
 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ) ศุกร์ 
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ 

เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกใน
เร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

 

วันที่ 2 ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น า้แร่ที่เมืองบาธ - คาร์ดี๊ฟเมือง
หลวงแห่งเวลส์ 

เสาร์ 

00.15 น. ออกเดินทางสูล่อนดอน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 910   



 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ตั๋ว
เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ 
ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่ เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิก
เที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ือง
ไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการ
เข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถ
เดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว 
เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้ง
ให้ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

06.20 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถ
โค้ชรอรับท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บวัร่ี น ำเข้ำชมเสำหินสโตนเฮ้นจ์ 
(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็น
ความลบัด ามืดในช่วงหน่ึงของประวตัิศาสตร์ จากนัน้ออกเดินทางต่อสูเ่มือง
บาธ     ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุตัง้แต่เมื่อครัง้โรมนัเรืองอ านาจ
จากหลกัฐานบ่อน า้พุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ท าให้เมือง
บาธได้รับการแต่งตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 
1987 

(162 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร Local  
13.00 น. น ำเข้ำชมพิพิธภัณฑ์น ้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมี

ประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมือง คือ
บริเวณที่เป็นที่ตัง้ของบ่อน า้แร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สอง
คือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือ
ชาวเมืองใช้บริการน า้แร่ ซึ่งมีทัง้สระว่ายน า้, บ่อน า้แร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอ
น า้  และส่วนที่ เ ป็น Turkish Bath และให้ท่านได้ชิมน า้แ ร่ที่จัดใ ห้กับ
นกัท่องเที่ยวเท่านัน้จากนัน้เที่ยวชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึน้ในยคุ
จอร์เจียน ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอีกทัง้อาคารรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอาคาร
รูปคร่ึงวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ท าให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย 
แล้วเดินทางต่อสู่เมือง บริสตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกัน้ข้ามสะพานเชเวิร์น ผ่านช่องแคบบริ
สตอลเข้าสู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์  หนึ่งในเครือจกัรภพ 
กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ  เดิมเป็นที่พ านักของขุนนาง
ผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยก าแพงโบราณ จากนัน้ชม ศาลาว่า
การเมือง และ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง 
สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ท าการของรัฐ   

(88 ก.ม.) 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 



 

 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก CLAYTON HOTEL CARDIFF 4* หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน 

www.claytonhotelcardiff.com  

วันที่ 3 เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - 
แมนเชสเตอร์ 

อาทติย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านสูเ่ขตคอต์สโวลส์ ภมูิภาคทางตะวนัตกขององักฤษ หมู่บ้านแสนสวย

เงียบสงบ และเมืองเล็ก ๆ ที่มีร้านค้าตกแต่งแบบชนบท สลบักับทุ่งหญ้าสี
เขียวขจีคอต์สโวลส์ เป็นศูนย์กลางการค้าขนแกะและเลีย้งแกะมาตัง้แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 13-15  พาท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ 
เมืองท่ีโด่งดงัท่ีสดุในคอต์สโวลส ์ดเูงียบสงบมีล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น า้วินด์
รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน า้เป็นช่วง ๆ กับต้นวิล
โลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน า้  เมืองนีม้ีร้านอาหารและโรงแรม รวมทัง้
ร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย์ แล้วเดินทางต่อสู่เมืองสแตรท
ฟอร์ด เพียง 42 ก.ม. เมืองที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เอวอนอนัเป็นบ้านเกิดของวิ
ลเลียม เช็คสเปียร์ กวีที่มีชื่อเสียงท่ีสดุขององักฤษ   

(132.2 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซือ้ของท่ีระลกึเก่ียวกบัวิลเลียม เชคสเปียร์ กวีเอก

ที่โด่งดงัของโลก หลงัจากนัน้ออกเดินทางสู่แมนเชสเตอร์ เมืองอตุสาหกรรม
ที่มีชื่อเสียง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดงัในวงการฟตุบอล
ของโลก คือ แมนย ูหรือ ปีศาจแดง  

