
 

 

รหัสทัวร WCT1902807 
ทัวรยุโรป อังกฤษ-สกอตแลนด-เวลส 10 วัน 7 คืน (TG) 
สโตนเฮนจ เมืองบาธ โรงอาบน้ําโรมัน เมืองคารดิฟ เมืองเบอรตัน ออน เดอะวอเตอร  
เมืองเอดินเบิรก ปราสาทเอดินเบิรก ลอนดอน หอคอยลอนดอน พระราชวงัวินเซอร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

World Premium 
1. โรงแรมท่ีพักแบบ 4 ดาว ในเมือง พรอมพนักงานยกกระเป�าสงถงึหองพัก 
2. บริการอาหารเชา ในหอง F.I.T. (ไมใชหองกรุป) 
3. อาหารพ้ืนเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบตนตํารบั *** 
4. อาหารจีนเมนูดีลักซ 7 อยาง พรอมผลไม 
5. อาหารไทย 6 อยาง พรอมของหวาน 
7. คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป  
8. น้ําด่ืมบริการบนรถ 

 
วันท่ี1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
22.00 สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศช้ัน 4 เคาทเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวก 

 
วันท่ี2 ลอนดอน – เมืองบาธ – สโตนเฮนจน – คารดิฟ    
01.45  เหิรฟ�าสูมหานครลอนดอน...โดยสายการบินไทย แอรเวย  Thai Airways เที่ยวบินท่ี 

TG910 
07.15 ถึงสนามบินฮิสโธรว มหานครลอนดอน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว  
 จากน้ันนําทาน ออกเดินทางเขาสูทุงราบ ซอลสบุรี “Salisbury Plain” นําทานเขาชม 

สโตนเฮนจ STONEHENGE (รวมคา
เขาชม) วงหินปริศนาแหงเกาะอังกฤษ 
นับเปนหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก
ยุคเกา สรางขึ้นราว 2,000 ปกอน
คริสตกาล นําทานเปลี่ยนรถทองถิ่นเพื่อ
เขาชมสโตนเฮนจ มีเวลาใหทานเดินเลน
ชมความมหศัจรรยของวงหินปริศนา  
ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสู
เมืองบาธ “BATH” ดินแดนแหงอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญบนเกาะ อังกฤษเมื่อกวา 
2,000 ปมาแลว ต้ังช่ือเมืองวา “Aquae Sulis” เปนท่ีต้ังของโรมนับาธ (ROMAN 
BATHS) (รวมคาเขาชม) สถานที ่ท่ีชาวโรมนัมาสรางไวเปนสถานที่อาบน้ําแร เมื่อ 
2,000 ปมาแลว โดยอาศัย น้ําจากบอน้ําแรธรรมชาติที่จะมีน้ําไหล ออกมาอยาง
ตอเน่ืองถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความรอนถงึ 46 องศาเซลเซียส 
นําทานชมตัวเมืองบาธ บาธต้ังอยูเนินหลายลูกในหุบเขาของแมน้ําเอวอน ในบริเวณท่ีมี



 

 

น้ําพุรอนธรรมชาติที่เปนที่ต้ังถิ่นฐานของโรมัน ผูสรางโรงอาบน้ําโรมนั (Roman 
Bath) เมืองบาธเปนสถานท่ีที่สมเด็จพระเจาเอ็ดการผูรักสงบทําพิธีราชาภิเษกเปน
พระมหากษัตริยอังกฤษที่มหาวิหารบาธ ในป ค.ศ. 973 ตอมาในสมัยจอรเจีย บาธก
ลายเปนเมืองน้ําแรท่ีเปนที่นิยมกันมากซึ่งทําใหเมืองขยายตัวข้ึนมากและมี
สถาปตยกรรมจอรเจียท่ีเดนๆ จากสมัยน้ันที่สรางจากหินบาธที่เปนหินสีเหลืองนวล  

เที่ยง       บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภตัตาคาร 
บาย เมืองบาธไดรับฐานะเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร, พิพิธภัณฑ

