
 

 

รหัสทัวร WCT1902880 

ทัวรยุโรป อังกฤษ สกอ็ตแลนด เวลส 9 วัน 6 คืน (TG) 
ลอนดอน   บาธ   สโตนเฮนจ   คารดิฟ   เบอรตัน ออน เดอะ วอเตอร   ไบบูรี 
ฟารมปลาเทราท   เขาชมปราสาทเอดินเบอระ   ชมทะเลสาบวินเดอรเมียร 
เขาสนามแมนเชสเตอร   เชสเตอร   หอคอยลอนดอน   ลอนดอน 
ลองเรือแมน้ําเทมส   สัมผัสกลิ่นไอ แหงผูดีอังกฤษ 

*** เที่ยวครบทุกวนั อาหารครบ พักโรงแรม 4 ดาว อาหารรสเลิศ เปดยางโฟร 
ซีซั่น + ฟซ แอนด ชิพ *** 

 



 

 

วันที่1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
21.30 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศช้ัน 4 เคาทเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่บริษัทคอยอํานวยความ
สะดวก  

วันที่ 2 ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน – คารดิฟ    
00.55  เหิรฟ�าสูมหานครลอนดอน...โดยสายการบินไทย แอรเวย  Thai Airways เที่ยวบินที่ 

TG910 
07.15 เดินทางถึงสนามบินฮิสโธรว มหานครลอนดอน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว 

จากน้ันนําทาน ออกเดินทางเขาสูทุงราบ ซอลสบุรี “Salisbury Plain” นําทานเขาชม 
สโตนเฮนจ STONEHENGE (รวม
คาเขาชม) วงหินปริศนาแหงเกาะ
อั ง ก ฤ ษ  นั บ เป น ห น่ึ ง ใน เจ็ ด สิ่ ง
มหัศจรรยของโลกยุคเกา สรางขึ้น
ราว 2,000 ปกอนคริสตกาล นําทาน
เปลี่ยนรถทองถิ่นเพื่อเขาชมสโตน
เฮนจ มีเวลาใหทานเดินเลนชมความ
มหัศจรรยของวงหินปริศนา  ไดเวลา
สมควรนําทานออกเดนิทางสูเมืองบาธ “Bath” ดินแดนแหงอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญบน
เกาะ อังกฤษเมื่อกวา 2,000 ปมาแลว ตั้งชื่อเมืองวา “Aquae Sulis” เปนที่ตั้งของโรมัน
บาธ สถานที่ ที่ชาวโรมันมาสรางไวเปนสถานที่อาบน้ําแร เมื่อ 2,000 ปมาแลว โดยอาศัย 
น้ําจากบอน้ําแรธรรมชาติที่จะมีน้ําไหล ออกมาอยางตอเน่ืองถึงวันละประมาณ 1,250,000 
ลิตร และมีความรอนถึง 46 องศา
เซลเซียส 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ 
ภัตตาคาร   

บาย นําทานชมตัวเมืองบาธ บาธตั้งอยูเนิน
หลายลูกในหุบเขาของแมน้ําเอวอน ใน
บริเวณที่มีน้ําพุรอนธรรมชาติที่เปนที่ต้ัง



 

 