(194.5 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก CROWN PLAZA MANCHESTER CITY CENTRE 

4*  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.crowneplaza.com/Ma

nchester  
วันที่ 4 สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์

เมียร์ - เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์) 
จันทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น ำคณะเข้ำชมสนำมโอลด์ แทรฟฟอร์ด ที่สร้างนักเตะเก่ง ฝีเท้ายอด

ของปีศาจแดงมาหลายสมยั สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จดัว่ารวย
ที่สุดในโลก อิสระให้ท่านเลือกซือ้ของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน 
MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟน
บอล (หมำยเหตุ กำรเข้ำชมสนำมฟุตบอลและ    มิวเซียมจะงด
ให้บริกำรในวันท ำกำรแข่งขัน) แล้วออกเดินทางสูเ่มืองวินเดอร์เมียร์ เขต
เลคดิสทริค (Lake District) อทุยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและ
สวยที่สดุขององักฤษท่ีกว้างขวางและครอบคลมุทะเลสาบถึง 16 แห่ง 

(144.6 ก.ม.) 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น ำคณะล่องเรือชมควำมสวยงำมของทะเลสำบวินเดอร์เมียร์  

ทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ มีความยาว 18 ก.ม. และส่วนกว้างที่สุดราวๆ 
(227.8 ก.ม.) 

 

http://www.claytonhotelcardiff.com/


 

 

1.5 ก.ม. ชาวองักฤษเรียกกันว่า “ทะเลสาบริบบิน้” บ่งบอกถึงลกัษณะของ
ทะเลสาบนี ้ว่ากันว่าน า้ในทะเลสาบเป็นน า้ที่เกิดจากการละลายของหิมะ
บนภูเขา  สองฝ่ังของทะเลสาบเต็มไปด้วยความร่มร่ืนของไม้ใหญ่นานา
พันธุ์  สลับกับบ้านพักตากอากาศที่มาสร้างไว้  ช่วยเติมแต่งให้เป็น
ทัศนียภาพที่น่าดูชมยิ่งขึน้ไปอีก จึงกลายเป็นที่พักผ่อนยอดนิยมอีกแห่ง
หนึ่งของคนอังกฤษที่นิยมมาเล่นเรือใบล าเล็กๆ หรือนั่งเรือล่องไปตาม
ทะเลสาบ เพื่อดื่มด ่ากบัธรรมชาติ แล้วเดินทางสูด่ินแดนภาคเหนือที่เมืองเอ
ดินเบิร์ก หรือ เอดินเบอระ เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่
สวยงาม  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก NOVOTEL EDINBURGH HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

ในระดับเดียวกัน 
www.novotel.com 

วันที่ 5 แคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - แคร์นไรอัน - เบลฟาสต์ 
(ไอร์แลนด์เหนือ) 

อังคาร 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึน้สู่ยอดเขาแคลตนัที่จะท าให้ท่านประทบัใจ

ไปกับเมืองที่ถูกแบ่งเป็นสองฝ่ังของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะได้ชม
วิวทิวทศัน์ของตวัเมืองแล้ว บนเนินเขาแห่งนีย้งัเป็นที่ตัง้ของอนุสรณ์สถาน
ร าลึกถึงสงครามนโปเลียน ที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่
คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ท าให้เอดินเบอระได้รับการ
ขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี ้สุนัขพันธุ์
สกายเทอเรียร์ที่ โด่งดังที่สุดตัวหนึ่งของโลก จากความซื่อสัตย์ และ
จงรักภักดี  ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายส าคัญที่เชื่อมสู่พระต าหนักโฮลี่ รู๊ด 
(Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จ
เยือนสก็อตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทบัของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝ่ังตรง
ข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอนัน่าภาคภมูิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 
น ำท่ำนเข้ำชมปรำสำทเอดินเบิร์ก อนัสง่างามด้วยท าเลที่ตัง้บนเนินเขา
สงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทกุมมุเมือง เคยเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์สก๊อต 
เคยถูกท าลายลงหลายครัง้ แต่ทุกครัง้ก็ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ให้
กลบัคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครัง้สดุท้าย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์
วอลเตอร์ สก็อต นักปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ อย่างน่าชม 
อาทิ ส่วนของป้อมปราการ และก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย 
รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปีที่
ผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อร าลึกถึงพระ
มารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชัน้ในส่วนที่เป็น The 
Palace จดัแสดงเก่ียวกับเร่ืองราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทบั และ