และส่ิงสําคัญทางวัฒนธรรมและทางการกีฬา ท่ีทําใหกลายเปนเมืองที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวโดยมีนักทองเที่ยวคางคืนหน่ึงลานคน เมืองบาธมีมหาวทิยาลัยสอง
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยและสถานศึกษาอ่ืนๆ แรงงานสวนใหญเปนอุตสาหกรรมการ
บริการและมีความเจรญิเติบโตทางดานขอมลูและเทคโนโลยีที่สรางงานใหแกผูอยูอาศัย
ในเมืองบาธเองและบริเวณปริมณฑล ออกเดินทางสูเมืองคารดิฟ เมอืงหลวง แหงเวลส  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  Hilton Cardiff Hotel / หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี3 คารดิฟ – ชมเมือง – เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร – ไบบูรี – แมนเชสเตอร 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชมเมืองคารดิฟ เมืองหลวงของเวลส 

อาคารบานเรือนผูคนท่ีสวยงามและหรูหรา ใน
อดีตเมืองน้ีเปนเมืองทีส่งออกถานหินมากที่สุด
เมืองหน่ึง ให ไดเวลาสมควรนําทานออก
เดินทางสู “เมืองเบอรตัน ออน เดอะวอเตอร” 
หมูบานเล็ก ๆ ที่รูจกักนัในนามของ “เวนิส 
แหงคอตสวอลด”Cotswold  เมืองที่โดงดัง
ที่สุดในคอตสโวลด  ดูเงียบสงบม ีลําธาร
สายเล็ก ๆ (แมน้ําวินดรัช) ไหลผานกลาง
เมือง และมีสะพานหินทอดขามน้ําปนชวง 
ๆ กับตนวิลโลวท่ีแกวงกิ่งกานใบอยูริมน้ํา 
เมืองน้ีมีรานอาหารและโรงแรม รวมทั้ง
รานคาใหเดินเลนเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย 
นําทานชมความสวยงามภายในหมูบานแหง
น้ี พรอมทั้งถายภาพเปนที่ระลึก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 

 

บาย นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “หมูบานไบบรีุ” เปนหมูบานเล็กๆ ต้ังอยูในแควน 
Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทสโวลด ) จัดวาเปน The Most 
beautiful village in England ใหทานไดเดินเลนชม บานเรือนอันเปนเอกลักษณ
ของหมูบานแหงน้ี น่ันคือกระทอมหินโบราณ ที่เรียงรายกันยาวไปเปนแถว มีช่ือวา 
Arlington Row ซึ่งกระทอมเหลาน้ีเคยเป  นท่ีพักของคนที่ทําอาชีพทอขนแกะในสมัย
ศตวรรษที่ 17ชม โบสถอันเกาแก อีกท้ังยังมีถนนสวย ๆ ท่ีรายลอมดวยดอกไมสีสดใส
ริมสองขางทาง นําทานชม “ฟารมปลาเทราท” อายุกวา 100 ป ต้ังอยูใจกลางหมูบาน 
อันเน่ืองมาจากแมน้ําโคลนเปนสาขาหน่ึงที่แยกมาจากแมน้ําเทมส เปนแหลงท่ีสามารถ
เล้ียงปลาชนิดน้ีไดตลอดท้ังป สวนใหญปลาที่เลี้ยงเปนปลาเทราทสีน้ําตาล กลายเปน
อาชีพที่ทํารายไดใหกับคนในหมูบานจํานวนมาก และฟารมปลาเทราตยังเปนแหลง
ทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงของหมูบานอีกดวย  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  Crown Plaza Hotel Manchester Centre / หรือระดับใกลเคียง 

 
วันท่ี4 ทัวรสนามแมนเชสเตอร – เมืองฮบิเดน บริดจ – ฮาวอรธ – วินเดอรเมียร 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหาร

ของโรงแรม  
 จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมือง

แมนเชสเตอร เขาชมภายในสนาม
ฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด ของ
สโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ซึ่งมี
จํานวนความจุ 75,635 ที่น่ัง โอลด
แทรฟฟอรดเปนสนามกีฬาของสโมสร
ที่มีขนาดใหญท่ีสุดในสหราช
อาณาจักร เปนสนามฟุตบอลขนาด
ใหญเปนอันดับที่ 2 ของประเทศและใหญเปนอันดับที่ 8 ในทวปียุโรปพรอมชม
พิพิธภัณฑ ความเปนมาของสนามฟุตบอล อันยิ่งใหญแหงน้ี มีเวลาใหทานเลือกซื้อ
สินคาลิขสิทธิ์ประจําทีมแมนเชสเตอรไดตามอัธยาศัย ***กรณีมีการแขงขันหรือสนาม
แมนยูฯ ปด ทางบรษิัทของสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปนเขาชมสนามลิเวอรพูลแทน*** ไดเวลา
สมควรนําทานเดินทางเขาสูแควนยอรคเชียรตะวันตก (West Yorkshire) ที่ต้ังอยูใน
บริเวณเนินเขาเพนไนน มีเมืองเล็กๆ ที่สวยงามมากมาย จากน้ันนําทานออกเดินทางสู
หมูบานเฮบเดน บริดจ (Hebden Bridge) เมืองศูนยกลางการคาขาย มาตั้งแตสมัย
โบราณ ตัวเมืองต้ังอยูบนยอดเขา Heptonstall มแีมน้ําเฮบเดนใหลผานกลางเมือง มี