ถิ่นฐานของโรมัน ผูสรางโรงอาบน้ําโรมัน (Roman Bath) เมืองบาธเปนสถานที่ที่สมเด็จ
พระเจาเอ็ดการผูรักสงบทําพิธีราชาภิเษกเปนพระมหากษัตริยอังกฤษที่มหาวิหารบาธ ในป 
ค.ศ. 973 ตอมาในสมัยจอรเจีย บาธกลายเปนเมืองน้ําแรที่เปนที่นิยมกันมากซึ่งทําใหเมือง
ขยายตัวขึ้นมากและมีสถาปตยกรรมจอรเจียที่เดนๆ จากสมัยน้ันที่สรางจากหินบาธที่เปนหิน
สีเหลืองนวล เมืองบาธไดรับฐานะเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร, 
พิพิธภัณฑและสิ่งสําคัญทางวัฒนธรรมและทางการกีฬา ที่ทําใหกลายเปนเมืองที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวโดยมี นักทองเที่ยวคางคืนหน่ึงลานคน เมืองบาธมีมหาวิทยาลัยสอง
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยและสถานศึกษาอ่ืนๆ แรงงานสวนใหญเปนอุตสาหกรรมการ
บริการและมีความเจริญเติบโตทางดานขอมูลและเทคโนโลยีที่สรางงานใหแกผูอยูอาศัยใน
เมืองบาธเองและบริเวณปริมณฑล ออกเดินทางสูเมืองคารดิฟ เมืองหลวง แหงเวลส  ชม
ตัวเมืองคารดีฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส และยังเปนเมืองทาสําคัญริมทะเลไอริช / นํา
ทานชมเมืองคารดิฟ เมืองหลวงของ
เวลส อดีตเปนเมืองที่สงออกถานหิน
มากที่สุดเมืองหน่ึง ผานชมเมืองหลวง
ที่สวยงามของประเทศเวลส เก็บภาพ
ศ า ล า ว า ก า ร เมื อ ง  (City Hall) 
จากน้ันนําเก็บภาพปราสาทคารดิฟ 
(Cardiff Castle) (ภายนอก) อิสระ
ทุกทานเดินเลน ชอปปم�งตามอัธยาศัย  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําทานเขาที่พัก  
พักที่:  Holiday Inn Cardiff City Centre / หรือระดับใกลเคียง 
วันที่ 3 คารดิฟ – เบอรตัน ออน เดอะ วอเตอร – ไบบูรี - ฟารมปลาเทราท – ลิเวอรพูล  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู “เมืองเบอรตัน ออน 

เดอะวอเตอร” หมูบานเล็ก ๆ ที่รูจักกัน
ในนามของ “เวนิส แหงคอตสวอลด”
Cotswold  เมื อ งที่ โด งดั งที่ สุ ด ใน
คอตสโวลด  ดูเงียบสงบมี ลําธารสาย



 

 

เล็ก ๆ (แมน้ําวินดรัช) ไหลผานกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขามน้ําปนชวง ๆ กับตนวิล
โลวที่แกวงกิ่งกานใบอยูริมน้ํา เมืองน้ีมีรานอาหารและโรงแรม รวมทั้งรานคาใหเดินเลนเก็บ
บรรยากาศอันรื่นรมย นําทานชมความสวยงามภายในหมูบานแหงน้ี พรอมทั้งถายภาพเปนที่
ระลึก นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “หมูบานไบบุรี” (Bibury) เปนหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูใน
แควน  Gloucestershire เขต  Cotswolds (คอทส โวลส  ) จัดว า เป น  The Most 
beautiful village in England ใหทานไดเดินเลนชม บานเรือนอันเปนเอกลักษณของ
หมูบานแหงน้ี น่ันคือกระทอมหินโบราณ ที่เรียงรายกันยาวไปเปนแถว มีชื่อวา Arlington 
Row ซึ่งกระทอมเหลาน้ีเคยเปนที่พักของคนที่ทําอาชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17 ชม
โบสถอันเกาแก อีกทั้งยังมีถนนสวย ๆ ที่รายลอมดวยดอกไมสีสดใสริมสองขางทาง นําทาน
ชม “ฟารมปลาเทราท” อายุกวา 100 ป ตั้งอยูใจกลางหมูบาน อันเน่ืองมาจากแมน้ําโคลน
เปนสาขาหน่ึงที่แยกมาจากแมน้ําเทมส เปนแหลงที่สามารถเลี้ยงปลาชนิดน้ีไดตลอดทั้งป 
สวนใหญปลาท่ีเลี้ยงเปนปลาเทราทสีน้ําตาล กลายเปนอาชีพที่ทํารายไดใหกับคนในหมูบาน
จํานวนมาก และฟารมปลาเทราตยังเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของหมูบานอีกดวย 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมเมืองลิเวอรพูล Liverpool  เมืองทาแหงการทองเที่ยวที่มีความสําคัญมากแหง

