบตัร ในกรณีอายุไมถึ่ง 20 ป�บรบูิรณ ์
• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท / สงักัดที�ท่านทํางานอยูต้่องเป�นภาษาอังกฤษเท่านั�นโดยระบุ
  ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในป�จจุบนั, วนัเดือนป�ที�เริ�มทํางานกับบรษัิทนี�และชว่งเวลาที�ขอลางานเพื�อ
  เดินทางไปท่องเที�ยว หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
• กรณีที�เป�นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบยีนการค้า ,ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิทที�คัดไว้
  ไมเ่กิน 1 เดือน พรอ้มวตัถปุระสงค์ หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงินของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 
  เดือน
• สาํเนาสมุดบญัชเีงินฝากยอ้นหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป�นเดือนป�จจุบนั ควรเลือกเล่มที�มกีารเขา้
  ออกของเงินสมํ�าเสมอ และมจีาํนวนไมตํ่�ากวา่ 6 หลัก เพื�อใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอที�จะ 
  ครอบคลมุกับค่าใชจ้า่ยได้อยา่งไมเ่ดือดรอ้นเมื�อกลับสูภ่มูลํิาเนา ในกรณีที�เดินทางเป�นครอบครวัหาก 
  ใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ�งในการยื�นขอวซีา่ ต้องออกหนังสอืรบัรองค่าใชจ้า่ยในครอบครวัด้วย ***
  สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนั***
• กรณีที�บรษัิทของท่าน เป�นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดินทางใหกั้บผูเ้ดินทางทั�งหมดนอกเหนือ
  จากเอกสารขอ้ 1 –6แล้ว ทางบรษัิทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรบัผดิชอบต่อ
  ค่าใชจ้า่ย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผูเ้ดินทางและเหตผุลที�จดัการเดินทางนี�ใน
  จดหมายด้วย
• กรณีที�เป�นนักเรยีน นักศึกษาจะต้องม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบนัการศึกษา ตัวจรงิ 
• กรณีที�เด็กอายุตํ�ากวา่ 20 ป� เดินทางไปกับบดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมาย
  ยนิยอม โดยที�บดิา, มารดา จะต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกับ
  อีกท่านหนึ�งได้ ณ ที�วา่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชื�อ และ.
  ประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง
• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป�นการถาวร และ
  ถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวซีา่ สถานทตูไมคื่นค่าธรรมเนียมที�ได้ชาํระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�น
  คํารอ้งใหม ่ก็ต้องชาํระค่าธรรมเนียมใหมท่กุครั�ง
• ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซีา่ใหกั้บผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณา
  วซีา่ไมว่า่จะเป�นเหตผุลใดก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคืนค่าวซีา่ได้

เอกสารในการยื�นวีซ่าประเทศอังกฤษ

หลังจากการจองทัวรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแล้ว ทางบรษัิทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรบัในขอ้ตกลง
และเงื�อนไขที�บรษัิทฯ ได้ระบุไวข้า้งต้นทกุประการ