 

 

สะพานเกาเกาเปนเอกลักษณ ช่ือเมืองเฮบเดน มีมาต้ังแตสมัย Anglo-Saxon ที่
แปลวากุหลาบป�า (Wild Rose) กระแสน้ําจากลําธารไหลลงจากเบินเขาผานตัวเมือง 
ชวยในการขนสงและเปนตัวชวยขับเคลื่อนกงัหันในการเกษตร และการทอขนสัตว ทํา
ใหเศษฐกิจของตัวเมืองเจริญรุงเรือง จนกระท่ังเขาสูป 1970 ถึงปจจุบัน หมูบานแหงน้ี
กลายเปนสถานท่ีดึงดูดเหลาศิลปน นักเขียน นักถายภาพ รวมถึงนักทองเที่ยวที่
หลั่งไหลกันเขามาชมความนารักของเมืองแหงน้ีกันอยางลนหลาม ไดเวลาสมควร  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูหมูบานฮาเวิอรธ

(Haworth) หมูบานเกาแกนารักที่ต้ัง
อยูบนเนินเขา มีถนนคนเดินแบบอิฐ
โบราณนํามาเรียงเปนทางเดินต้ังแต
ยุคดั้งเดิม ตัดผานกลางเมืองมีตึกเกา
กวา 200 ปเรียงรายอยูสองขาง 
ทานจะรูสึกเสมือนหลงเขาไปใน ยุค
วิคตอเรียเลยทีเดียว บานเรือนผูคน
สวนใหญปรับประยกุต มาเปนรานคารานกาแฟ และโรงแรมที่พัก อิสระทุกทานเดินเล็น
ชมเมืองที่นารักแหงน้ีอยางเต็มที่ ไดเวลาสมควรออกเดินทางสูเมืองวินเดอรเมียร โดย
ใชเสนทางผานเขตเลคดิสทริค เดินทางถึงเมืองวินเดอรเมียร ซ่ึงเปนหน่ึง ในดินแดน
แหงทะเลสาบทั้งสิบหกแหง นําทานชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลที่เต็มไปดวย
ตนไม และดอกไมเมืองหนาวที่แลดูรมรื่นและสวยงาม บริเวณหุบเขาและที่ราบต่ําของ
เขตคัมเบรีย (Cumbria) และยังเปนทะเลสาบที่ใหญท่ีสุดในละแวกน้ี สําหรับอุทยาน
แหงชาติเลค ดิสทริก กอต้ังเมื่อป ค.ศ.1951 เปนหน่ึงใน 11 อุทยานแหงชาติของ
อังกฤษ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 10 เปอรเซ็นตของประเทศ มีพื้นที่รวมกันท้ังหมด 2,292 
ตารางกิโลเมตร 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  McDonald Hotel Windermere / หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี5 วินเดอเมียร – ลองเรือชมทะเลสาบ – เอดินเบิรก – คารลตัน ฮิลล   
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของ

โรงแรม  
 นําทานเดินทางสูทาเรือ เพ่ือลองชม

ความงามของทะเลสาบวินเดอรเมียร 
ทานจะไดชมบรรยากาศเมืองพักตาก



 

 

อากาศริมทะเลสาบที่งดงามรมร่ืนที่สุดของอังกฤษ จะเห็นบานพักตากอากาศของ
เศรษฐีชาวอังกฤษ ท่ีต้ังอยูตามเกาะแกงตางๆ ประมาณ 1 ชัว่โมง ไดเวลาสมควรนํา
ทานออกเดินทางสูเมืองเอดินเบอระ ผานชมธรรมชาติที่แสนงดงามของภูมิภาคทาง
ตอนเหนือของอังกฤษ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานออกเดินทางถึงเมืองเอดินเบิรก Edinburgh เมืองหลวงและเมืองศูนยกลาง

