
 

 

 

วันที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)  
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-

12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการ
เช็คอิน 

 

วันที่ 2 ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พพิิธภณัฑ์น า้แร่ที่เมอืงบาธ - คาร์ดี๊ฟเมืองหลวง
แห่งเวลส์ 

 

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

ทา่นออกเดินทางสูเ่มืองซาลส์บวัร่ี น ำเข้ำชมเสำหนิสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 
ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแทง่หินที่เป็นความลบัด ามดืในชว่งหนึง่
ของประวตัศิาสตร์ จากนัน้ออกเดินทางตอ่สูเ่มืองบาธ     ในหบุเขาเอวอนเมือง
เก่าแก่ที่มีอายตุัง้แตเ่มื่อครัง้โรมนัเรืองอ านาจจากหลกัฐานบอ่น า้พรุ้อน และซาก
อาคารเกา่แก่ที่หลงเหลอือยู่ท าให้เมืองบาธได้รับการแตง่ตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจาก
องค์การยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. น ำเข้ำชมพิพิธภัณฑ์น ้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึง่มีประวตัิการ

ค้นพบท่ีนา่สนใจ ปัจจบุนัเป็นกลุม่อาคารส าคญัของเมือง คือบริเวณที่เป็นท่ีตัง้ของ
บอ่น า้แร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  สว่นท่ีสองคือ บริเวณวดั และสว่นท่ีสาม
คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นกัทอ่งเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน า้แร่ ซึง่มีทัง้สระวา่ย
น า้, บอ่น า้แร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน า้ และสว่นท่ีเป็น Turkish Bath และให้ทา่นได้
ชิมน า้แร่ทีจ่ดัให้กบันกัทอ่งเที่ยวเทา่นัน้จากนัน้เที่ยวชมเมืองอาคารบ้านเรือนถกู
สร้างขึน้ในยคุจอร์เจียน ทีม่ีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอกีทัง้อาคารรอยลั เครสเซน่ กลุม่
อาคารรูปคร่ึงวงกลมทีม่ีสถาปัตยกรรมแปลกตา ท าให้เมืองบาธมเีสนห์่ไมน้่อย แล้ว
เดินทางตอ่สูเ่มือง บริสตอล เมืองในองักฤษที่มีพรมแดนติดตอ่กบัประเทศเวลส์ 
เพียงแคช่่องแคบกัน้ข้ามสะพานเชเวิร์น ผา่นช่องแคบบริสตอลเข้าสู ่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ 
เมืองหลวงของประเทศเวลส์  หนึง่ในเครือจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตัง้ของ
ปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นท่ีพ านกัของขนุนางผู้ปกครองเมือง ถกูล้อมรอบไว้ด้วย
ก าแพงโบราณ จากนัน้ชม ศาลาวา่การเมือง และ พิพิธภณัฑ์ ซึง่เป็นกลุม่อาคาร
โบราณเก่าแก่ ผา่นชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคาร
ที่ท าการของรัฐ   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Radisson Blu Hotel, Cardiff ***** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
 

วันที่ 3 ไบบิวร่ี - เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน - 
แมนเชสเตอร์ 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.00 น. น าทา่นสูเ่ขตคอต์สโวลส์ ภมูิภาคทางตะวนัตกขององักฤษ หมูบ้่านไบบิวร่ี (Bibury) 

ได้รับการยกยอ่งเป็นหมูบ้่านแสนสวยขององักฤษ บ้านท่ีสร้างด้วยหินที่มีเอกลกัษณ์
ของที่นี่ (Cotswold stone) มีแมน่ า้สายเลก็ๆ ไหลผา่นอนัเป็นต้นแบบวิถีสโลว์ไลฟ์ 
แล้วไปชมหมูบ้่านเบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ เมืองที่โดง่ดงัที่สดุในคอต์สโวลส์ ดู
เงียบสงบมีล าธารสายเลก็ ๆ (แมน่ า้วินด์รัช) ไหลผา่นกลางเมือง และมีสะพานหิน
ทอดข้ามน า้เป็นช่วง ๆ กบัต้นวลิโลว์ที่แกวง่ก่ิงก้านใบอยูริ่มน า้ เมืองนีม้ีร้านอาหาร
และโรงแรม รวมทัง้ร้านค้าให้เดนิเลน่เก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย์ แล้วเดินทางตอ่สู่

