
 

 

รหัสทัวร WCT1902802 
ทัวรยุโรป อังกฤษ-สก็อตแลนด-เวลส 9 วัน 6 คืน (TG) 
ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจ – คารดิฟ – เบอรตัน ออน เดอะ วอเตอร – ไบบูร ี– ฟารมปลาเท
ราท - เขาชมปราสาทเอดินเบอระ – ชมทะเลสาบวินเดอรเมียร – เขาสนามแมนเชสเตอร  
เมืองเชสเตอร - ชอปปم�งเอาทเล็ท – เขาชมหอคอยลอนดอน – ชมมงกุฎ – เพชรตะลุยมหานคร
ลอนดอน - ลองเรือแมน้ําเทมส   
สัมผัสกลิ่นไอ แหงผูดีอังกฤษ ชมสถานที่ตางๆ ท่ีสําคัญ ชอปปم�งอยางจุใจ 
พักโรงแรม 4 ดาว อาหารรสเลิศ เปดยางโฟร ซีซั่น + ฟซ แอนด ชพิ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 เที่ยวบิน

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

สโตนเฮนจ STONEHENGE (รวมคาเขาชม) วงหินปริศนาแหงเกาะอังกฤษ นับเปน
หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคเกา 
สรางขึ้นราว 2,000 ปกอนคริสตกาล 
นําทานเปล่ียนรถทองถิ่นเพ่ือเขา
ชมสโตนเฮนจ มีเวลาใหทานเดินเลนชม
ความมหัศจรรยของวงหินปริศนา  ได
เวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูเมือง
บาธ “Bath” ดินแดนแหงอาณาจักร
โรมันอันยิ่งใหญบนเกาะ อังกฤษเมื่อ
กวา 2,000 ปมาแลว ต้ังช่ือเมืองวา “Aquae Sulis” เปนที่ต้ังของโรมนับาธ สถานท่ี 
ทีช่าวโรมันมาสรางไวเปนสถานที่อาบน้ําแร เมื่อ 2,000 ปมาแลว โดยอาศัย น้ําจาก
บอน้ําแรธรรมชาติที่จะมีน้ําไหล ออกมาอยางตอเน่ืองถึงวันละประมาณ 1,250,000 
ลิตร และมีความรอนถงึ 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 บาธกลายเปนเมืองน้ําแรที่เปนที่นิยมกันมากซ่ึง
ทําใหเมืองขยายตัวข้ึนมากและมีสถาปตยกรรมจอรเจียที่เดนๆ จากสมัยน้ันท่ีสรางจาก
หินบาธที่เปนหินสีเหลืองนวล เมืองบาธไดรบัฐานะเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1987 
และมีโรงละคร, พิพิธภัณฑและส่ิงสําคัญทางวัฒนธรรมและทางการกีฬา ที่ทําให
กลายเปนเมืองท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวโดยมีนักทองเที่ยวคางคืนหน่ึงลานคน เมืองบาธมี
มหาวิทยาลัยสองมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยและสถานศึกษาอ่ืนๆ แรงงานสวนใหญเปน
อุตสาหกรรมการบริการและมีความเจริญเติบโตทางดานขอมลูและเทคโนโลยีท่ีสราง
งานใหแกผูอยูอาศัยในเมืองบาธเองและบริเวณปริมณฑล นําทานออกเดินทางสูเมือง
คารดิฟ เมืองหลวง แหงเวลส ชมตัวเมืองคารดีฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส และยัง
เปนเมืองทาสําคัญริมทะเลไอริช / นําทานชมเมืองคารดิฟ เมืองหลวงของเวลส อดีต
เปนเมืองท่ีสงออกถานหินมากที่สุดเมืองหน่ึง ผานชมเมืองหลวงท่ีสวยงามของประเทศ
เวลส เก็บภาพศาลาวาการเมือง (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 ท่ีรูจักกนัในนาม