วัฒนธรรมของ ประเทศสกอตแลนด ต้ังแตยคุศตวรรษที่ 15 เจาของสมญานามกรุง
เอเธนสแหงยุโรปเหนือ เอดินเบริกเปน
เมืองที่เจริญมากที่สุดเมืองหน่ึงในส
หราชอาณาจักร มีศูนยกลางเมืองต้ังอยู
รอบ ๆ ปราสาทเอดินเบิรก เมือง
เอดินบะระติดอันดับเมืองที่มี
นักทองเที่ยวมากที่สุดเปนอันดับสอง
ของสหราชอาณาจักรรองจาก ลอนดอน 
เมืองเอดินเบิรก ยงัเปนเมืองที่ไดช่ือวา
เปน "เมืองที่เปนมิตรกบัเด็ก" (The 
Child Friendly City) เน่ืองจาก
ภายในเมืองมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเหมาะสําหรับเด็กมากมาย เมืองเอดินบะระเปนเมือง
ศูนยกลางทางการเงินที่ใหญเปนอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจากลอนดอนและ
ใหญเปนอันดับหาของยุโรป โดยมีมหาวิทยาลัยต้ังอยูถึงสามแหงดวยกันคือ 
มหาวิทยาลัยเอดินเบริก มหาวิทยาลัยแฮเรียต-วัตต และมหาวิทยาลัยเนเปยร ผานชม
“เมืองเอดินเบิรก” เมืองหลวงและเมืองศูนยกลางวัฒนธรรม แหงความภาคภูมิใจของ
ชาวสกอต เปนเมืองศูนยกลางของประเทศสกอตแลนด ต้ังแตยุคศตวรรษที่ 15 เจาของ
สมญานามกรุงเอเธนสแหงยุโรปเหนือ นําทานเดินทางสู คาลตัน ฮลิล (Calton Hill) 
ที่เปนท่ีต้ังของเสาคอล่ัม โรมันอันใหญยกัษ ท่ีถือเปน The National Monument 
ของสก็อตแลนด พ้ืนท่ีตรงน้ีสมยัโบราณใชเปนที่ประหารนักโทษ ตอมาก็เปล่ียนมา
เร่ือยๆ เปนโรงหนังบาง บานของขาราชการบาง จากน้ันผานชมรัฐสภาสก็อตแลนด 
ผานชมราน The Elephant House เปนรานน่ังชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไมแพง 
ที่ J.K. Rowling มาน่ังแตงหนังสือแฮรรี่ พอตเตอรภาคแรก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารเมนูพิเศษ สเตกเน้ือสกอตแลนด อังกสั (Scottish 
Angus Beef Steak) ที่มีชื่อเสียงของชาวไฮแลนด 

พักท่ี:  Crowne Plaza Edinburgh Royal Terrace / หรือระดับใกลเคียง 
 



 

 

วันท่ี6 เอดินเบิรก – เขาชมปราสาทเอดินเบอระ – รอยัลไมล - บัลลังกอาเธอร – ยอรค    
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเขาชม “ปราสาทเอดินเบิรก” อันสงางามจากทุกมมุเมืองเคยเปนท่ีประทับของ

กษัตริยสกอตแลนด เคยถูกทําลายลงหลาย
ครัง้แตทุกครัง้ก็ไดรับการบูรณะและ
สรางใหมใหกลบัคืนสูความสงางาม 
โดยเฉพาะคร้ังสุดทายในศตวรรษที ่19 โดย
เซอรวอลเตอรสกอต นักปราชญชาว
สกอตแลนดเขาชมหองตางๆ ภายใน อาทิ
หองหุนจําลองและหองแสดงมหามงกุฎที่
แสดงเหตุการณนับต้ังแตการข้ึนครองราชย
ของปฐมกษัตรยิตลอดจนหองเครื่องราช
กกุธภัณฑ จากน้ันอิสระทุกทานชอปปم�งตาม
อัธยาศัย จากน้ันอิสระใหทานพักผอน หรือ เดินชมความสวยงามของเมืองเอดินเบิรก 
บนถนนรอยัลไมล สายสําคัญของเอดินเบิรก ที่เรียงรายไปดวยรานขายสินคาท่ีระลึก 
ตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางขึ้นสูจุดชมววิบัลลังก