 



 

 

เมืองสแตรทฟอร์ด เพียง 42 ก.ม. เมืองที่ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้เอวอนอนัเป็นบ้านเกิด
ของวิลเลยีม เช็คสเปียร์ กวีที่มีช่ือเสยีงที่สดุขององักฤษ   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 อิสระเดินเลน่ชมเมือง หาซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัวิลเลยีม เชคสเปียร์ กวีเอกที่โดง่ดงั

ของโลก หลงัจากนัน้ออกเดินทางสูแ่มนเชสเตอร์ เมืองอตุสาหกรรมที่มีช่ือเสยีง อีก
ทัง้ยงัเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัในวงการฟตุบอลของโลก คือ แมนยู หรือ 
ปีศาจแดง  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza Manchester City Centre **** หรือ

เทียบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

วันที่ 4 สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - 
เอดนิเบิร์ก (สกอ็ตแลนด์) 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. น ำคณะเข้ำชมสนำมโอลด์ แทรฟฟอร์ด ที่สร้างนกัเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจ

แดงมาหลายสมยั สนามฟตุบอลของสโมสรแมนยฯู ที่จดัวา่รวยที่สดุในโลก อิสระ
ให้ทา่นเลอืกซือ้ของที่ระลกึของทมีที่ทา่นช่ืนชอบในร้าน MEGA STORE ทีม่ากมาย
ไปด้วยของที่ระลกึหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล (หมำยเหตุ กำรเข้ำชม
สนำมฟุตบอลและ    มิวเซียมจะงดให้บริกำรในวันท ำกำรแข่งขัน) แล้วออก
เดินทางสูเ่มืองวินเดอร์เมียร์ เขตเลคดิสทริค (Lake District) อทุยานแหง่ชาติที่
ได้รับการขนานนามวา่ดีและสวยที่สดุขององักฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลมุ
ทะเลสาบถึง 16 แหง่ 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. น ำคณะล่องเรือชมควำมสวยงำมของทะเลสำบวินเดอร์เมียร์ ทะเลสาบน า้จืด

ขนาดใหญ่ มีความยาว 18 ก.ม. และสว่นกว้างที่สดุราวๆ 1.5 ก.ม. ชาวองักฤษเรียก
กนัวา่ “ทะเลสาบริบบิน้” บง่บอกถงึลกัษณะของทะเลสาบนี ้ วา่กนัวา่น า้ใน
ทะเลสาบเป็นน า้ทีเ่กิดจากการละลายของหมิะบนภเูขา  สองฝ่ังของทะเลสาบเตม็
ไปด้วยความร่มร่ืนของไม้ใหญ่นานาพนัธุ์ สลบักบับ้านพกัตากอากาศที่มาสร้างไว้ 
ช่วยเติมแตง่ให้เป็นทศันียภาพทีน่า่ดชูมยิ่งขึน้ไปอีก จึงกลายเป็นที่พกัผอ่นยอดนิยม
อีกแหง่หนึง่ของคนองักฤษที่นิยมมาเลน่เรือใบล าเลก็ๆ หรือนัง่เรือลอ่งไปตาม
ทะเลสาบ เพื่อดื่มด า่กบัธรรมชาติ แล้วเดินทางสูด่ินแดนภาคเหนือที่เมืองเอดินเบิร์ก 
หรือ เอดินเบอระ เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ที่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีที่สวยงาม  

 

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

เดียวกัน 
 

วันที่ 5 แคลตนัฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - แคร์นไรอัน - เบลฟาสต์ (ไอร์แลนด์
เหนือ) 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. น าเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึน้สูย่อดเขาแคลตนัท่ีจะท าให้ทา่นประทบัใจไปกบั

เมืองทีถ่กูแบง่เป็นสองฝ่ังของโอลด์ทาวน์และนวิทาวน์ นอกจะได้ชมววิทิวทศัน์ของ
ตวัเมืองแล้ว บนเนินเขาแหง่นีย้งัเป็นท่ีตัง้ของอนสุรณ์สถานร าลกึถึงสงครามนโป
เลยีน ที่ยงัสร้างไมเ่สร็จสมบรูณ์ สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลงึมหาวหิารแพนธีออน ใน
ประเทศกรีซ ท าให้เอดินเบอระได้รับการขนานนามวา่ “เอเธนส์แหง่ทิศเหนือ” ผา่น
ชมอนสุาวรีย์บ็อบบี ้สนุขัพนัธุ์สกายเทอเรียร์ที่โดง่ดงัที่สดุตวัหนึง่ของโลก จากความ
ซื่อสตัย์ และจงรักภกัดี  ถนนรอยลัไมล์ ถนนสายส าคญัทีเ่ช่ือมสูพ่ระต าหนกัโฮลีรู๊่ด 
(Palace of Holyrood House) ซึง่เป็นท่ีประทบัของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อต

