
 

 

รหัสทัวร WCT1902790 
ทัวรยุโรป อังกฤษ – สก็อตแลนด - เวลส 9 วัน 6 คืน (TG) 
ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจ – คารดิฟ – เบอรตัน ออน เดอะ วอเตอร – ไบบูร ี–  
ฟารมปลาเทราท - เขาชมปราสาทเอดินเบอระ – ชมทะเลสาบวินเดอรเมียร – เขาสนาม
แมนเชสเตอร  เมืองเชสเตอร - ชอปปم�งเอาทเล็ท – เขาชมหอคอยลอนดอน – ชมมงกุฎ – เพชร
ตะลุยมหานครลอนดอน - ลองเรือแมน้ําเทมส  
สัมผัสกลิ่นไอ แหงผูดีอังกฤษ ชมสถานที่ตางๆ ที่สําคัญ ชอปปم�งอยางจุใจ 
เที่ยวครบทุกวัน อาหารครบ พักโรงแรม 4 ดาว  
อาหารรสเลิศ เปดยางโฟร ซีซั่น + ฟซ แอนด ชิพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
21.30 สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศช้ัน 4 เคาทเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวก  

 
วันท่ี2 ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน – คารดิฟ    
00.55  เหิรฟ�าสูมหานครลอนดอน...โดยสายการบินไทย แอรเวย  Thai Airways เที่ยวบินที ่

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

สโตนเฮนจ STONEHENGE (รวมคาเขาชม) วงหินปริศนาแหงเกาะอังกฤษ นับเปนหน่ึงใน
เจ็ดส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคเกา สราง
ขึ้นราว 2,000 ปกอนคริสตกาล นํา
ทานเปลี่ยนรถทองถิ่นเพื่อเขาชมสโตน
เฮนจ มีเวลาใหทานเดินเลนชมความ
มหัศจรรยของวงหินปริศนา  ไดเวลา
สมควรนําทานออกเดินทางสูเมืองบาธ 
“Bath” ดินแดนแหงอาณาจักรโรมัน
อันยิ่งใหญบนเกาะ อังกฤษเมื่อกวา 
2,000 ปมาแลว ต้ังช่ือเมืองวา “Aquae Sulis” เปนที่ต้ังของโรมันบาธ สถานที่ ท่ีชาว
โรมันมาสรางไวเปนสถานที่อาบน้ําแร เมื่อ 2,000 ปมาแลว โดยอาศัย น้ําจากบอน้ําแร
ธรรมชาติที่จะมีน้ําไหล ออกมาอยางตอเน่ืองถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมี
ความรอนถึง 46 องศาเซลเซียส 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ 
ภัตตาคาร   

บาย นําทานชมตัวเมืองบาธ บาธต้ังอยูเนิน
หลายลูกในหุบเขาของแมน้ําเอวอน ใน
บริเวณท่ีมีน้ําพุรอนธรรมชาติท่ีเปนท่ีต้ัง
ถิ่นฐานของโรมัน ผูสรางโรงอาบน้ํา
โรมัน (Roman Bath) เมืองบาธเปน
สถานที่ท่ีสมเด็จพระเจาเอ็ดการผูรัก
สงบทําพิธีราชาภิเษกเปน



 

 

