
 

 

อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน 

วันที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)  
21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สาย

การบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
 

วันที่ 2 ลอนดอน - ไบบิวรี - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - 
ยอร์ค 

 

00.15 น. ออกเดินทางสูล่อนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910   
06.20 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถปรับอากาศรอรับ

ทา่น เดินทางสูภ่มูิภาคคอตสโวลส์ มีหมูบ้่านเลก็ ๆ สไตลช์นบทและวิถีสโลว์ไลฟ์เรียงราย 
สลบักบัทุง่หญ้าสเีขียวขจี ภมูิภาคนีเ้คยเป็นศนูย์กลางการค้าขนแกะมาตัง้แต่ยคุกลาง 
หมูบ้่านสวยที่แรกที่เราจะแวะเยีย่มชมคือ หมู่บ้านไบบวิร่ี (Bibury) อยูใ่นแคว้น 
Gloucestershire ในเขตหบุเขา Cotswolds เป็น The most beautiful village in England 
และยกยอ่งให้เป็นหมูบ้่านท่ีถา่ยรูปสวยที่สดุ ถดัไปคือ เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ 
หมูบ้่านที่โดง่ดงัที่สดุ ดเูงียบสงบมีล าธารสายเลก็ ๆ (แมน่ า้วินด์รัช) ไหลผา่นกลางเมือง ต้น
วิลโลว์ที่แกวง่ก่ิงก้านใบอยูริ่มน า้บรรยากาศอนัร่ืนรมย์ แล้วเดินทางตอ่สูเ่มือง สแตรท
ฟอร์ด เมืองที่ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้เอวอนอนัเป็นบ้านเกิดของวิลเลีย่มเช็คสเปียร์ กวีที่มี
ช่ือเสยีงที่สดุขององักฤษ   

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  
บา่ย เดินเลน่ชมเมือง หรือจะเรียกวา่หมู่บ้านเชคสเปียร์ก็วา่ได้ ด้วยการท่ีเป็นกวเีอกสร้าง

ช่ือเสยีงให้เป็นที่โดง่ดงัไปทัว่โลก การมาเยือนเมืองนีเ้หมือนตามรอยนกักวีผู้ โดง่ดงั แล้ว
เดินทางสู ่เมืองยอร์ค (York) อดีตโรมนัใช้เป็นแนวก าแพงปอ้งกนัการบกุรุกของชาวสก็อต
ผู้ ป่าเถ่ือน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก York Marriott Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที่ 3 ยอร์คมินสเตอร์ - เอดนิเบิร์ก (สก๊อตแลนด์)  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. ชมและถา่ยรูปกบั คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ สิง่ก่อสร้างโบราณเช่ือกนัวา่มีมาตัง้แตย่คุโรมนั 

เข้าสูย่า่นเมืองเก่าอนัเป็นท่ีตัง้ มหาวหิารยอร์คมินสเตอร์ จดัเป็นมหาวิหารแหง่หนึง่ที่
ยิ่งใหญ่ที่สดุในองักฤษ เป็นโบสถ์แบบกอธิคทีใ่หญ่ที่สดุ ภายในงดงามตกแตง่ด้วยกระจกส ี              
เดินเที่ยวเลน่ชมเมือง บนัทกึภาพสวย หรือหาซือ้ของที่ระลกึ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย ออกเดินทางตอ่โดยรถโค้ชข้ามพรมแดนของสก๊อตแลนด์เข้าสูเ่มืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวงที่

ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีที่สวยงาม มีถนนปริน้เซสเป็นยา่นช้อปปิง้ใจกลางเมือง เรียงรายไปด้วย
ห้างสรรพสนิค้า ร้านขายสนิค้า และร้านขายของที่ระลกึ โดยเฉพาะป่ีสก็อตเคร่ืองดนตรี
ประจ าชาติสก็อตที่มีความเกา่แกท่ี่สดุในโลก รวมทัง้ผ้า WOOL และผ้าแคชเมียร์ และผ้า
ตาร์ตนั ผ้าลายสก็อตพืน้เมืองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Novotel Edinburgh Centre **** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
 