 



 

 

แลนด์ และเคยเป็นท่ีประทบัของพระนางแมรีแหง่สก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็นรัฐสภา
แหง่ชาติสก็อตอนันา่ภาคภมูิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั น ำท่ำนเข้ำชม
ปรำสำทเอดนิเบิร์ก อนัสงา่งามด้วยท าเลทีต่ัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเดน่เป็นสงา่
จากทกุมมุเมือง เคยเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์สก๊อต เคยถกูท าลายลงหลายครัง้ แต่
ทกุครัง้ก็ได้รับการบรูณะและสร้างใหมใ่ห้กลบัคืนสูค่วามสง่างาม โดยเฉพาะครัง้
สดุท้าย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ สก็อต นกัปราชญ์ ชาวสก็อต แบง่เป็น
สว่นตา่ง ๆ อยา่งนา่ชม อาทิ สว่นของปอ้มปราการ และก าแพงปราสาทโบราณ มี
ปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทกุวนัตลอด 
150 ปีที่ผา่นมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อร าลกึถึงพระ
มารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นท่ีเป็น The Palace จดั
แสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศ์แหง่สก็อต ห้องประทบั และห้องมหามงกฎุ และ 
Great Hall เคยเป็นทัง้ห้องจดัเลีย้ง, การประชมุสภา, โรงเรือนทหาร และ
โรงพยาบาลมาแล้วในแตล่ะยคุสมยัปัจจบุนั จดัแสดงเก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณ์ที่ใช้
ในการสงครามบนัทกึภาพสวยตามอธัยาศยั   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้บนถนนปริน้เซส ที่มีห้างสรรพสนิค้าแบรนด์เนม และร้าน

ขายของที่ระลกึ โดยเฉพาะป่ีสก็อตเคร่ืองดนตรีประจ าชาติสก็อต ที่มีความเก่าแก่
ที่สดุในโลก รวมทัง้ผ้า WOOL และผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตนัผ้าลายสก็อต
พืน้เมืองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ  ได้เวลารถโค้ชเดินทางสูเ่มืองแคร์นไรอนั 
(Cairnryan) เป็นหมูบ้่านชาวประมงเลก็ ๆ ของสก็อตแลนด์ชายฝ่ังตะวนัออก ที่
นิยมในการข้ามเรือเฟอร์ร่ีสูไ่อร์แลนด์เหนือ เส้นทางคมนาคมหลกัที่สะดวกสบาย 
และยงัมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน 

 

19.30 น. เรือ High Speed Ferry (Stena Line) ข้ามสูเ่บลฟาสต์ (BELFAST) เพยีง 2.15 ช.
ม. สูเ่มืองหลวงที่มากด้วยสสีนั และมีชีวติชีวา ทัง้ยงัเป็นประตสููช่นบทอนัเงียบสงบ
ของไอร์แลนด์เหนือ เบลฟาสต์เป็นแหลง่ก าเนิดของเรือไททานิค และยงัคงมีร่องรอย
ความเจริญทางอตุสาหกรรมที่กอ่ร่างขึน้ อีกทัง้ยงัได้ซมึซบัจนกลายเป็นวฒันธรรม
ของเมือง แม้ภาพความทรงจ าที่เต็มไปด้วยความรุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 แตใ่น
ปัจจบุนันี ้ เมืองนีเ้ปลีย่นมมุมองและหนัมาสง่เสริมการทอ่งเที่ยว สถานท่ีส าคญั
ตา่งๆ แสดงความเป็นไอร์แลนด์เหนือได้อยา่งสมบรูณ์  

 

19.45 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนเรือ  
21.45 น. ถึงเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ 1 ใน 4 เมืองปกครองของสหราช

อาณาจกัร น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม 
 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Belfast **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที่ 6 คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World 