พระมหากษัตริยอังกฤษที่มหาวิหารบาธ ในป ค.ศ. 973 ตอมาในสมัยจอรเจีย บาธกลาย
เปนเมืองน้ําแรที่เปนที่นิยมกันมากซึ่งทําใหเมืองขยายตัวข้ึนมากและมีสถาปตยกรรมจอรเจีย
ที่เดนๆ จากสมัยน้ันที่สรางจากหินบาธท่ีเปนหินสีเหลืองนวล เมืองบาธไดรับฐานะเปนเมอืง
มรดกโลกในป ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร, พิพิธภัณฑและส่ิงสําคัญทางวัฒนธรรมและ
ทางการกีฬา ท่ีทําใหกลายเปนเมืองที่ดึงดูดนักทองเท่ียวโดยมีนักทองเท่ียวคางคืนหน่ึงลาน
คน เมืองบาธมีมหาวิทยาลัยสองมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยและสถานศึกษาอ่ืนๆ แรงงาน
สวนใหญเปนอุตสาหกรรมการบรกิารและมีความเจริญเติบโตทางดานขอมูลและเทคโนโลยีที่
สรางงานใหแกผูอยูอาศัยในเมืองบาธเองและบริเวณปริมณฑล นําทานออกเดินทางสูเมือง
คารดิฟ เมืองหลวง แหงเวลส ชมตัวเมืองคารดีฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส และยังเปน
เมืองทาสําคัญริมทะเลไอริช / นําทานชมเมืองคารดิฟ เมืองหลวงของเวลส อดีตเปนเมืองที่
สงออกถานหินมากที่สุดเมืองหน่ึง ผานชมเมอืงหลวงท่ีสวยงามของประเทศเวลส เก็บภาพ
ศาลาวาการเมือง (City Hall) จากน้ันนําเก็บภาพปราสาทคารดิฟ (Cardiff Castle) 
(ภายนอก) อิสระทุกทานเดินเลน ตามอัธยาศัย  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร / นําทานเขาที่พัก 
พักท่ี:  Holiday Inn Cardiff City Centre / หรอืระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี3 คารดิฟ – เบอรตัน ออน เดอะ วอเตอร – ไบบูรี - ฟารมปลาเทราท – ลิเวอรพูล  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู “เมืองเบอรตัน ออน เดอะวอเตอร” หมูบานเล็ก ๆ ท่ีรูจักกนัในนามของ 

“เวนิส แหงคอตสวอลด”Cotswold  เมืองท่ีโดงดังที่สุดในคอตสโวลด  ดูเงียบสงบมี ลําธาร
สายเล็ก ๆ (แมน้ําวินดรัช) ไหลผานกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขามนํ้าปนชวง ๆ กบั
ตนวิลโลวท่ีแกวงกิง่กานใบอยูริมน้ํา เมืองน้ีมรีานอาหารและโรงแรม รวมท้ังรานคาใหเดิน
เลนเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย นําทานชมความสวยงามภายในหมูบานแหงนี้ พรอมทั้ง
ถายภาพเปนที่ระลึก นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “หมูบานไบบุร”ี (Bibury) เปนหมูบาน
เล็กๆ ต้ังอยูในแควน Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทสโวลส ) จัดวาเปน The 
Most beautiful village in England ใหทานไดเดินเลนชม บานเรือนอันเปนเอกลักษณ
ของหมูบานแหงน้ี น่ันคือกระทอมหินโบราณ ท่ีเรียงรายกันยาวไปเปนแถว มีช่ือวา 
Arlington Row ซึ่งกระทอมเหลาน้ีเคยเปนท่ีพักของคนที่ทําอาชีพทอขนแกะในสมัย
ศตวรรษที่ 17 ชมโบสถอันเกาแก อีกทั้งยังมถีนนสวย ๆ ท่ีรายลอมดวยดอกไมสีสดใสริม
สองขางทาง นําทานชม “ฟารมปลาเทราท” อายุกวา 100 ป ต้ังอยูใจกลางหมูบาน อัน
เน่ืองมาจากแมน้ําโคลนเปนสาขาหน่ึงที่แยกมาจากแมน้ําเทมส เปนแหลงที่สามารถเล้ียง
ปลาชนิดน้ีไดตลอดทั้งป สวนใหญปลาท่ีเล้ียงเปนปลาเทราทสีน้ําตาล กลายเปนอาชีพที่ทํา



 

 

รายไดใหกับคนในหมูบานจํานวนมาก และฟารมปลาเทราตยังเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมี
ชื่อเสียงของหมูบานอีกดวย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชมเมืองลิเวอรพูล Liverpool  เมืองทาแหงการทองเที่ยวที่มีความสําคัญมากแหง