วันที่ 4 แคลตนัฮิลล์ - ปราสาทเอดนิเบิร์ก - โฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.30 น. ยามเช้าน าคณะเทีย่วชมเมือง ขึน้สูย่อดเขาแคลตนั ชมวิวทวิทศัน์ของตวัเมืองถกูแบง่เป็น

สองฝ่ังของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ บนเนินเขาแหง่นีย้งัเป็นท่ีตัง้ของอนสุรณ์สถานท่ีคล้าย 
 

http://จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด/
http://จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด/
http://www.visitbritain.com/th/destinations/city-guides/york/index.aspx


 

 

คลงึมหาวิหารแพนธีออน ท าให้เอดินเบอระได้รับการขนานนามวา่ “เอเธนส์แหง่ทิศเหนือ” 
กลบัลงมาสูถ่นนรอยลัไมล์ ถนนสายส าคญัทีเ่ช่ือมสูพ่ระต าหนกัโฮลีรู๊่ด ฝ่ังตรงข้ามเป็น
รัฐสภาแหง่ชาติสก็อตอนันา่ภาคภมูิใจ แล้วน าทา่นเข้าชม ปราสาทเอดนิเบิร์ก อนัสง่า
งามด้วยท าเลทีต่ัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเดน่เป็นสง่าจากทกุมมุเมือง แบง่เป็นสว่นตา่งๆ
อยา่งนา่ชมอาทิ สว่นของปอ้มปราการ, ก าแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญ่เรียงราย รวมทัง้
ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีที่ผา่นมา, โบสถ์เซนต์มา
กาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เข้าสูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นท่ีเป็น The Palace จดัแสดง
เก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศ์แหง่สก็อต ห้องประทบั และห้องมหามงกฎุ และ Great Hall 
เคยเป็นทัง้ห้องจดัเลีย้ง, การประชมุสภา, โรงเรือนทหารและโรงพยาบาลมาแล้วในแตล่ะ
ยคุสมยัปัจจบุนั จดัแสดงเก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงคราม ล้วนควรคา่แกก่าร
ได้เข้าชม  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย เดินทางสูเ่มืองวินเดอร์เมียร์ สูเ่ขต เลคดิสทริค (Lake District) อทุยานแหง่ชาติที่ได้รับ

การขนานนามวา่ดีและสวยที่สดุขององักฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลมุทะเลสาบถงึ 16 
แหง่ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Low Wood Bay Resort & Spa**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที่ 5 เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - คาร์ดีฟ (เวลส์)  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.00 น. ชมบรรยากาศยามเช้าอนัแสนสดช่ืนของ เลคดสิทริค อทุยานท่ีมช่ืีอเสยีงที่สดุของประเทศ 

แหลง่พกัผอ่นตากอากาศ ทา่มกลางความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบ และหบุเขางดงาม
ประดจุหนึง่ภาพวาด เดินทางต่อสู่แมนเชสเตอร์ เมืองที่มีสโมสรทีมฟตุบอลช่ือดงั น าเข้า
ชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด สโมสรแมนย ู ฯ จดัวา่รวยทีส่ดุอนัดบัต้นๆของโลก มี
สนามแขง่ทีง่ดงามและทนัสมยั MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลกึหลากหลาย
ชนิดส าหรับแฟนบอล (หมายเหต ุ การเข้าชมสนามฟตุบอลและมิวเซียมจะงดใหบ้ริการใน
วนัท าการแข่งขนั) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  
บา่ย เดินทางตอ่สูป่ระเทศเวลส์ เพยีงแคช่่องแคบกัน้โดยข้ามสะพานแชเวิร์นสูเ่มือง คาร์ดิฟ๊ 