อาเธอร (Arthur's Seat) เปนหน่ึงในสี่เนิน
เขาของกรุงเอดินเบอระ เปนสวนหน่ึงของ
อุทยาน Holyrood Park บริเวณน้ีเปนเนิน
ภูเขาไฟที่ดับแลว นําทานน่ังรถชมววิท่ี
สวยงามของกรุงเอดิเบอระจากจุดจอดรถ 
จะมีเสนทางเดินเทาสูจุดชมวิวที่สวยงามได
เวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูเมืองยอรค 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
พักท่ี:  Novotel York Hotel / หรือระดับใกลเคียง 
วันท่ี7 ยอรค – ชมเมือง – ชอปปم�งเอาทเล็ท – ลอนดอน  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของ

โรงแรม  
 นําทานเขาสูตัวเมือง ชมเมืองยอรที่

สวยงามและยิ่งใหญ มวีิหาร ยอรค มินส
เตอร ที่สรางอุทิศแดเซนต ปเตอร นับวา



 

 

เปนวิหารสไตลกอธิคที่ใหญ ท่ีสุดในยุโรปตอนบนภายในตกแตงดวยแผนกระจกสีที่
ใหญท่ีสุดในเกาะอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณหนาตางกลม Rose Window ซึง่
เปนที่มาของสัญลกัษณของดอกกุหลาบในสงครามแยงชิงราชสมบัติ (สงครามกุหลาบ 
War of Roses) ในสมัยราชวงศยอรค ปกครองประเทศ นําทานออกเดินทางสูสูเมือง
บิเชสเตอร 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
บาย นําทานออกเดินทางสู Bicester 

Outlet ศูนยเอาทเล็ทท่ีใหญและมี
สินคาหลากหลายที่สุด มีเวลาใหทานช
อปปم�งสินคาแบรนดเนม อาทิเชน 
Burberry, Calvin Klien, D&G, 
DKNY, Bally Mulberry, Paul 
Smith, POLO ฯลฯ ไดเวลาสมควรนํา
ทานออกเดินทางสูมหานครลอนดอน 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  DoubleTree by Hilton Hotel London Hyde Park / หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี8 ลอนดอน - ชมเมือง - หอคอยลอนดอน - ลอนดอน อาย – ชอปปم�งยานออกฟอรด 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาชมภายใน ทาวเวอร ออฟ 

ลอนดอน Tower Of London  
สถานท่ีที ่เคยเปนพระราชวัง แมใน
ภายหลังจะเปล่ียนมาเปนคุกหลวง ท่ี
จองจําบุคคลสําคัญของอังกฤษ ไมวา
จะเปนพระมเหสี แอนน โบลีน เซอร
โทมัส มอร ฯลฯ ปจจบุันเปน
พิพิธภัณฑที่นาสนใจมากแหงหน่ึงของ
ประเทศ ชมหองจิลเวอร่ีที่เก็บรกัษาเพชรและมงกุฎประจําราชวงศของอังกฤษ จากน้ัน
ชมมหานครลอนดอน, ผานชมรัฐสภาของอังกฤษริมแมน้ําเทมส จัตุรสัรัฐสภา มหา
วิหารเวสทมินสเตอร, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ถนนดาวนนิงท่ีต้ังของบานพักนายก รัฐมนตรี
อังกฤษ, จตุรัสทราฟลการ อนุสรณของนายพลลอรด เนลสัน และชัยชนะของอังกฤษ
เหนือทัพของนโปเลียน ณ แหลมทราฟลการ, มหาวิหารเซนตพอลส ธนาคารชาติของ  
อังกฤษ กองบัญชาการตํารวจสกอตแลนดยารด ถายภาพสะพาน ทาวเวอร บริดจ ที่



 

 

โดงดงั ผานชมพระราชวังบักกิ้งแฮม ที่ใชวาราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิ
ซาเบธท่ี 2 และพระราชวงศช้ันสูง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (อาหารจีน Four Season) เมนูพิเศษ เปดยางรสเลิศ พรอม
เมนูกุงมงักร ผัดซอส เมนูเด็ดของราน *** 