 
 
 
 
 

http://www.novotel.com/


 

 

ห้องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทัง้ห้องจัดเลีย้ง, การประชุมสภา, 
โรงเรือนทหาร และโรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยุคสมัยปัจจุบัน จัดแสดง
เก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงครามบนัทกึภาพสวยตามอธัยาศยั   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้บนถนนปริน้เซส ที่มีห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนม และ

ร้านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะป่ีสก็อตเคร่ืองดนตรีประจ าชาติสก็อต ที่มี
ความเก่าแก่ที่สดุในโลก รวมทัง้ผ้า WOOLและผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตนั
ผ้าลายสก็อตพืน้เมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ  ได้เวลารถโค้ช
เดินทางสูเ่มืองแคร์นไรอนั (Cairnryan) เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ของส
ก็อตแลนด์ชายฝ่ังตะวนัออก ที่นิยมในการข้ามเรือเฟอร์ร่ีสู่ไอร์แลนด์เหนือ 
เส้นทางคมนาคมหลกัที่สะดวกสบาย และยงัมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน 

(200.9 ก.ม.) 
 
 

19.30 น. เรือ High Speed Ferry (Stena Line) ข้ามสู่เบลฟาสต์ (BELFAST) เพียง 
2.15 ช.ม. สู่เมืองหลวงที่มากด้วยสีสัน และมีชีวิตชีวา ทัง้ยังเป็นประตูสู่
ชนบทอนัเงียบสงบของไอร์แลนด์เหนือ เบลฟาสต์เป็นแหล่งก าเนิดของเรือ
ไททานิค และยงัคงมีร่องรอยความเจริญทางอตุสาหกรรมที่ก่อร่างขึน้ อีกทัง้
ยงัได้ซึมซบัจนกลายเป็นวฒันธรรมของเมือง แม้ภาพความทรงจ าที่เต็มไป
ด้วยความรุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 แต่ในปัจจุบันนี  ้เมืองนี เ้ปลี่ยน
มุมมองและหันมาส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่ส าคัญต่างๆ แสดงความ
เป็นไอร์แลนด์เหนือได้อย่างสมบรูณ์  

 
 

19.45 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ Local 
21.45 น. ถึงเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ 1 ใน 4 เมืองปกครอง

ของสหราชอาณาจกัร น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม 
 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก MALDRON HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน 

https://www.maldronhotelb
elfastcity.com 

วันที่ 6 คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World 
Heritage Site) - ดาร์ก เฮดจ์ 

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเที่ยวชมไอร์แลนด์เหนือ ตามรอยซีรีส์ดงัของ HBO เร่ือง "Game of 

Thrones"  แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต สถานที่หลักที่ใช้เป็นที่ถ่ายท าซีรีส์ดัง 
เรียกได้ว่าเปลี่ยนจากเมืองร้างเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่รองรับนักท่องเที่ยว
หลายร้อยคนต่อวนัในชัว่พริบตา และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตติด
อนัดบัโลก สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตัง้แต่ถ า้ ทุ่งหญ้า ภูเขา ซึ่งล้วน
แต่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายท า Game of Thrones ทัง้สิ น้ รถโค้ชเลาะเลียบ
ชายฝ่ัง Northern Ireland โดยแวะให้ถ่ายรูปกบัปราสาท Carrickfergus ซึง่
สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 12 ถือได้ว่าเป็นปราการนอร์มันที่เก่าแก่และดีที่สุด
ของไอร์แลนด์เหนือ ชมทัศนียภาพชายฝ่ังทะเลที่ Carrick-A-Rede ที่มี