เมืองหลวงของประเทศ หนึง่ในเครือจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตัง้ของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ ถกู
ล้อมรอบไว้ด้วยก าแพงโบราณ ชมสถานท่ีส าคญัของเมือง ศาลาวา่การเมือง และ 
พิพิธภณัฑ์ ซึง่เป็นกลุม่อาคารโบราณเกา่แก่ ปัจจบุนัเป็นศนูย์บริหารราชการเมือง   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Radisson Blu Hotel, Cardiff **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที่ 6 คาร์ดีฟ - บาธ - พิพิธภณัฑ์น า้แร่โรมัน - สโตนเฮนจ์ - มหานครลอนดอน  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.00 น. เดินทางสูเ่มืองบาธ เพือ่ไปชม พิพิธภัณฑ์น ้าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) 

ปัจจบุนัเป็นกลุม่อาคารส าคญัของเมืองซึง่ปัจจบุนัได้รับการอนรัุกษ์ไว้อยา่งด ี ยงัคงรักษา
รูปแบบสถาปัตยกรรมยคุสมยัโรมนัไว้อยา่งกลมกลนื ด้านนอกเป็นเหมือนอาคารสวย
ทัว่ๆไป ภายในแบง่เป็น 4 โซน คือ Sacred Springs, Roman Temple, Roman Bath 
House และพิพิธภณัฑ์จดัแสดงโบราณวตัถตุา่ง ๆ ไฮไลต์ของที่นี่อยูท่ี่ “Great Bath” อา่ง
อาบน า้ขนาดใหญ่ ซึง่เป็นทัง้จดุส าคญัที่นกัทอ่งเที่ยวจะต้องมาถ่ายรูปสวย ๆ เป็นท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจนัง่เลน่ทอดอารมณ์อยูริ่มน า้สเีขียวมรกตอยา่งผอ่นคลาย เที่ยวชมเมืองอาคาร
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนมใีห้เห็นอยา่งมากมาย จดุเดน่ทีจ่ะเห็นเดน่ชดัคอื 
“The Circus” ออกแบบโดยจอห์น วดู (John Wood the Younger) สถาปนิกช่ือดงัระดบั
โลกในยคุนัน้ อีกแลนด์มาร์กที่นา่สนใจ “Royal Crescent” เป็นทาวน์เฮาส์รูปทรงพระจนัทร์
เสีย้ว  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  



 

 

บา่ย เดินทางสูทุ่ง่ราบซอลส์บรี น าชม สโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลก 
เป็นอนสุรณ์สถานยคุก่อนประวตัศิาสตร์กลางทุง่ราบกว้างใหญ่ เสาหินอนสุรณ์สถาน
ประกอบด้วยแทง่หินขนาดยกัษ์ 112 ก้อน ตัง้เรียงกนัเป็นวงกลมซ้อนกนั 3 วงแนว แทง่หิน
นีย้งัคงเป็นปริศนาความลบัด ามดืวา่สร้างในยคุใด ประมาณการวา่มีอายกุวา่ 4-5000 ปี 
เดินทางตอ่สูเ่มืองบาธ ในหบุเขาเอวอน เมืองเกา่แก่ที่มีอายตุัง้แตเ่มื่อครัง้โรมนัเรืองอ านาจ
จากหลกัฐานท่ีตัง้ บอ่น า้พรุ้อน และซากอาคารเกา่แก่ที่หลงเหลอือยูท่ าให้เมืองบาธได้รับ
การแตง่ตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 เดินทางสู ่ มหานคร
ลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจกัร 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารโฟร์ซีซั่น - ต้นต ารับเป็ดย่างอันโด่งดงั เมนูหอย
เชลล์ + กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย 

 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Copthorne Tara Hotel London Kensington **** หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 7 มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – ถนนออ็กฟอร์ด หรือ ห้างแฮร์ร็อด  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.30 น. เที่ยวมหานครลอนดอน โดยมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ด้วยความเป็นเครือจกัรภพ ท าให้ตวัเมืองถกู