บาย นําทานขึ้นน่ังชิงชาสวรรคขนาดยักษ หรือ ลอนดอนอาย ซึ่งเปนสถานที่ที่นักทองเท่ียว
จากทั่วโลก ชม
ทัศนียภาพของ
มหานครลอน บน
ความสูงถงึ 135 
เมตร ในแตละวัน
สามารถบริการ
นักทองเที่ยวได ถึง 
10,000 คน และ
ถาอากาศดีก็
สามารถมองไกลได 
ถึง 40 กิโลเมตร แตกอนที่ทุกทานจะเขาสูตัวแคปซูล น้ัน ชมภาพยนตร 4 มติิ 
เร่ืองราวเกี่ยวกบั เด็กหญิงตัวนอยที่มาเที่ยวลอนดอนกับคุณพอและเธอไดจินตนาการ
วาอยากจะเห็นมหานครลอนดอนจาก มมุเบ้ืองสูง ซึ่ง
ทานก็จะไดซึมซับกับภาพเหตุการณของเธออยางนา
ต่ืนเตนและเราใจ นําทานเขาสูถนนยานชอปปم�ง ยานอ็
อกซฟอรด สตรีท OXFORD STREET อันเปนท่ีต้ัง
ของรานคาประเภทตางๆ มากมาย อาทิ เซลฟริเจดส 
SELFRIDGES เปนหางท่ีมีครบครัน  / มารค แอนด สเปนเซอร MARK & 
SPENCER สินคาที่ชาวไทยรูจักกันเปนอยางดี อาทิ คุกกี ้ท็อฟฟم� เส้ือผา ชุดช้ันใน 
ครีมอาบน้ําฯลฯ / พรมีารค PRIMARK สินคาแฟช่ันเส้ือผาในราคาสุดประหยัด 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร Berger & Lobster Restaurant เมนูพิเศษกุง
มังกรรสเลิศ 

พักท่ี:  DoubleTree by Hilton Hotel London Hyde Park / หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี9 ลอนดอน – พระราชวังวินเซอร – ชอป

ปم�งยานไนทบริดจ – เขาสูสนามบิน 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหาร

ของโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองวินเซอร เขาชมภายในพระราชวังวินเซอร (Windsor Castle) 
อีกหน่ึงพระราชวงัอัน  เปนที่แปรพระราชฐานของราชวงศอังกฤษมากวา 900 ป โดย
กษัตริยวิลเลียมผูพิชิต ชมหองที่สําคัญตาง ๆ ท่ีประดับประดาไดอยางสวยงาม
อลังการณโดยเฉพาะ STATE APARTMENTท่ีรวบรวมสมบัติลํ้าคาไวมากมาย และ 
KING ‘ S CHAMBER ที่เก็บภาพเขียนอันทรงคุณคาตลอดจนอุทยานภายนอกบน
เน้ือท่ีกวางขวางตกแตงดวยพรรณไมนานาชนิดอยางสวยงาม นําทานเดินทางกลับสู
นครลอนดอน 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานสูยานการคา ในยานไนทบริดจ อันเปนที่ต้ังของ “หางแฮรรอด” ท่ีมี

ช่ือเสียงของอังกฤษ และเปนบริเวณท่ีมี
หาง สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ 
MARK & SPENCER, NEXT, 
BURBERRY ฯลฯ บริเวณนีเต็มไปดวย
รานคาแบนดเนม และสินคาพื้นเมืองท่ีมีชื
อเสียง รวมถงึราน ชา กาแฟ นารักๆ 
มากมาย ทานจะเพลิดเพลนิกับบรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอรอยางแทจริง ไดเวลา
สมควรนําทานออกเดินทางสูสนามบิน 

........... พรอมกัน ณ จุดนดัหมายเพ่ือออกเดินทางสูสนามบิน(กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย) 
21.30  เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ...โดย สายการบินไทย แอรเวย Thai Airways เท่ียวบินที่ TG917 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี10 กรุงเทพฯ 
15.05  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวสัดิภาพพรอมความประทับใจ 

 
* หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ 

ลม ฟ�า อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศท่ี
ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะ
คํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 



 

 

 
อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ�ม 

 

ก.ย.-ต.ค. ���� 105,900 105,900 100,900 27,900 

พ.ย. ���� 102,900 102,900 97,900 27,900 

�� ธ.ค.-�� ม.ค. ���� 109,900 109,900 104,900 29,900 
ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายใน
ยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยืน่วีซาอังกฤษ และคาสแกนเอกสาร  
 คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ทาน  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คายกกระเป�าใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 กก. / กระเป�าใบเล็กอยูในความดูแลของ
ทานเองไมเกิน 7 กก. 