หน่ึงของประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะ
ในชวงคริสตศตวรรษที ่18 เมืองลิ
เวอรพูลน้ันถือวาเปนจุดศูนยกลางของ
การติดตอคาขายกบัแคริบเบียน, 
ไอรแลนด และแผนดินใหญยุโรป จึง
สงผลใหเมืองลิเวอรพูลเปนเมือง
สําคัญที่สุดเมืองหน่ึงของอังกฤษ 
ปจจุบันเมืองลิเวอรพูลไดกลายเปนท่ี
ดึงดูดนักทองเที่ยว ซึ่งในป ค.ศ. 
2007 เมืองลิเวอรพูลไดมีการฉลอง
ครบรอบ 800 ป ท่ีกอต้ังมาและในป 
ค.ศ. 2008 ลิเวอรพูลก็ไดรับตําแหนง
เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป
พรอมกับเมืองสตราวันเจอร ใน
นอรเวยอีกดวย เกบ็ภาพบริเวณ
ดานหนาสนามแอนฟลด สนามฟุตบอลท่ีมลิเวอรพูลท่ีโดงดัง สนามกีฬาแหงประวัติศาสตร
แหงน้ีคือสถานที่ท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของเมือง คนเมืองลิเวอรพูลน้ันช่ืนชอบและคลั่งไคล
กีฬาฟุตบอลมาก สนามกีฬาแอนฟลดก็เปนเหมือนบานของสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลมา
ต้ังแตกอต้ังขึ้นในป 1892 สนามกีฬาน้ันมีมากอนสโมสรฟุตบอลประมาณ 8 ป และไดรบั
การปรับปรุงใหทันสมัยอยางสมํ่าเสมอตลอดชวงศตวรรษที่ 20  ใหทานเลือกซื้อสินคาที่
ระลึกประจําทีมลิเวอรพูล 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร / นําทานเขาที่พัก 
พักท่ี:  Mercure Hotel Atlantic Tower / หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี4 ลิเวอรพูล – เอดินเบิรก – ปราสาทเอดินเบิรก – ชมเมือง 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

 

 จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองเอดินเบิรก Edinburgh เมืองหลวงและเมืองศูนยกลาง
วัฒนธรรมของ ประเทศสกอต
แลนด ต้ังแตยคุศตวรรษที่ 15 
เจาของสมญานามกรุงเอเธนส
แหง ยุโรปเหนือ / เดินทางถึง
เมืองเอดินเบิรก Edinburgh 
เมืองหลวงและเมืองศูนยกลาง
วัฒนธรรมของ ประเทศสกอต
แลนด ต้ังแตยคุศตวรรษที่ 15 
เจาของสมญานามกรุงเอเธนส
แหงยุโรปเหนือ เอดินเบิรก เปนเมืองที่เจริญมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในสหราชอาณาจักร มี
ศูนยกลางเมืองตัง้อยูรอบ ๆ ปราสาทเอดินเบิรก เมืองเอดินบะระติดอันดับเมืองท่ีมี
นักทองเที่ยวมากท่ีสุดเปนอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจากลอนดอน เมืองเอดินเบิรก 
ยังเปนเมืองท่ีไดช่ือวาเปน "เมืองที่เปนมิตรกบัเด็ก" (The Child Friendly City) เน่ืองจาก
ภายในเมืองมีสถานที่ทองเที่ยวที่เหมาะสําหรับเด็กมากมาย เมืองเอดินบะระเปนเมือง
ศูนยกลางทางการเงินท่ีใหญเปนอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจากลอนดอนและใหญ
เปนอันดับหาของยุโรป โดยมีมหาวิทยาลัยต้ังอยูถึงสามแหงดวยกันคือ มหาวิทยาลัยเอดิน
เบริก มหาวิทยาลัยแฮเรียต-วัตต 
และมหาวิทยาลัยเนเปยร นําทาน
เที่ยวเมืองเอดินเบิรก ชมสภาพ
บานเรือนยุคเกาบนถนนปร้ินเซ
สถนนสายสําคัญสายหน่ึงของเอดิน
เบิรก อนุสาวรียเซอรวอลเตอรส
กอต และยานตัวเมืองใหมบนถนน
จอรเจี้ยน นําทานเดินทางสู คาลตัน 
ฮิลล (Calton Hill) ท่ีเปนท่ีต้ังของ
เสาคอล่ัม โรมันอันใหญยักษ ที่ถือเปน The National Monument ของสก็อตแลนด 
พื้นที่ตรงน้ีสมัยโบราณใชเปนที่ประหารนักโทษ ตอมาก็เปล่ียนมาเร่ือยๆ เปนโรงหนังบาง 
บานของขาราชการบาง จากน้ันผานชมรัฐสภาสก็อตแลนด ผานชมราน The Elephant 
House เปนรานน่ังชิลๆ เมนูเบาๆ ที่ J.K. Rowling มาน่ังแตงหนังสือแฮรรี่ พอตเตอร
ภาคแรก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทานเขาชมปราสาทเอดินเบิรก ที่ต้ังอยูบนเนินเขาอันสวยงาม เขาชมเคร่ืองราช
และอัญมนีอันล้ําคาของสกอตแลนด 
จากน้ันอิสระใหทานพักผอน หรือ
เดินชมความสวยงามของเมืองเอดิน
เบิรก บนถนนรอยัลไมล สายสําคัญ
ของเอดินเบิรก ท่ีเรียงรายไปดวย
รานขายสินคาที่ระลึก ตามอัธยาศัย 
เที่ยวเมืองเอดินเบิรก ชมสภาพ
บานเรือนยุคเกาบนถนนปร้ินเซ
สถนนสายสําคัญสายหน่ึงของเอดินเบิรก อนุสาวรียเซอรวอลเตอรสกอต และยานตัวเมือง
ใหมบนถนนจอรเจ้ียน 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  Holiday Inn Edinburgh Hotel, หรือระดับใกลเคียง 