หน่ึงของประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะในชวงคริสตศตวรรษที่ 18 เมืองลิเวอรพูลน้ันถือวาเปน
จุ ด ศู นย ก ล างขอ งการติ ด ต อ
คาขายกับแคริบเบียน, ไอรแลนด 
และแผนดินใหญยุโรป จึงสงผลให
เมืองลิเวอรพูลเปนเมืองสําคัญ
ที่ สุ ด เมื อ งห น่ึ ง ข อ ง อั ง ก ฤ ษ 
ป จ จุ บั น เมื อ ง ลิ เว อ ร พู ล ได
กลายเปนที่ดึงดูดนักทองเที่ยว ซึ่ง
ในป ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอรพูล
ไดมีการฉลองครบรอบ 800 ป ที่กอตั้งมาและในป ค.ศ. 2008 ลิเวอรพูลก็ไดรับตําแหนง
เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปพรอมกับเมืองสตราวันเจอร ในนอรเวยอีกดวย เก็บภาพ
บริเวณดานหนาสนามแอนฟลด สนามฟุตบอลที่มลิเวอรพูลที่ โดงดัง สนามกีฬาแหง
ประวัติศาสตรแหงน้ีคือสถานที่ที่มีความสําคัญที่สุดของเมือง คนเมืองลิเวอรพูลน้ันชื่นชอบ



 

 

และคลั่งไคลกีฬาฟุตบอลมาก สนามกีฬาแอนฟลดก็เปนเหมือนบานของสโมสรฟุตบอลลิ
เวอรพูลมาตั้งแตกอตั้งขึ้นในป 1892 สนามกีฬาน้ันมีมากอนสโมสรฟุตบอลประมาณ 8 ป 
และไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยอยางสมํ่าเสมอตลอดชวงศตวรรษที่ 20  ใหทานเลือกซื้อ
สินคาที่ระลึกประจําทีมลเิวอรพูล  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําทานเขาที่พัก  
พักที่:  Mercure Hotel Atlantic Tower / หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 
วันที่ 4 ลิเวอรพูล – เอดินเบิรก – ปราสาทเอดินเบิรก – ชมเมือง   
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นเดินทางสูเมืองเอดินเบิรก Edinburgh เมืองหลวงและเมืองศูนยกลางวัฒนธรรม

ของ ประเทศสกอตแลนด ตั้งแตยุคศตวรรษที่ 15 เจาของสมญานามกรุงเอเธนสแหง ยุโรป
เหนือ / เดินทางถึงเมืองเอดินเบิรก 
Edinburgh เมืองหลวงและเมือง
ศูนยกลางวัฒนธรรมของ ประเทศส
กอตแลนด ตั้งแตยุคศตวรรษที่ 15 
เจาของสมญานามกรุงเอเธนสแหง
ยุโรปเหนือ เอดินเบิรก เปนเมืองที่
เจริญมากที่สุดเมืองหน่ึงในสหราช
อาณาจักร มีศูนยกลางเมืองตั้งอยู
รอบ ๆ ปราสาทเอดินเบิรก เมืองเอดินบะระติดอันดับเมืองที่มีนักทองเที่ยวมากที่สุดเปน
อันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจากลอนดอน เมืองเอดินเบิรก ยังเปนเมืองที่ไดชื่อวา
เปน "เมืองที่เปนมิตรกับเด็ก" (The Child Friendly City) เน่ืองจากภายในเมืองมีสถานที่
ทองเที่ยวที่เหมาะสําหรับเด็กมากมาย เมืองเอดินบะระเปนเมืองศูนยกลางทางการเงินที่
ใหญเปนอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจากลอนดอนและใหญเปนอันดับหาของยุโรป 
โดยมีมหาวิทยาลัยตั้งอยูถึงสามแหงดวยกันคือ มหาวิทยาลัยเอดินเบิรก มหาวิทยาลัยแฮ
เรียต-วัตต และมหาวิทยาลัยเนเปยร นําทานเที่ยวเมืองเอดินเบิรก ชมสภาพบานเรือนยุค
เกาบนถนนปริ้นเซสถนนสายสําคัญสายหน่ึงของเอดินเบิรก อนุสาวรียเซอรวอลเตอรสกอต 
และยานตัวเมืองใหมบนถนนจอรเจี้ยน นําทานเดินทางสู คาลตัน ฮิลล (Calton Hill) ที่เปน
ที่ตั้งของเสาคอลั่ม โรมันอันใหญยักษ ที่ถือเปน The National Monument ของสก็อต