ของ “เวนิส แหงคอตสวอลด”Cotswold  เมืองที่โดงดังท่ีสุดในคอตสโวลด  ดูเงียบ
สงบม ีลําธารสายเล็ก ๆ (แมน้ําวินดรัช) ไหลผานกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขาม
น้ําปนชวง ๆ กับตนวิลโลวที่แกวงกิ่งกานใบอยูริมน้ํา เมืองน้ีมรีานอาหารและโรงแรม 
รวมทั้งรานคาใหเดินเลนเก็บบรรยากาศอันร่ืนรมย นําทานชมความสวยงามภายใน
หมูบานแหงน้ี พรอมทัง้ถายภาพเปนท่ีระลึก นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “หมูบานไบ
บุรี” (Bibury) เปนหมูบานเล็กๆ ต้ังอยูในแควน Gloucestershire เขต 
Cotswolds (คอทสโวลส ) จัดวาเปน The Most beautiful village in 
England ใหทานไดเดินเลนชม บานเรือนอันเปนเอกลักษณของหมูบานแหงน้ี น่ันคือ
กระทอมหินโบราณ ท่ีเรียงรายกันยาวไปเปนแถว มช่ืีอวา Arlington Row ซึ่ง
กระทอมเหลาน้ีเคยเปนท่ีพักของคนที่ทําอาชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที ่17 ชม
โบสถอันเกาแก อีกท้ังยังมีถนนสวย ๆ ท่ีรายลอมดวยดอกไมสีสดใสริมสองขางทาง นํา
ทานชม “ฟารมปลาเทราท” อายุกวา 100 ป ต้ังอยูใจกลางหมูบาน อันเนื่องมาจาก
แมน้ําโคลนเปนสาขาหน่ึงที่แยกมาจากแมน้ําเทมส เปนแหลงที่สามารถเลี้ยงปลาชนิดน้ี
ไดตลอดทั้งป สวนใหญปลาท่ีเล้ียงเปนปลาเทราทสีน้ําตาล กลายเปนอาชีพที่ทํารายได



 

 

ใหกับคนในหมูบานจํานวนมาก และฟารมปลาเทราตยังเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของหมูบานอีกดวย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมเมืองลิเวอรพูล Liverpool  เมืองทาแหงการทองเที่ยวที่มีความสําคัญมาก

แหงหน่ึงของประเทศอังกฤษ 
โดยเฉพาะในชวงคริสตศตวรรษที่ 18 
เมืองลิเวอรพูลน้ันถือวาเปนจุด
ศูนยกลางของการติดตอคาขายกับ
แคริบเบียน, ไอรแลนด และ
แผนดินใหญยุโรป จึงสงผลใหเมืองลิ
เวอรพูลเปนเมืองสําคัญท่ีสุดเมืองหน่ึง
ของอังกฤษ ปจจุบันเมอืงลิเวอรพูลได
กลายเปนท่ีดึงดูดนักทองเท่ียว ซึ่งในป 
ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอรพูลไดมีการ
ฉลองครบรอบ 800 ป ท่ีกอต้ังมาและ
ในป ค.ศ. 2008 ลิเวอรพูลก็ไดรับ
ตําแหนงเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของ
ยุโรปพรอมกับเมืองสตราวันเจอร ใน
นอรเวยอีกดวย เกบ็ภาพบริเวณ
ดานหนาสนามแอนฟลด สนามฟุตบอลท่ีมลิเวอรพูลท่ีโดงดัง สนามกีฬาแหง
ประวติัศาสตรแหงน้ีคือสถานท่ีที่มีความสําคัญที่สุดของเมือง คนเมืองลิเวอรพูลน้ันช่ืน
ชอบและคลั่งไคลกีฬาฟุตบอลมาก สนามกีฬาแอนฟลดก็เปนเหมือนบานของสโมสร
ฟุตบอลลิเวอรพูลมาตั้งแตกอต้ังข้ึนในป 1892 สนามกีฬาน้ันมีมากอนสโมสรฟุตบอล
ประมาณ 8 ป และไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยอยางสมํ่าเสมอตลอดชวงศตวรรษที่ 
20  ใหทานเลือกซื้อสินคาที่ระลึกประจําทีมลิเวอรพูล 

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



 

 

 จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองเอดินเบิรก Edinburgh เมืองหลวงและเมือง
ศูนยกลางวฒันธรรมของ 
ประเทศสกอตแลนด ตัง้แตยุค
ศตวรรษที่ 15 เจาของสมญา
นามกรุงเอเธนสแหง ยุโรป
เหนือ / เดินทางถึงเมืองเอดิน
เบิรก Edinburgh เมอืงหลวง
และเมืองศูนยกลางวัฒนธรรม
ของ ประเทศสกอตแลนด 
ต้ังแตยุคศตวรรษที่ 15 เจาของ
สมญานามกรุงเอเธนสแหงยุโรปเหนือ เอดินเบริก เปนเมืองที่เจริญมากท่ีสุดเมืองหน่ึง
ในสหราชอาณาจักร มศูีนยกลางเมืองตัง้อยูรอบ ๆ ปราสาทเอดินเบิรก เมือง
เอดินบะระติดอันดับเมอืงท่ีมีนักทองเท่ียวมากที่สุดเปนอันดับสองของสหราช
อาณาจักรรองจากลอนดอน เมืองเอดินเบริก ยังเปนเมืองท่ีไดชื่อวาเปน "เมืองท่ีเปน
มิตรกับเด็ก" (The Child Friendly City) เน่ืองจากภายในเมืองมีสถานที่ทองเที่ยวที่
เหมาะสําหรับเด็กมากมาย เมืองเอดินบะระเปนเมืองศูนยกลางทางการเงินที่ใหญเปน
อันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจากลอนดอนและใหญเปนอันดับหาของยุโรป โดย
มีมหาวิทยาลัยต้ังอยูถงึสามแหงดวยกันคือ มหาวิทยาลัยเอดินเบริก มหาวิทยาลัยแฮ
เรียต-วตัต และมหาวิทยาลัยเน
เปยร นําทานเท่ียวเมืองเอดินเบิรก 
ชมสภาพบานเรือนยุคเกาบนถนนป
ริ้นเซสถนนสายสําคัญสายหน่ึงของ
เอดินเบิรก อนุสาวรียเซอรวอล
เตอรสกอต และยานตัวเมืองใหม
บนถนนจอรเจี้ยน นําทานเดินทางสู 
คาลตัน ฮิลล (Calton Hill) ท่ีเปน
ที่ต้ังของเสาคอล่ัม โรมนัอันใหญ
ยักษ ท่ีถือเปน The National Monument ของสก็อตแลนด พ้ืนที่ตรงนี้สมยัโบราณ
ใชเปนที่ประหารนักโทษ ตอมาก็เปล่ียนมาเร่ือยๆ เปนโรงหนังบาง บานของขาราชการ
บาง จากน้ันผานชมรัฐสภาสก็อตแลนด ผานชมราน The Elephant House เปน
รานน่ังชิลๆ เมนูเบาๆ ท่ี J.K. Rowling มาน่ังแตงหนังสือแฮรรี่ พอตเตอรภาคแรก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทานเขาชมปราสาทเอดินเบิรก ที่ต้ังอยูบนเนินเขาอันสวยงาม เขาชมเครื่องราช
และอัญมนีอันล้ําคาของสกอตแลนด 
จากน้ันอิสระใหทานพักผอน หรือ
เดินชมความสวยงามของเมืองเอดิน
เบิรก บนถนนรอยัลไมล สายสําคัญ
ของเอดินเบิรก ท่ีเรียงรายไปดวย
รานขายสินคาที่ระลึก ตามอัธยาศัย 
เที่ยวเมืองเอดินเบิรก ชมสภาพ
บานเรือนยุคเกาบนถนนปร้ินเซ
สถนนสายสําคัญสายหน่ึงของเอดินเบิรก อนุสาวรียเซอรวอลเตอรสกอต และยานตัว
เมืองใหมบนถนนจอรเจ้ียน 

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

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

เลคดิสทริค ดินแดนแหงทะเลสาบท้ัง 16 
ในเขตคัมเบรีย(Cumbria) แหงชม
บรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลท่ีเต็มไป
ดวยตนไม และดอกไมเมืองหนาวท่ีแลดูรม
รื่นและสวยงาม จากน้ันอิสระทานชมความ
งดงามของทะเลสาบวินเดอรเมียร ในฤดู
รอนท่ีแสนสวยงาม ทานจะไดชมบรรยากาศ
เมืองพักตากอากาศริมทะเลสาบที่งดงามรมรืน่ท่ีสุดของอังกฤษ จะเห็นบานพักตาก
อากาศของเศรษฐีชาวอังกฤษ ทีต้ั่งอยูตามเกาะแกงตางๆ ชวยสรางบรรยากาศความ
สวยงาม ใหมากยิ่งขึ้น บริเวณทาเรือยังเปน
สวนสาธารณะท่ีมีนักทองเที่ยวมาพักผอน
กันมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เมนู Fish & Chip รสชาติตนตํารับ  

บาย จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมือง
แมนเชสเตอร นําทานเขาชมภายในสนาม



 

 

ฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด ของสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ซึ่งมีจํานวนความจ ุ
75,635 ที่น่ัง โอลดแทรฟฟอรดเปนสนามกฬีาของสโมสรที่มีขนาดใหญท่ีสุดในส
หราชอาณาจักร เปนสนามฟุตบอลขนาดใหญเปนอันดับท่ี 2 ของประเทศและใหญเปน
อันดับท่ี 8 ในทวีปยุโรปพรอมชมพิพิธภัณฑ ความเปนมาของสนามฟุตบอล อัน
ยิ่งใหญแหงน้ี มีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาลิขสิทธิ์ประจําทีมแมนเชสเตอรไดตาม
อัธยาศัย 

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 น้ันตกึบาง
แหงยังเปนตึกเกาแกตัง้แตสมัยป ค.ศ.1488 อีกดวย ชมกําแพงเมือง ซึ่งเปนลักษณะ
สถาปตยกรรมของโรมัน เชสเตอรไดช่ือวาเปนเมืองเดียวในสหราชอาณาจักรที่ยังคง
รักษาสภาพเดิมไวไดมากท่ีสุด 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานออกเดินทางสู Bicester Outlet ศูนยเอาทเล็ทท่ีใหญและมีสินคา

หลากหลายที่สุด มีเวลาใหทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนม  *** อิสระอาหารกลางวันเพ่ือ
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 
มหาวิหารเวสทมินสเตอร หอนาฬิกา
บิ๊กเบน ถนนดาวนนิงทีต้ั่งของบานพัก
นายก รัฐมนตรีอังกฤษ, จตุรัสทราฟล
การ อนุสรณของนายพลลอรด เนลสัน 
และชัยชนะของอังกฤษเหนือทัพของนโป
เลียน ณ แหลมทราฟลการ, มหาวิหาร
เซนตพอลส ธนาคารชาติของ อังกฤษ 
กองบัญชาการตํารวจสกอตแลนดยารด 
ถายภาพสะพานทาวเวอร บริดจ ท่ีโดงดัง ผานชมพระราชวังบักกิ้งแฮม ท่ีใชวาราชการ
ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศชัน้สูง 

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

ทานไดชอปปم�ง สินคาบริเวณยานเคนชิน
ตัน ไฮสตรีท ทานสามารถเลือกชอปปم�ง
ในยานถนนรีเจนท ออกฟอรด หรือ 
เลือกซื้อทัวรเขาชมพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง มา
ดามทุสโซ (คาเขาประมาณ 1,500 
บาท)พิพิธภัณฑอังกฤษ (Britist 
Museum) (ไมเสียคาเขาชม) โรง
ถายภาพยนตรวอรเนอร (Harry 
Potter) คาเขาประมาณ 2,800 บาท กรุณาจองลวงหนาจากเมืองไทย) ทานสามารถ
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดจากหัวหนาทัวร อิสระทุกทานตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี:  Heston Hyde Hotel / หรือระดับใกลเคียง 

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

ลอนดอน ซึ่งแมน้ําเทมสสายน้ีเปนแมน้ําใหญที่ไหลในอังกฤษตอนใต และเปนท่ีรูจัก
มากท่ีสุดเพราะแมน้ําไหลผานใจกลางกรุงลอนดอนนอกจากน้ีแมน้ํายังไหลผานเมือง
อ่ืนๆ อีกดวย เชน เมืองอ็อกซฟอรด รีดด้ิง และ วินดเซอร นําทานเขาชมหอคอย แหง 
ลอนดอน (Tower of London)  สถานที ่ที่เคยเปนพระราชวัง แมในภายหลังจะ



 

 

เปลี่ยนมาเปนคุกหลวง ท่ีจองจําบุคคลสําคัญของอังกฤษ ไมวาจะเปนพระมเหสี แอนน 
โบลีน เซอรโทมัส มอร ฯลฯ ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ที่นาสนใจมากแหงหน่ึงของ
ประเทศ นําทานตอแถวเพ่ือเขาชมมงกุฎเพชรประจําราชวงศอังกฤษ ทานจะไดชม
เพชรโคอินูร (Koor-I-noor) กบัเพชร คัลลิแนน (Cullinan II) ท่ีมขีนาดใหญท่ีสุดใน
โลก รวมถึงเครื่องราชกุฏภัณฑท่ีสําคัญของประเทศ จากนําทานเก็บภาพตึกขาวหรือ 
ไวท ทาวเวอร(White Tower) ท่ีเปนจุดเร่ิมตนของอาคารทั้งหมด จากน้ันมีเวลาให
ทานเก็บภาพสะพานหอคอย (Tower Bridge) ทีย่ิ่งใหญอลังการ และมีความ
สวยงามโดงดังไปทั่วโลก  