 
วันท่ี5 เอดินเบิรก – ชมทะเลสาบวินเดอรเมียร – เขาชมสนามแมนเชสเตอร 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานออกเดินทางสูเมืองวินเดอรเมียร Windermere โดยใชเสนทางผานเขตเลคดิสทริค 

ดินแดนแหงทะเลสาบทั้ง 16 ใน
เขตคัมเบรยี(Cumbria) แหงชมบรรยากาศ
ของธรรมชาติรอบทะเลท่ีเต็มไปดวยตนไม 
และดอกไมเมืองหนาวที่แลดูรมรื่นและ
สวยงาม จากน้ันอิสระทานชมความงดงาม
ของทะเลสาบวินเดอรเมียร ในฤดรูอนท่ี
แสนสวยงาม ทานจะไดชมบรรยากาศเมือง
พักตากอากาศรมิทะเลสาบท่ีงดงามรมรื่นที่สุดของอังกฤษ จะเห็นบานพักตากอากาศของ
เศรษฐีชาวอังกฤษ ท่ีต้ังอยูตามเกาะแกง
ตางๆ ชวยสรางบรรยากาศความสวยงาม 
ใหมากยิ่งขึ้น บริเวณทาเรือยังเปน
สวนสาธารณะท่ีมีนักทองเที่ยวมาพักผอน
กันมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เมนู Fish & Chip รสชาติตนตํารับ  

บาย จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมือง



 

 

แมนเชสเตอร นําทานเขาชมภายในสนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด ของสโมสร
แมนเชสเตอรยูไนเต็ด ซึ่งมีจํานวนความจุ 75,635 ท่ีน่ัง โอลดแทรฟฟอรดเปนสนามกีฬา
ของสโมสรที่มีขนาดใหญที่สุดในสหราชอาณาจักร เปนสนามฟุตบอลขนาดใหญเปนอันดับที ่
2 ของประเทศและใหญเปนอันดับที่ 8 ในทวีปยุโรปพรอมชมพิพิธภัณฑ ความเปนมาของ
สนามฟุตบอล อันยิ่งใหญแหงน้ี มีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาลิขสิทธิ์ประจําทีมแมนเชสเตอร
ไดตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  Holiday Inn Manchester City Centre / หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี6 แมนเชสเตอร – เชสเตอร – ชอปปم�ง Bicester Outlet – ลอนดอน 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง เช