 

 

แลนด พื้นที่ตรงน้ีสมัยโบราณ
ใชเปนที่ประหารนักโทษ ตอมา
ก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆ เปนโรงหนัง
บาง บานของขาราชการบาง 
จากน้ันผานชมรัฐสภาสก็อต
แ ล น ด  ผ า น ช ม ร า น  The 
Elephant House เป นร าน
น่ั งชิ ลๆ  เม นู เบ าๆ  ที่  J.K. 
Rowling มาน่ังแตงหนังสือแฮรรี่ พอตเตอรภาคแรก 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บาย นําทานเขาชมปราสาทเอดินเบิรก ที่ตั้งอยูบนเนินเขาอันสวยงาม เขาชมเครื่องราช

และอัญมนีอันลํ้าคาของสกอต
แลนด  จาก น้ัน อิสระให ท าน
พั กผ อน  ห รือ เดิ น ชม ความ
สวยงามของเมืองเอดินเบิรก บน
ถนนรอยัลไมล สายสําคัญของ
เอดินเบิรก ที่ เรียงรายไปดวย
ร านขายสินค าที่ ระลึ ก  ต าม
อัธยาศัย เที่ยวเมืองเอดินเบิรก 
ชมสภาพบานเรือนยุคเกาบนถนนปริ้นเซสถนนสายสําคัญสายหน่ึงของเอดินเบิรก อนุสาวรีย
เซอรวอลเตอรสกอต และยานตัวเมืองใหมบนถนนจอรเจี้ยน  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Holiday Inn Edinburgh Hotel, หรือระดับใกลเคียง 
วันที่ 5 เอดินเบิรก - ชมทะเลสาบวินเดอรเมียร - เขาชมสนามแมนเชสเตอร 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

 

 ออกเดินทางสูเมืองวินเดอรเมียร Windermere โดยใชเสนทางผานเขตเลคดิสทริค 

ดินแดนแหงทะเลสาบทั้ง 16 ในเขตคัมเบรีย(Cumbria) แหงชมบรรยากาศของธรรมชาติ
รอบทะเลที่เต็มไปดวยตนไม และดอกไมเมืองหนาวที่แลดูรมรื่นและสวยงาม จากน้ันอิสระ
ทาน ชมความงดงามของทะเลสาบวินเดอรเมียร ในฤดูรอนที่แสนสวยงาม ทานจะไดชม
บรรยากาศเมืองพักตากอากาศริมทะเลสาบที่งดงามรมรื่นที่สุดของอังกฤษ จะเห็นบานพัก
ตากอากาศของเศรษฐีชาวอังกฤษ ที่ตั้งอยูตามเกาะแกงตางๆ ชวยสรางบรรยากาศความ
สวยงาม ใหมากยิ่งขึ้น บริเวณทาเรือยังเปนสวนสาธารณะที่มีนักทองเที่ยวมาพักผอนกัน
มากมาย 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Fish & Chip รสชาติตนตํารับ   
 บาย จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองแมนเชสเตอร เขาชมภายในสนามฟุตบอลโอลด แทรฟ