 คาทิปพนักงานขับรถระหวางการทองเที่ยวในอังกฤษ 
 น้ําด่ืมคอยบริการบนรถตลอดการเดินทาง 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  



 

 

 คาผกผันของภาษีนํ้ามันท่ีทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาทิปหัวหนาทัวร โดยเฉล่ีย 100 บาท / ทาน / วัน (หากทานประทับใจในการบริการ) 

 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 50,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา

หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน หากกรุปไมสามารถออกเดินทางได  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 

จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือ
ความ รับผิดชอบของหวัหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใน
ทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของบริษัทฯ 
ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด 
 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 25 ทาน และไดรับคิวการ

ตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ 
ต๋ัวเคร่ีองบิน , หองพักท่ีคอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอ
ใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซา
เด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 
โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆท่ีใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มใิชบริษัท
ทัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยืน่วีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัท
ทัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซา
ใหกับทางทาน 



 

 

 กรณีวีซาท่ีทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจาย
จริงท่ีเกิดขึ้นดงัตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมวาจะ
ผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบนิท่ีออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึ่งต๋ัวเปนเอกสารที่สําคัญใน
การยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ REFUND 
โดยจะมคีาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 45-60 วัน 
(ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตัว๋ทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให
ทานเขาใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพื่อท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดคาใชจาย
ท้ังหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด 
หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมา
สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผดิชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารอง
ยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาล
ที่ตองการันตมีัดจํากบัสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามดัจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วันขึ้นไป  -  เกบ็คาใชจาย  70 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วัน - เก็บคาบรกิารทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารท่ีใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทาง (ตัวจรงิ) ที่เหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาหนังสือเดินทางวาง
อยางนอย 3 หนา  



 

 

 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาหนังสือเดินทางวางอยางนอย 3 
หนา  

 รูปถายสี ฉากหลังเปนสีขาวเทาน้ัน ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 3 รปู (ตองถายไวไมเกิน 6 
เดือน) หนาตรง ไมสวมแวนตา ไมย้ิมเห็นฟน ข้ึนอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด  
 *** กรณีคาขาย  : หลักฐานทางการคา เชน สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบ

ทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง หรือสําเนาใบเสียภาษีรานคา (ภพ.20) อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือน 
(นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

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

 *** ขาราชการ: หนังสอืรับรองจากตนสังกัด เปนภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง เงินเดือน และวัน
เร่ิมงานพรอมสลิปเงินเดือน ยอนหลัง 3 เดือน อายุยอนหลังไมเกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะ
เดินทาง) 

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

 หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) บัญชีออมทรัพย ยอนหลัง 6 
เดือน โดยตองมีเลขท่ีบัญชีระบุอยูทุกหนา (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพยเปนอันดับแรก) แตใน
กรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไมถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจํา
เพ่ิมเติมในการยื่นได) ( สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน ) 
*** หมายเหตุ *** 

 ในกรณีเปน บดิา/มารดา/บุตร, สาม/ีภรรยา และญาติ (สามารถรับรองคาใชจายใหกันได) โดย
ใชเอกสารเพ่ิมเติมคือ 
-  หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพยเปนอันดับแรก)  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 
(เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขารวมกลุมยโูรโซน) กรุณาสะกดชื่อใหตรงกบัหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับ Statement ที่ทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 
วันทําการ) โดยตองทําแยกกัน ระบุตามช่ือผูเดินทาง 1 ทาน / 1 ฉบับ (ใชตัวจริง / ไมสามารถถาย
เอกสารได ) 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  หากเด็กไมไดเดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา & 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง 

 สําเนาบัตรประชาชน  1 ชดุ 



 

 

 สําเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ํากวา 20 ป) 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ สําเนาทะเบียนหยา 1 ชุด (ถามี) 
 สําเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณีเปนหมาย) 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล 1 ชุด (ถามี) 

ในวันย่ืนวีซากรุณาเตรยีมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดดวย *** 
สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยางอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อยางกะทันหัน จงึขอ
ความกรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงเพิ่มเติมใหครบถวน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการ 
พิจารณาอนุมัติ ออกวซีาสําหรับสถานทูต 

 
 
 