Heritage Site) - ดาร์ก เฮดจ์ 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. น าทา่นเทีย่วชมไอร์แลนด์เหนือ ตามรอยซีรีส์ดงัของ HBO เร่ือง "Game of 

Thrones"  แหลง่ทอ่งเที่ยวยอดฮิต สถานท่ีหลกัที่ใช้เป็นท่ีถ่ายท าซีรีส์ดงั เรียกได้วา่
เปลีย่นจากเมืองร้างเป็นเมืองทอ่งเที่ยว ที่รองรับนกัทอ่งเทีย่วหลายร้อยคนตอ่วนัใน
ชัว่พริบตา และกลายเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวยอดฮิตติดอนัดบัโลก สถานท่ีทอ่งเทีย่ว
ทางธรรมชาติ ตัง้แตถ่ า้ ทุง่หญ้า ภเูขา ซึง่ล้วนแตใ่ช้เป็นสถานท่ีถ่ายท า Game of 
Thrones ทัง้สิน้ รถโค้ชเลาะเลยีบชายฝ่ัง Northern Ireland โดยแวะให้ถ่ายรูปกบั
ปราสาท Carrickfergus ซึง่สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 12 ถือได้วา่เป็นปราการนอร์มนัท่ี
เก่าแก่และดีที่สดุของไอร์แลนด์เหนือ ชมทศันียภาพชายฝ่ังทะเลที่ Carrick-A-Rede 
ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ท้าทายผู้กล้า ท้าความสงู ความเสยีว ช่องแคบที่มี

 



 

 

ความลกึ 30 เมตร กว้าง 20 เมตร แรกเร่ิมเดิมทีสร้างโดยชาวประมง เพื่อไว้ใช้ข้าม
ไปจบัปลาแซลมอน สร้างมาสามร้อยกวา่ปี โดยเร่ิมแรกเป็นแคเ่ชือกจบัเส้นเดียว 
ตอ่มาได้มีการปรับปรุงสร้างใหมใ่ห้มัน่คงแข็งแรง และท าเป็นสถานท่ีทอ่งเทีย่ว 
จากนัน้แวะเมือง Bushmills เมืองนีม้ีช่ือเร่ืองวิสกี ้ โดยมีโรงกลัน่วสิกีเ้ก่าแก่ ตัง้แตปี่ 
ค.ศ.1608  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  
บา่ย น าทา่นสูเ่ขตอนรัุกษ์ธรรมชาติของเนชัน่แนลทรัสต์ และแหลง่มรดกโลกแหง่ที่หนึง่

ของไอร์แลนด์ (Giant’s Causeway) คนที่น่ีถือวา่เป็นสิง่มหศัจรรย์อนัดบั 8 ของโลก 
ธรรมชาติอนันา่พิศวงนีป้รากฏให้เห็นบริเวณชายฝ่ังนอร์ธ แอนทริม โคสต์ มีต านาน
เลา่ ขานกนัตอ่มาวา่ แนวหินพวกนี ้เกิดจากการสร้างของยกัษ์ไอริชที่ช่ือ Finn Mac 
Cool เพื่อท้าทายประลองยทุธกบัยกัษ์ฝ่ังสก็อตแลนด์ ที่ช่ือวา่ Benandonner และ
นัน่เอง สถานท่ีนีจ้ึงได้ถกูเรียกวา่ Giant's Causeway หินราว 40,000 แทง่ที่สงูถึง 
12 เมตร หินบะซอลหกเหลีย่มเหลา่นีถ้กูสร้างขึน้ในชว่งภเูขาไฟระเบิด 60 ล้านปีที่
แล้ว นีเ้ป็นหนึง่ในสถานท่ีทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติที่อศัจรรย์ที่สดุของโลก 

 

 แวะชมววิที่ปราสาทดนูเลซ เป็นภาพวิวสดุท้ายและ The Dark Hedges อโุมงค์ต้น
บีชอนันา่สะพรึงกลวั HBO ได้ใช้สถานท่ีแหง่นีถ้า่ยท า Game of Thrones 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Belfast **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที่ 7 เที่ยวเบลฟาสต์ - ไททานิก - บินสู่มหานครลอนดอน - Oxford Street  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. เที่ยวชมเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ ที่มีอตุสาหกรรมการตอ่เรือ