 
 



 

 

สะพานเชือก (Rope Bridge) ท้าทายผู้กล้า ท้าความสูง ความเสียว ช่อง
แคบทีม่ีความลกึ 30 เมตร กว้าง 20 เมตร แรกเร่ิมเดิมทีสร้างโดยชาวประมง 
เพื่อไว้ใช้ข้ามไปจับปลาแซลมอน สร้างมาสามร้อยกว่าปี โดยเร่ิมแรกเป็น
แค่เชือกจบัเส้นเดียว ต่อมาได้มีการปรับปรุงสร้างใหม่ให้มัน่คงแข็งแรง และ
ท าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จากนัน้แวะเมือง Bushmills เมืองนีม้ีชื่อเร่ืองวิสกี ้
โดยมีโรงกลัน่วิสกีเ้ก่าแก่ ตัง้แต่ปี ค.ศ.1608  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านสูเ่ขตอนรัุกษ์ธรรมชาติของเนชัน่แนลทรัสต์ และแหลง่มรดกโลกแห่ง

ที่หนึ่งของไอร์แลนด์ (Giant’s Causeway) คนที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์
อนัดบั 8 ของโลก ธรรมชาติอนัน่าพิศวงนีป้รากฏให้เห็นบริเวณชายฝ่ังนอร์ธ 
แอนทริม โคสต์ มีต านานเล่า ขานกันต่อมาว่า แนวหินพวกนี ้เกิดจากการ
สร้างของยักษ์ไอริชที่ชื่อ Finn Mac Cool เพื่อท้าทายประลองยุทธกับยกัษ์
ฝ่ังสก็อตแลนด์ ที่ชื่อว่า Benandonner และนั่นเอง สถานที่นีจ้ึงได้ถูก
เรียกว่า Giant's Causeway หินราว 40,000 แท่งที่สูงถึง 12 เมตร หินบะ
ซอลหกเหลี่ยมเหล่านีถู้กสร้างขึน้ในช่วงภูเขาไฟระเบิด 60 ล้านปีที่แล้ว นี ้
เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่สุดของโลก ก่อน
เดินทางกลับแวะชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ (Dunluce Castle) เป็นภาพวิว
สดุท้ายของวนั 

 

 แวะชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ เป็นภาพวิวสุดท้ายและ The Dark Hedges 
อุโมงค์ต้นบีชอันน่าสะพรึงกลวั HBO ได้ใช้สถานที่แห่งนีถ้่ายท า Game of 
Thrones 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก MALDRON HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเท่า

ในระดับเดียวกัน 
https://www.maldronhotelb

elfastcity.com 
วันที่ 7 เที่ยวเบลฟาสต์ - ไททานิก - บินสู่มหานครลอนดอน - Oxford Street พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เท่ียวชมเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ ที่มีอตุสาหกรรมการ

ต่อเรือและท่าเรือขนาดใหญ่ส าหรับจดัส่งสินค้าไปทัว่โลก ในยคุที่เศรษฐกิจ
เฟ่ืองฟู และมีการเจริญเติบโต เกิดขึน้หลงัจากมีการเซ็นข้อตกลงสนัติภาพ 
เข้ำชมไททำนิค เบลฟำสต์ (Belfast Titanic) พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็น
อาคาร 6 ชัน้ รูปร่างเหมือนหัวเรือล ามหึมา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ
เมือง เรือไททานิคถูกสร้างขึน้ที่อู่ต่อเรือฮาร์แลนด์และวูลฟฟ์ในเบลฟาสต์ 
ก่อนท่ีจะแลน่ไปยงัเมืองเซาท์แธมตนั ภายในพิพิธภณัฑ์มีการน าห้องจ าลอง
ของห้องสันทนาการต่างๆ บนเรือและบันไดใหญ่กลางเรือมาโชว์ด้วย 
นักท่องเที่ยวยังสามารถส ารวจเร่ืองราวของไททานิค ผ่านการแสดงด้วย
เทคนิคพิเศษและระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ในปีค.ศ. 1912 ไททานิกเป็นเรือ