ประดบัไปด้วยงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ล า้คา่ จตัรัุสพิคคาดิลลี,่ จตัรัุสทราฟัลก้าร์. 
จตรัุสรัฐสภา, หอนาฬิกาบ๊ิกเบน, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์, มหาวหิารเซนต์ปอล, ลอนดอน
บริดจ์ สะพานข้ามแมน่ า้เทมส์แหง่แรก, ทาวเวอร์บริดจ์, เข้าชมทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน ที่มี
ประวตัิศาสตร์อนัยิ่งใหญ่เกรียงไกร ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ซึง่เป็นกลุม่อาคารและหอคอย
หลายหลงัใช้เป็นท่ีเก็บสิง่ของล า้คา่ อาทิ มหามงกฎุอิมพเีรียล ซึง่ประดบัด้วยเพชรทีใ่หญ่
เป็นอนัดบัสองของโลกช่ือ “ดาราแหง่อาฟริกา 2” หรือ “คลัลนินั 2” และ “มงกฎุของพระ
ราชินีอลซิาเบธ” ประดบัด้วยเพชร “โคอินร์ู” ที่เคยเป็นเพชรเมด็ใหญ่ที่สดุในโลก และชิน้
สดุท้ายคือ “คฑา” ประดบัด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก “ดาราแหง่อาฟริกา 1” หรือ “คลั
ลนินั 1”  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  
บา่ย น าทา่นสมัผสัววิทิวทศัน์แบบเบิร์ดอายวิวบน ลอนดอนอาย กระเช้าไฟฟา้ที่สงูที่สดุในทวีป

ยโุรป สถานท่ีทอ่งเที่ยวที่ได้รับความนยิม อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้สนิค้าตามอธัยาศยัยา่น
ถนนอ๊อกฟอร์ด หรือ ห้างแฮร์รอด 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Copthorne Tara Hotel London Kensington **** หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
 

วันที่ 8 พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปป้ิง Bicester Outlet - เดินทางกลับประเทศไทย  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.00 น. เดินทางสูห่มูบ้่านวินด์เซอร์ที่ตัง้ของ พระราชวังวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลยีมผู้พิชิต เป็นผู้

เลอืกท าเลก่อสร้างอยูบ่นเนินสงูมองเห็นแมน่ า้เทมส์อยูเ่บือ้งลา่ง พระราชวงัวินด์เซอร์ เป็น
ที่ประทบัประมขุสงูสดุแหง่ประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้วา่พระราชวงัแหง่นีเ้ป็น
พระราชวงัที่มีผู้พ านกัอาศยัตอ่เนือ่งยาวนานกวา่พระราชวงัแหง่ใดในโลก เข้าชมภายใน 
เขตพระราชฐานชัน้ใน State Apartment ถือเป็นหวัใจของพระราชวงั ห้องทกุห้องจึงถกู
ประดบัประดาด้วยทรัพย์สมบตัิของราชวงศ์อนัประมาณคา่มิได้ ไมว่า่จะเป็นภาพเขยีน, 
มา่นปักประดบัผนงั, เคร่ืองลายคราม, รูปปัน้, อาวธุ ชดุเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยคุ
ตา่งๆ และห้องที่โดดเดน่ท่ีสดุ St.George's Hall ท้องพระโรงแหง่นีม้ีความยาวกวา่ 50 
เมตร จึงมกัใช้ในงานพระราชพธีิเลีย้งรับรองพระราชอาคนัตกุะ ในพระนางเจ้าอลซิาเบซ 
ภายในตกแตง่ ประดบัประดาด้วยอาวธุชดุเกราะและตราประจ าราชวงศ์ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  
13.00 น. น าทา่นสู ่ Bicester Village เพลดิเพลนิไปกบัการช้อปปิง้สนิค้าภายในเอ๊าท์เลท็กวา่ 180 

ร้านค้าแบรนด์เนม ให้ทา่นเลอืกซือ้อยา่งจใุจ 
 

21.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 917 (เคร่ืองแวะพักที่ภเูกต็)  



 

 