ฟ อรด  ของสโมสรแมน เชส เตอร
ยูไนเต็ด ซึ่งมีจํานวนความจุ 75,635 ที่
น่ัง โอลดแทรฟฟอรดเปนสนามกีฬาของ
สโมสรที่มี ขนาดใหญ ที่ สุดในสหราช
อาณาจักร เปนสนามฟุตบอลขนาดใหญ
เปนอันดับที่ 2 ของประเทศและใหญเปน
อันดั บ ที่  8  ในทวีป ยุ โรปพ ร อมชม
พิพิ ธภัณ ฑ  ความ เป นมาของสนาม
ฟุตบอล อันยิ่งใหญแหงน้ี มีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาลิขสิทธิ์ประจําทีมแมนเชสเตอรไดตาม
อัธยาศัย  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Holiday Inn Manchester City Centre / หรือระดับใกลเคียง 



 

 

วันที่ 6 แมนเชสเตอร – เชสเตอร – ชอปปم�ง Bicester Outlet – ลอนดอน     
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหาร

ของโรงแรม  
 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมือง เช

สเตอร Chester เมืองเกาที่คนพบ
โดยชาวโรมันเมื่อประมาณ 2,000 ป
ม าแล ว นํ าท านผ านชมตั ว เมื องอัน
สวยงาม ทางตอนเหนือของแควนเวลส 
ลักษณะของสถาปตยกรรมของอาคาร
บานเรือนเปนแบบทิวดอร อันเปนเอก
ลั กษณ ะเฉพาะของที่ น่ี ซึ่ ง เสริม ให
บรรยากาศของเมืองน้ีมีเสนห และแฝง
ความนารักเอาไว นอกจาก น้ันตึกบาง
แหงยังเปนตึกเกาแกตั้งแตสมัยป ค.ศ.
1488 อีกดวย ชมกําแพงเมือง ซึ่งเปน
ลักษณะสถาปตยกรรมของโรมัน เชสเตอรไดชื่อวาเปนเมืองเดียวในสหราชอาณาจักรที่ยังคง
รักษาสภาพเดิมไวไดมากที่สุด จากนั้นออกเดินทางสู Bicester Outlet ศูนยเอาทเล็ทที่
ใหญและมีสินคาหลากหลายท่ีสุด มีเวลาใหทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนม 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
บาย ชอปปم�งสินคาแบรนดเนม อาทิเชน Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally 

Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ จากน้ันเขาสูโรงแรมที่พัก  
คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Hilton London Wembley / หรือระดับใกลเคียง 
วันที่ 7 ชมมหานครลอนดอน – ชิมเปดยางโฟรซีซั่น รสตนตํารับ - ชอปปم�งยานออกฟอรด 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

จากนั้นชมมหานครลอนดอน , 
ผานชมรัฐสภาของอังกฤษริมแมน้ํา
เทมส  จัตุ รัสรัฐสภา มหาวิหาร
เวสทมินสเตอร หอนาฬิกาบิ๊กเบน 
ถนนดาวนนิงที่ตั้งของบานพักนายก 
รัฐมนตรีอังกฤษ, จตุรัสทราฟลการ 
อนุสรณของนายพลลอรด เนลสัน 
และชัยชนะของอังกฤษเหนือทัพ
ของนโปเลียน ณ แหลมทราฟลการ, มหาวิหารเซนตพอลส ธนาคารชาติของ  อังกฤษ 
กองบัญชาการตํารวจสกอตแลนดยารด ถายภาพสะพานทาวเวอร บริดจ ที่โดงดัง ผานชม
พระราชวังบักก้ิงแฮม ที่ใชวาราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระ
ราชวงศชั้นสูง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (อาหารจีน Four Season เมนูเปดยางรสเลิศ)  
บาย จากน้ันอิสระทุกทานในยานการคา 