 
 
 



 

 

ข้ามสมทุรที่ใหญ่ที่สดุในโลก ใช้เวลาในการสร้างนานถึง 3 ปี ด้วยแรงงาน
มากกว่า 5,000 คน เรือเดินสมุทรอันหรูหราของบริษัทไวท์ สตาร์ ไลน์ ได้
ออกเดินทางจากเซาท์แธมตัน ได้ด าดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อ 
100 ปี นอกจากนีย้งัมีนิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต์
ตัง้แต่เร่ิมมีผู้บุกเบิกเข้ามาอาศัย ณ ดินแดนแห่งนี  ้แล้วน าไปชมอาคาร
สถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์วิคตอเรีย, มหาวิทยาลัยควอเตอร์ 
(University Quarter) ก า แพงสันติ ภาพ  (Peace Wall) และชมภาพ
จิตรกรรมฝาผนังของถนน Falls และ Shankill สถานที่ท่องเที่ยวทัง้หมดนี ้
ท าให้ท่านได้สมัผสัและเห็นทัง้สองด้านของชีวิตที่ทนัสมยัในเบลฟาสต์  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่มหานครลอนดอน หลงัจาก

รับสมัภาระรถโค้ชน าคณะเดินทางไปยงัร้านอาหาร 
 20.00 น. รับประทานอาหารค ่าเมนูแบบดีลักซ์ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น - ต้น

ต ารับเป็ดอันโด่งดัง / หอยเชลล์ / กุ้ งมังกร และหลากหลายเมนู
ความอร่อย 

 น า ท่ า น เ ข้ า สู่ ท่ี พั ก  COPTHORNE TARA HOTEL LONDON 
KENSINGTON 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

www.millenniumhotels.co.uk  

วันที่ 8 พระราชวังวินด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน ศุกร์ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้ เลือกท าเล

ก่อสร้างพระราชวงั ซึง่อยู่บนเนินสงูมองเห็นแม่น า้เทมส์อยู่เบือ้งลา่ง น ำเข้ำ
ชมพระรำชวังวินด์เซอร์ เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศองักฤษ
มาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวังแห่งนีเ้ป็นพระราชวังที่มีผู้พ านัก
อาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก  เดินผ่าน Jubilee 
Garden ก่อนเข้าสู่อาคารจดัแสดงประวตัิความเป็นมาของพระราชวงั สิ่งที่
น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือ เขตพระราชฐานชัน้ใน State Apartment  ถือ
เป็นหวัใจของพระราชวงั ห้องทุกห้องจึงถูกประดบัประดาด้วยทรัพย์สมบตัิ
ของราชวงศ์อันประมาณค่ามิได้  ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่านปัก
ประดับ ผนัง, เคร่ืองลายคราม, รูปปั ้น, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึง
เฟอร์นิเจอร์ในยุคต่างๆ The King's Chamber อันมีภาพเขียนเป็นจุดเด่น 
นอกเหนือจากเตียงไม้สลักปิดทองสไตล์ฝร่ังเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตัง้
ตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที่โดดเด่นที่สดุ St.George's Hall ท้องพระ
โรงแห่งนีม้ีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมกัใช้ในงานพระราชพิธี เช่นงานเลีย้ง
รับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้าอลิซาเบซ  ภายในตกแต่งตาม
ศิลปะแบบกอธิก ประดบัประดาด้วยอาวธุชดุเกราะ และตราประจ าราชวงศ์ 
St. George's Chapel มหาวิหารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สุดในประเทศ

 
 
 

http://www.millenniumhotels.co.uk/


 

 