วันที่ 9 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
18.05 น. สายการบินไทย น าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 7 มกราคม 2565 ประเทศอังกฤษยกเลิกการตรวจผลโควิดก่อนเข้าประเทศ โดยสามารถเดนิทางไปท่องเที่ยวได้
แบบไม่ต้องกักตัว โดยหากคุณได้รับวคัซีนที่ได้รับการอนุมตัิอย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดนิทาง วัคซีนที่อังกฤษยอมรับ 
Oxford/AstraZeneca / Pfizer BioNTech / Moderna / Janssen / Sinovac / Sinopharm Beijing 
หมายเหตุ 
ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้
ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเทีย่วบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดั
หยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมาย
ตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มสีทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระ
คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมคีา่ใช้จา่ยอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

PERIOD 
Tour Fare 

ADL 
CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

07  - 15 พ.ค. 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- 
-30,000.- 

-22,500.- 

28 พ.ค. – 05 มิ.ย. 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- 
-30,000.- 

-22,500.- 

09-17 กรกฎาคม 2565 

(วนัวิสาขบูชา) 
125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- 

-30,000.- 

-22,500.- 

23-31 กรกฎาคม 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- 
-30,000.- 

-22,500.- 

06-14 สิงหาคม 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- 
-30,000.- 

-22,500.- 

08-16 ตุลาคม 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- 
-30,000.- 

-22,500.- 

22-30 ตุลาคม 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- 
-30,000.- 

-22,500.- 

ค่าทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ 1 มกราคม 2565 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภณัฑ์น า้แร่ที่เมืองบาธ / คา่เข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้เข้าชมทางบริษัท

ฯ คืนเงนิท่านละ 15 ปอนด์) / คา่เข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / คา่ขึน้ลอนดอนอาย / คา่เข้าพระราชวงัวินด์เซอร์ / คา่เข้า
ทาวเวอร์ออฟลอนดอน 

 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่น
จองห้องพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่นใหญ่จะไมม่ี
เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผล
ให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการคดัสรรเมน ู และให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะเมือง ในกรณีทีท่านมี
ข้อจ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม 

 คา่ธรรมเนียมในการยื่นวซีา่สหราชอาณาจกัร (Standard time) ในกรณีที่ยืน่วีซ่าเร่งด่วน 3-5 วันท าการ ช าระเพ่ิม
ท่านละประมาณ 9,315 บาท **ราคาขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลีย่น** 

 คา่ประกนัการเดินทางของ AIG เอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะ/
สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถึง
ประเทศไทยไมเ่กิน 40,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 



 

 

7 กิโลกรัม 
ค่าทวัร์ไม่รวม ค่าทวัร์ไม่รวม ::  
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าตรวจ PCR / ATK / Lateral flow Test 
 ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกบั Test & Go ตามที่รัฐก าหนด 
 ค่าทิปหัวหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

 

เงื่อนไขการจองทวัร์ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าลว่งหน้า 60,000 บาทตอ่ผู้ เดินทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่ว

จะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ี
เหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 3 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 ยกเลกิก่อนออกเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 

(หกัคา่ใช้จา่ยที่ได้จา่ยไปแล้ว) 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไมค่ืนเงินคา่ทวัร์** 
 การจา่ยคา่บริการคืนให้แก่นกัทอ่งเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วมคีา่ใช้จา่ยที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยว ให้น ามา
หกัจากเงินคา่บริการท่ีต้องจา่ย ทัง้นีใ้ห้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเทีย่วทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้

1. คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2. คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
3. คา่ใช้จา่ยทีจ่ าเป็นอื่น 

ในกรณีคา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่ สงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจากนกัท่องเทีย่ว
ไมไ่ด้ 
 หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวซีา่ได้ทนัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME 
& NON-REFUND 
 หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนั
เวลาทีย่กเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวซีา่
แบบเดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยืน่ขอวีซา่แบบกรุ๊ป 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบลว่งหน้าก่อน 15 
วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธ
การเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแล้ว 
การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 



 

 

 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องช าระ
คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ
ยืนยนัในกรณีทีต่ัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็น

คา่ทวัร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 
 

 

 