สเตอร Chester เมืองเกาท่ีคนพบ
โดยชาวโรมนัเมื่อประมาณ 2,000 
ป มาแลวนําทานผานชมตัวเมืองอัน
สวยงาม ทางตอนเหนือของแควน
เวลส ลักษณะของสถาปตยกรรมของ
อาคารบานเรือนเปนแบบทิวดอร อัน
เปนเอกลักษณะเฉพาะของที่น่ีซึ่ง
เสริมใหบรรยากาศของเมืองน้ีมีเสนห และแฝงความนารกัเอาไว นอกจาก น้ันตกึบางแหงยัง
เปนตึกเกาแกตัง้แตสมยัป ค.ศ.1488 อีกดวย ชมกําแพงเมือง ซึ่งเปนลักษณะสถาปตยกรรม
ของโรมัน เชสเตอรไดชื่อวาเปนเมืองเดียวในสหราชอาณาจักรที่ยังคงรกัษาสภาพเดิมไวได
มากท่ีสุด 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานออกเดินทางสู Bicester Outlet ศูนยเอาทเล็ทท่ีใหญและมีสินคา

หลากหลายที่สุด มีเวลาใหทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนม  *** อิสระอาหารกลางวันเพื่อ
ความสะดวกในการชอปปم�ง *** อาทิเชน Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, 
Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  Heston Hyde Hotel / หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี7 ชมมหานครลอนดอน – ชิมเปดยางโฟรซีซ่ัน รสตนตํารับ – ชอปปم�งยานออกฟอรด 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

 

 จากน้ันชมมหานครลอนดอน, ผานชมรัฐสภาของอังกฤษริมแมน้ําเทมส จัตรัุสรัฐสภา มหา
วิหารเวสทมินสเตอร หอนาฬิกาบิ๊กเบน 
ถนนดาวนนิงที่ต้ังของบานพักนายก 
รัฐมนตรีอังกฤษ, จตุรสัทราฟลการ 
อนุสรณของนายพลลอรด เนลสัน และ
ชัยชนะของอังกฤษเหนือทัพของนโป
เลียน ณ แหลมทราฟลการ, มหาวิหาร
เซนตพอลส ธนาคารชาติของ อังกฤษ 
กองบัญชาการตํารวจสกอตแลนดยารด 
ถายภาพสะพานทาวเวอร บริดจ ท่ีโดงดัง ผานชมพระราชวังบักกิ้งแฮม ท่ีใชวาราชการของ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศช้ันสูง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (อาหารจีน Four Season เมนูเปดยางรสเลิศ)  
บาย จากน้ันอิสระทุกทานในยานการคา ถนนออกซฟอรด หรือ บริเวณถนนรีเจนท อิสระใหทาน

ไดชอปปم�ง สินคาบริเวณยานเคนชินตัน 
ไฮสตรีท ทานสามารถเลือกชอปปم�งใน
ยานถนนรีเจนท ออกฟอรด หรือ เลือก
ซื้อทัวรเขาชมพิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง มาดาม
ทุสโซ (คาเขาประมาณ 1,500 บาท)
พิพิธภัณฑอังกฤษ (Britist Museum) 
(ไมเสียคาเขาชม) โรงถายภาพยนตรวอร
เนอร (Harry Potter) คาเขาประมาณ 
2,800 บาท กรุณาจองลวงหนาจากเมืองไทย) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดจาก
หัวหนาทัวร อิสระทุกทานตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี:  Heston Hyde Hotel / หรือระดับใกลเคียง 

 
วันท่ี8 ลองเรือแมน้ําเทมส – เขาชมหอคอยลอนดอน - ชอปปم�งแฮรรอด – สนามบิน 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานลองเรือแมน้ําเทมสสัมผัสบรรยากาศของวิวทิวทัศนอันโรแมนติก ของมหานคร