ถนนออกซฟอรด หรือ บริเวณถนนรี
เจนท อิสระใหทานไดชอปปم�ง สินคา
บริเวณยานเคนชินตัน ไฮสตรีท ทาน
สามารถเลือกชอปปم�งในยานถนนรี
เจนท  อ อกฟ อรด  ห รือ  เข าชม
พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง มาดามทุสโซ (คา
เข า ป ร ะ ม า ณ  1 ,5 0 0  บ า ท ) 
พิพิธภัณฑอังกฤษ (Britist Museum) (ไมเสียคาเขาชม) โรงถายภาพยนตรวอรเนอร 
(Harry Potter คาเขาประมาณ 3,000 บาท กรุณาจองลวงหนาจากเมืองไทย) ไดตาม
อัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Hilton London Wembley / หรือระดับใกลเคียง 
วันที่ 8 ลองเรือแมนํ้าเทมส – ชมหอคอยลอนดอน - ชอปปم�งแฮรรอด – สนามบิน 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

 

นําทานลองเรือแมนํ้าเทมสสัมผัสบรรยากาศของวิวทิวทัศนอันโรแมนติก ของมหานคร
ลอนดอน ซึ่งแมน้ําเทมสสายน้ีเปน
แมน้ําใหญที่ไหลในอังกฤษตอนใต 
และเปนที่รูจักมากที่สุดเพราะแมน้ํา
ไห ลผ าน ใจกลางกรุ งลอนดอน
นอกจากน้ี แมน้ํายังไหลผานเมือง
อ่ืนๆ อีกดวย เชน เมืองอ็อกซฟอรด 
รีดดิ้ง และ วินดเซอร นําทานเก็บ
ภ าพ ห อ ค อ ย  แห ง  ล อ น ด อ น 
(Tower of London)  สถานที่ ที่เคยเปนพระราชวัง แมในภายหลังจะเปลี่ยนมาเปนคุก
หลวง ที่จองจําบุคคลสําคัญของอังกฤษ ไมวาจะเปนพระมเหสี แอนน โบลีน เซอรโทมัส มอร 
ฯลฯ ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑที่นาสนใจมากแหงหน่ึงของประเทศ มีเวลาใหทานเก็บภาพ
สะพานหอคอย (Tower Bridge) ทีโ่ดงดังไปทั่วโลก  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บาย จากนั้นนําทานเดินทางสูยานไนทบริดจ แหลงชอปปم�งสุดไฮโซ อันเปนที่ตั้งของ “หาง

แฮรรอด” ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ ชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ MARK & 
SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ  จุดนัดพบ ณ บริเวณ ดานหนาหาง (มีรถ
บริการทานทั้งวัน) 

16.30 พรอมกัน ณ จุดนัดหมายเพ่ือออกเดินทางสูสนามบิน(กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย) 
หมายเหตุ จุดนัดพบในชวงบายจะอยูบริเวณหางแฮรลอด หรือปรบัเปลี่ยนตามสถานการณข้ึนอยูกับ
ดุลยพินิจของหัวหนาทัวร ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกของคณะทัวร 
21.25  เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ...โดย สายการบินไทย แอรเวย Thai Airways เที่ยวบินที่ TG917 
วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
15.00 เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ�า 
อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางใน
ขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มี
อํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 



 

 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง  

       ผูใหญพัก 
  หองละ 2 ทาน 

    เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
    พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง 
จายเพ่ิม 

 
21-29 ก.ย. 2562 69,900 69,900 69,900 19,900 
12-20 ต.ค. 2562 71,900 71,900 71,900 19,900 
18-26 ต.ค. 2562 71,900 71,900 71,900 19,900 

31 ต.ค.-08 พ.ย. 2562 69,900 69,900 69,900 19,900 
16-24 พ.ย. 2562 68,900 68,900 68,900 19,900 