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

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

16.30 พรอมกัน ณ จุดนัดหมายเพ่ือออกเดินทางสูสนามบิน(กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย) 
 หมายเหตุ จุดนัดพบในชวงบายจะอยูบริเวณหางแฮรลอด หรือปรบัเปลี่ยนตาม

สถานการณขึ้นอยูกับดุลยพินิจของหัวหนาทัวร 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 
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มอํีานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึง
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

  



 

 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง         ผู้ใหญ่พกั 

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

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ�ม 

 

�� ม.ค.-�� ก.พ. ���� 56,900 56,900 56,900 17,900 
��-�� ก.พ. ���� 56,900 56,900 56,900 17,900 

ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  
 คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไม

อนุญาตใหคนขับรถเกนิ 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยู 
 ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเท

รดแฟรหรือการ   ประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหวัหนาทัวรนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง 1 ทาน  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 กระเป�าใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 กก. / กระเป�าใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม

เกิน 7 กก. 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

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

รายการ  
 คาผกผันของภาษีนํ้ามันท่ีทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาทิปหัวหนาทัวร โดยเฉล่ีย 100 บาท / ทาน / วัน (หากทานประทับใจในการบริการ)   
 คาทิปพนักงานขับรถระหวางการทองเที่ยวในอังกฤษ 12 ปอนด ตอทาน 



 

 

 คาธรรมเนียมในการยืน่วีซาอังกฤษ 6,000 บาท คาวีซาและคาสแกนเอกสารทางสถานทูตไมคืน
ใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณา หรือไมก็ตาม และอาจใชเวลาทําการมากวา 15 วนั ขึ้นอยู
กับเอกสารที่ทานจัดเตรียม 

 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000   บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา

หนาหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถ
ทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาได
ครบ 15 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ 
ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 20 ทาน และไดรบัคิวการ

ตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ 
ต๋ัวเคร่ีองบิน , หองพักท่ีคอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอให
คณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกบัทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซา
เด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 
โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆท่ีใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มใิชบริษัท
ทัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยืน่วีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวร



 

 

เปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวซีาใหกับ
ทางทาน 

 กรณีวีซาท่ีทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจาย
จริงท่ีเกิดขึ้นดงัตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมวาจะ
ผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบนิท่ีออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึ่งต๋ัวเปนเอกสารที่สําคัญในการ
ยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเครือ่งบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดย
จะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะคืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎ
ของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

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

 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 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยดุ หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมดัจํากับสายการบิน หรอื กรุปทีม่ีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดย
การผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

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

 
 

 



 

 

เอกสารที่ใชประกอบในการยื่นวีซาอังกฤษ 
 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
ทะเบียนการคาที่มีช่ือผูเดินทาง หรือสําเนาใบเสียภาษีรานคา (ภพ.20) อายุยอนหลังไมเกิน 3 
เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณีพนักงานและผูถือหุน : หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง 
เงินเดือน และวันเร่ิมงาน พรอมสลิปเงินเดือน ยอนหลัง 3 เดือน อายุยอนหลังไมเกิน 1 เดือน 
(นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** 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 โดยตองมีเลขที่บัญชรีะบุอยูทุกหนา (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพยเปนอันดับแรก) 
แตในกรณีท่ียอดเงินในบัญชีออมทรัพยไมถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชี
ฝากประจําเพิ่มเติมในการยื่นได) ( สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน ) 

 ในกรณีเปน บิดา/มารดา/บุตร, สาม/ีภรรยา และญาติ (สามารถรบัรองคาใชจายใหกันได) โดย
ใชเอกสารเพิ่มเติมคือ 
-  หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพยเปนอันดับแรก)  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขารวมกลุมยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนา
พาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับ Statement ท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลา
ดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) โดยตองทําแยกกัน ระบุตามชื่อผูเดินทาง 1 ทาน / 1 
ฉบับ (ใชตัวจรงิ / ไมสามารถถายเอกสารได ) 



 

 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบรูณ  หากเด็กไมไดเดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา 
& มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง 

 สําเนาบัตรประชาชน  1 ชุด / สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 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 จงึขอ

ความกรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงเพ่ิมเติมใหครบถวน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกใน
การ พิจารณาอนุมัติ ออกวีซาสําหรับสถานทูต 