ลอนดอน ซึ่งแมน้ําเทมสสายน้ีเปนแมน้ําใหญที่ไหลในอังกฤษตอนใต และเปนท่ีรูจักมากที่สุด
เพราะแมน้ําไหลผานใจกลางกรุงลอนดอนนอกจากน้ีแมน้ํายังไหลผานเมืองอ่ืนๆ อีกดวย 
เชน เมืองอ็อกซฟอรด รีดดิง้ และ วินดเซอร นําทานเขาชมหอคอย แหง ลอนดอน (Tower 



 

 

of London)  สถานท่ี ที่เคยเปนพระราชวัง แมในภายหลังจะเปลี่ยนมาเปนคุกหลวง ท่ีจอง
จําบุคคลสําคัญของอังกฤษ ไมวาจะเปนพระมเหสี แอนน โบลีน เซอรโทมัส มอร ฯลฯ 
ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ที่นาสนใจมากแหงหน่ึงของประเทศ นําทานตอแถวเพ่ือเขาชมมงกุฎ
เพชรประจําราชวงศอังกฤษ ทานจะไดชมเพชรโคอินูร (Koor-I-noor) กับเพชร คัลลิแนน 
(Cullinan II) ที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก รวมถึงเครื่องราชกุฏภัณฑท่ีสําคัญของประเทศ 
จากนําทานเก็บภาพตึกขาวหรือ ไวท ทาวเวอร(White Tower) ท่ีเปนจุดเร่ิมตนของอาคาร
ทั้งหมด จากน้ันมีเวลาใหทานเก็บภาพสะพานหอคอย (Tower Bridge) ท่ียิ่งใหญอลังการ 
และมีความสวยงามโดงดังไปทั่วโลก  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูยานไนทบริดจ แหลงชอปปم�งสุดไฮโซ อันเปนที่ตั้งของ “หางแฮร

รอด” ท่ีมช่ืีอเสียงของอังกฤษ ชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ MARK & 
SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ จุดนัดพบ ณ บริเวณ ดานหนาหาง (มีรถบริการ
ทานท้ังวัน) 

16.30 พรอมกัน ณ จุดนัดหมายเพ่ือออกเดินทางสูสนามบิน(กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย) 
 หมายเหตุ จุดนัดพบในชวงบายจะอยูบริเวณหางแฮรลอด หรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ

ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของหัวหนาทัวร ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกของคณะทัวร 
21.25  เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ...โดย สายการบินไทย แอรเวย Thai Airways เที่ยวบินท่ี TG917 
 
วันท่ี9 กรุงเทพฯ 
15.00 เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวสัดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ�า 

อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะ
เดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนา
ทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของ
หมูคณะเปนสําคัญ 

  



 

 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง         ผู้ใหญ่พกั 

  ห้องละ � ท่าน 
    เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 
    พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ�ม 

 
�� ธ.ค.-�� ม.ค. �� 69,900 69,900 69,900 19,900 

ม.ค.-มี.ค. �� 67,900 67,900 67,900 17,900 
��-�� มี.ค. �� 69,900 69,900 69,900 17,900 
ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  
 คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไม

อนุญาตใหคนขับรถเกนิ 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู 
 ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร

หรือการ   ประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถงึความเหมาะสมเปน
หลัก  

 คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหวัหนาทัวรนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 

ทาน  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 กระเป�าใบใหญทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 23 กก. / กระเป�าใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 

กก. 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีนํ้ามันท่ีทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาทิปหัวหนาทัวร โดยเฉล่ีย 100 บาท / ทาน / วัน (หากทานประทับใจในการบริการ)   
 คาทิปพนักงานขับรถระหวางการทองเที่ยวในอังกฤษ 12 ปอนด ตอทาน 



 

 

 คาธรรมเนียมในการยืน่วีซาอังกฤษ 6,000 บาท คาวีซาและคาสแกนเอกสารทางสถานทูตไมคืนให
ทานไมวาทานจะผานการพิจารณา หรือไมกต็าม และอาจใชเวลาทําการมากวา 15 วัน ข้ึนอยูกับ
เอกสารท่ีทานจัดเตรยีม 

เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000   บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา

หนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอย
กวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 15 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 15 
ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให 
ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จน
ไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือ
ความ รับผิดชอบของหวัหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใน
ทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุ
ไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 20 ทาน และไดรบัคิวการตอบ

รับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ต๋ัวเคร่ีองบิน , 
หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน 
จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเด่ียว 
ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี
เจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆท่ีใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มใิชบริษัททัวร
เปนผูกําหนด ทานท่ีมคีวามประสงคจะยื่นวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง 



 

 

และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียง
ตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวซีาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาท่ีทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ี
เกิดขึ้นดังตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมวาจะผาน
หรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบนิท่ีออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึ่งต๋ัวเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวี
ซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถาออกต๋ัวมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมี
คาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหกับางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละ
สายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตอง
โดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยดึ
คาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหทานเขาใจ(ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
การตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรมที่พักตางประเทศเพื่อท่ีจะได
ประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดคาใชจายทั้งหมด 
100% 

 ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือ
ตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน 
ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยดุ หรือเทศกาลท่ี
ตองการันตีมดัจํากับสายการบิน หรือ กรุปที่มกีารการันตีคามัดจําทีพั่กโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทน
ในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

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

 
 

 
 



 

 

เอกสารที่ใชประกอบในการยื่นวีซาอังกฤษ 
 หนังสือเดินทาง (ตัวจรงิ) ท่ีเหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาหนังสือเดินทางวางอยาง
นอย 3 หนา  

 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 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 สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียน
การคาที่มช่ืีอผูเดินทาง หรือสําเนาใบเสียภาษีรานคา (ภพ.20) อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือน (นับจาก
เดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีพนักงานและผูถือหุน : หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง เงินเดือน 
และวันเริ่มงาน พรอมสลิปเงินเดือน ยอนหลัง 3 เดือน อายุยอนหลังไมเกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่
จะเดินทาง) 

 *** ขาราชการ: หนังสอืรับรองจากตนสังกัด เปนภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง เงินเดือน และวันเริ่มงาน
พรอมสลิปเงินเดือน ยอนหลัง 3 เดือน อายุยอนหลังไมเกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** นักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา เปนภาษาอังกฤษจากสถาบัน
ที่ศึกษาอยู อายุยอนหลังไมเกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญช ี(Bank Statement) บัญชีออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน โดย
ตองมีเลขที่บัญชีระบุอยูทุกหนา (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพยเปนอันดับแรก) แตในกรณีท่ี
ยอดเงินในบัญชีออมทรัพยไมถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมดุบัญชีฝากประจาํเพ่ิมเติม
ในการย่ืนได) ( สถานทตูไมรับบญัชีกระแสรายวัน ) 

 ในกรณีเปน บิดา/มารดา/บุตร, สาม/ีภรรยา และญาติ (สามารถรบัรองคาใชจายใหกันได) โดยใช
เอกสารเพ่ิมเติมคือ 
-  หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพยเปนอันดับแรก)  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 
(เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขารวมกลุมยโูรโซน) กรุณาสะกดชื่อใหตรงกบัหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับ Statement ที่ทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 
วันทําการ) โดยตองทําแยกกัน ระบุตามช่ือผูเดินทาง 1 ทาน / 1 ฉบบั (ใชตัวจรงิ / ไมสามารถถาย
เอกสารได ) 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบรูณ  หากเด็กไมไดเดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา & มารดา 
ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง 



 

 

 สําเนาบัตรประชาชน  1 ชุด / สําเนาทะเบียนบาน 1 ชดุ 
 สําเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ํากวา 20 ป) 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ สําเนาทะเบียนหยา 1 ชุด (ถามี) 
 สําเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณีเปนหมาย) 
 สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล 1 ชุด (ถามี) 
 
*** ในวันยืน่วีซากรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดดวย *** 
สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยางอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อยางกะทันหัน จงึขอความ

กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงเพิ่มเติมใหครบถวน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการ 
พิจารณาอนุมัติ ออกวซีาสําหรับสถานทูต 