อังกฤษ อาคารแห่งนีเ้ร่ิมก่อสร้างในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 
และใช้เวลากว่า 50 ปีจนส าเร็จลลุว่ง   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Thai 
13.30 น. รถโค้ชน าท่านสู ่BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกบัการช้อปปิง้สินค้า

ภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 130 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกซือ้อย่างจใุจ อาทิ 
Gucci , Prada , Dior , Burberry , Chloe , Coach , Superdry และอี ก
มากมาย สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวง
ของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป มี
ประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศนูย์กลางส าคญัทางธุรกิจ
การเมือง และวฒันธรรมของโลก การสื่อสารการบนัเทิง แฟชัน่ และศิลปะ
และเป็นท่ียอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่โลก 

(80.1 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น า ท่ า น เ ข้ า สู่ ท่ี พั ก  COPTHORNE TARA HOTEL LONDON 

KENSINGTON 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.millenniumhotels.co.uk  

วันที่ 9 เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราช 
วังบัคกิง้แฮม - ลอนดอนอาย - Harrods - เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยำยและน ำชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

ผ่านจตัรัุส ทราฟัลก้าร์, ถ่ายรูปกับรัฐสภา, หอนาฬิกาบิ๊กเบน, ที่มีความสูง 
320 ฟตุ เป็นนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ที่สดุในโลก, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์, 
มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอน
บริดจ์ สะพานข้ามแม่น า้เทมส์แห่งแรก แล้วขึน้ ฝ่ังที่ทาวเวอร์บริดจ์ 
สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง  เข้ำชมทำวเวอร์ออฟลอนดอน ที่มี
ประวตัิศาสตร์อนัเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซบัซ้อนซ่อนเง่ือน มี
อดีตที่ยาวนาน เคยเป็นปอ้มปราการ, ปราสาทราชวงั, คกุ และแดนประหาร 
ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ซึง่เป็นกลุม่อาคารและหอคอยหลายหลงั น าชมมหา
มงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ 
“ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิ
ซาเบธ” ประดบัด้วยเพชร “โคอินร์ู” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก และ
ชิน้สดุท้ายคือ “คฑา” ประดบัด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก “ดาราแห่งอาฟ
ริกา 1” หรือ “คลัลินนั 1” แล้วน าท่านสู่ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ท าการของ
รัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรี
อังกฤษ, พิคคาดิลลี่เซอร์คัส เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มี
น า้พุ และรูปปัน้อีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรักกัน 
และถ่ายรูปกบัพระราชวงับคักิง้แฮม 

 
 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local (Burger Lobster) 

http://www.millenniumhotels.co.uk/


 

 

13.00 น. ขึ้นชมทัศนียภำพของเมืองแบบเบิร์ดอำยวิวบนลอนดอนอำย กระเช้า
ลอยฟ้าที่สงูท่ีสดุในทวีปยโุรป มีความสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมา
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
อย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ย่านช้
อปปิง้ไนท์บริดจ์ ที่มีห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด อันหรูหราให้ท่านได้เลือกซือ้
หาสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ยุโรปจนได้เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีท
โธรว์   เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัมีเวลาให้ท่านได้ท า Tax Refund พร้อมช้
อปปิง้สินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

 

21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG917   
วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทติย์ 
16.00 น. สายการบินไทย น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหตุ  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้นเป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ือง 
จากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนจะส่งให้ท่าน  

7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสาร
ทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL USED 

SGL 

SUPP 

NO TKT 

ADL / CHD 

24 ม.ค. –2 ก.พ. 2563 

115,000.- 104,000.- 92,000.- 15,000.- 14,000.- 
-29,000.- 
-24,000.- 

7–16 ก.พ. 2563 
14 – 23 ก.พ. 2563 

21 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563 
28 ก.พ. – 8 มี.ค. 2563 

6 – 15 มี.ค. 2563 
13 – 22 มี.ค. 2563 
20 – 29 มี.ค. 2563 

27 มี.ค. – 5 เม.ย. 2563 119,000.- 108,000.- 96,000.- 15,000.- 14,000.- 
-29,000.- 
-24,000.- 