30 พ.ย.-08 ธ.ค. 2562 69,900 69,900 69,900 19,900 
ธ.ค. 2562 72,900 72,900 72,900 19,900 

เทศกาล ปใหม 2563 82,900 82,900 82,900 20,900 
ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่

บริษัทฯ 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พั กตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญ ในยุ โรปจะไมมี
เครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยู 

 ในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาล
เทรดแฟรหรือการ   ประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ทาน  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 กระเป�าใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 กก. / กระเป�าใบเล็กอยูในความดูแลของทานเอง
ไมเกิน 7 กก. 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาธรรมเนียมในการยื่นวีซาอังกฤษ 6,000 บาท คาวีซาและคาสแกนเอกสารทางสถานทูตไมคืน
ใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณา หรือไมก็ตาม และอาจใชเวลาทําการมากวา 15 วัน ขึ้นอยูกับ
เอกสารที่ทานจัดเตรียม 

 คาทิปหัวหนาทัวร โดยเฉลี่ย 100 บาท / ทาน / วัน (หากทานประทับใจในการบริการ)   
 คาทิปพนักงานขับรถระหวางการทองเที่ยวในอังกฤษ 12 ปอนด ตอทาน  

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000   บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา

หนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 15 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
15 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  



 

 

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัท
ฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญใน
การยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND 
โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 120 วัน 
(ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให



 

 

ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจาย
ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% 
กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 40,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วัน  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร     
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  1-14 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
 

เอกสารที่ใชประกอบในการย่ืนวีซาอังกฤษ 
 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาหนังสือเดินทางวาง
อยางนอย 3 หนา  

 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาหนังสือเดินทางวางอยางนอย 3 
หนา  

 รูปถายสี ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ตองถายไวไมเกิน 6 
เดือน) หนาตรง ไมสวมแวนตา ไมยิ้มเห็นฟน ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด  



 

 

 *** กรณีคาขาย  : หลักฐานทางการคา เชน สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบ
ทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง หรือสําเนาใบเสียภาษีรานคา (ภพ.20) อายุยอนหลังไมเกิน 3 
เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณีพนักงานและผูถือหุน : หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง 
เงินเดือน และวันเริ่มงาน พรอมสลิปเงินเดือน ยอนหลัง 3 เดือน อายุยอนหลังไมเกิน 1 เดือน (นับ
จากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** ขาราชการ: หนังสือรับรองจากตนสังกัด เปนภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง เงินเดือน และวันเร่ิม
งานพรอมสลิปเงินเดือน ยอนหลัง 3 เดือน อายุยอนหลังไมเกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะ
เดินทาง) 

 *** นักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา เปนภาษาอังกฤษจาก
สถาบันที่ศึกษาอยู อายุยอนหลังไมเกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) บัญชีออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
โดยตองมีเลขที่บัญชีระบุอยูทุกหนา (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพยเปนอันดับแรก) แตใน
กรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพยไมถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจํา
เพ่ิมเติมในการยื่นได) ( สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน ) 

 ในกรณีเปน บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองคาใชจายใหกันได) 
โดยใชเอกสารเพ่ิมเติมคือ 
-  หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพยเปนอันดับแรก)  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขารวมกลุมยูโรโซน) กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต 
และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกบั Statement ที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 
3-5 วันทําการ) โดยตองทําแยกกัน ระบตุามชื่อผูเดินทาง 1 ทาน / 1 ฉบับ (ใชตัวจริง / ไม
สามารถถายเอกสารได ) 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา & 
มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง 

 สําเนาบัตรประชาชน  1 ชุด / สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุตํ่ากวา 20 ป) 



 

 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ สําเนาทะเบียนหยา 1 ชุด (ถามี) 
 สําเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณีเปนหมาย) 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ชุด (ถามี) 