10 - 19 เม.ย. 2563 125,000.- 

 
113,000.- 

 
100,000.- 15,000.- 14,000.- 

 
-33,000.- 
-26,000.- 

 
24 เม.ย. – 3 พ.ค. 2563 

120,000.- 108,000.- 96,000.- 16,000.- 15,000.- 
-29,000.- 
-24,000.- 

1 - 10 พ.ค. 2563 
8 - 17 พ.ค. 2563 
15 - 24 พ.ค. 2563 
22 - 31 พ.ค. 2563 

29 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2563 



 

 

5 - 14 ม.ิย. 2563 
12 - 21 มิ.ย. 2563 
19 - 28 มิ.ย. 2563 

26 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2563 
ค่าทัวร์รวม :  

 ✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ท่องเท่ียวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภัณฑ์น า้แร่ที่เมืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้

เข้ำชมทำงบริษัทฯ คืนเงินท่ำนละ 10 ปอนด์) / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเรือ High Speed 
Ferry to Belfast / ค่าธรรมเนียม Rope Bridge / ค่าขึน้ลอนดอนอาย / ค่าเข้าพระราชวงัวินด์เซอร์ / ค่า
เข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน 

✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง ใน

กรณีทีท่านมีข้อจ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้า
เพื่อความเหมาะสม 

✓ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจกัร (Standard time) ในกรณีท่ีย่ืนวีซ่ำเร่งด่วน ช ำระเพ่ิม
ท่ำนละ 10,120 บำท 

✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ

สญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายุ 16-75 
ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึง
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนั
สขุภาพที่ไม่ได้เกดิจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

✓ ส าหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สมัภาระขึน้เคร่ืองได้น า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลด
สมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ือง
น า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได้ 

ค่าทัวร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ่น 



 

 

 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดืม่ในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 1 วันนับจำก

วันท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 
35 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคล
ดงัต่อไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั 

พดูจาหยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่
ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ทีก่่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการ
นอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อน
วนัท่ีน าเท่ียว                ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่
น าเท่ียวให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน า
เท่ียว   ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเท่ียวตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกั
จากเงิน ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกวา่เงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน า
เท่ียวจะเรียกจากนกัท่องเท่ียวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ 
ดงัต่อไปนี ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวซี่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 



 

 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ 
พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ เดินทางจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัท ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัท ฯ 
ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหาก
ท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่วกรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถ
ท า REFUND ได้หรือไม่ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  
ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็น
สิทธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน า้มันเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการ

บินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่
ออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหน่ึงห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 

เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละ
ประเทศ)  

▪ ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหน่ึงห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับ

พกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 

3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม 
ซึง่มกัมีความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศ
ที่มีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด 
และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะ



 

 

แตกต่างกนัด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้อง
แบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกับวนัท่ีสถานท่ีเข้า

ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะ
จะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ใน
เอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า 
หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกลา่วได้ ทาง
บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถ
ให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ปอนด์ / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ  โหลดได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้  และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่ม
เป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) 
x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้
ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 
บาท / ท่าน 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมี

ข้อก าหนดที่ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของ
คนสว่นรวม 



 

 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศองักฤษ   
ใช้เวลายื่นประมาณ 15 – 20 วันท าการ (ไม่นับวันเสาร์ - อาทติย์และวันหยุด) 

 

(การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิว้มอื ด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ  
ตึกส านักงานเทรนดี ้ชัน้ที่ 28 ถนนสุขุมวทิซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวี
ซ่าในกลุม่ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, 
หย่า / ส าเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจาก
นัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1  
เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงิน
สม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่าง
ไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้อง
ออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 
–6แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างาน
ของท่าน โดยระบชุื่อผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา

, มารดา จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอ
หรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 



 

 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัด
หมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 
และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังส้ิน ท้ังนี้บริษัทเป็น
เพยีงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

 