และทา่เรือขนาดใหญ่ส าหรับจดัสง่สนิค้าไปทัว่โลก ในยคุที่เศรษฐกิจเฟ่ืองฟ ู และมี
การเจริญเติบโต เกิดขึน้หลงัจากมกีารเซ็นข้อตกลงสนัติภาพ เข้ำชมไททำนิค 
เบลฟำสต์ (Belfast Titanic) พิพิธภณัฑ์ขนาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชัน้ รูปร่างเหมือน
หวัเรือล ามหมึา แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมข่องเมือง เรือไททานิคถกูสร้างขึน้ท่ีอูต่อ่เรือ
ฮาร์แลนด์และวลูฟฟ์ในเบลฟาสต์ ก่อนที่จะแลน่ไปยงัเมืองเซาท์แธมตนั ภายใน
พิพิธภณัฑ์มีการน าห้องจ าลองของห้องสนัทนาการตา่งๆ บนเรือและบนัไดใหญ่
กลางเรือมาโชว์ด้วย นกัทอ่งเทีย่วยงัสามารถส ารวจเร่ืองราวของไททานิค ผา่นการ
แสดงด้วยเทคนิคพิเศษและระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ในปีค.ศ. 1912 ไททานิกเป็นเรือ
ข้ามสมทุรที่ใหญ่ที่สดุในโลก ใช้เวลาในการสร้างนานถงึ 3 ปี ด้วยแรงงานมากกวา่ 
5,000 คน เรือเดินสมทุรอนัหรูหราของบริษัทไวท์ สตาร์ ไลน์ ได้ออกเดินทางจาก
เซาท์แธมตนั ได้ด าดิ่งลงสูก้่นมหาสมทุรแอตแลนติกเมื่อ 100 ปี นอกจากนีย้งัมี
นิทรรศการบอกเลา่ความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต์ ตัง้แตเ่ร่ิมมีผู้บกุเบิกเข้ามา
อาศยั ณ ดินแดนแหง่นี ้ แล้วน าไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์
วิคตอเรีย, มหาวิทยาลยัควอเตอร์ (University Quarter) ก าแพงสนัติภาพ (Peace 
Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัของถนน Falls และ Shankill สถานท่ีทอ่งเทีย่ว
ทัง้หมดนีท้ าให้ทา่นได้สมัผสัและเห็นทัง้สองด้านของชีวติที่ทนัสมยัในเบลฟาสต์  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  
บา่ย ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูม่หานครลอนดอน หลงัจากรับ

สมัภาระรถโค้ชน าคณะเดินทางไปยงัภตัตาคาร  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่าเมนูแบบดีลักซ์ ณ ภตัตาคารโฟร์ซีซั่น - ต้นต ารับเป็ด

อันโด่งดงั / หอยเชลล์ / กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก The Tower Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที่ 8 พระราชวังวินด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  



 

 

08.30 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลยีมผู้พิชิต เป็นผู้ เลอืกท าเลก่อสร้าง
พระราชวงั ซึง่อยูบ่นเนินสงูมองเห็นแมน่ า้เทมส์อยูเ่บือ้งลา่ง น ำเข้ำชมพระรำชวัง
วินด์เซอร์ เป็นท่ีประทบัประมขุสงูสดุแหง่ประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้
วา่พระราชวงัแหง่นีเ้ป็นพระราชวงัที่มีผู้พ านกัอาศยัตอ่เนื่องยาวนานกวา่พระราชวงั
แหง่ใดในโลก เดินผา่น Jubilee Garden ก่อนเข้าสูอ่าคารจดัแสดงประวตัิความ
เป็นมาของพระราชวงั สิง่ที่นา่สนใจควรคา่แก่การชมคือ เขตพระราชฐานชัน้ใน 
State Apartment  ถือเป็นหวัใจของพระราชวงั ห้องทกุห้องจงึถกูประดบัประดา
ด้วยทรัพย์สมบตัิของราชวงศ์อนัประมาณคา่มิได้ ไมว่า่จะเป็นภาพเขียนฝีมือ, มา่น
ปักประดบั ผนงั, เคร่ืองลายคราม, รูปปัน้, อาวธุ ชดุเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นเิจอร์ใน
ยคุตา่งๆ The King's Chamber อนัมีภาพเขียนเป็นจดุเดน่ นอกเหนือจากเตยีงไม้
สลกัปิดทองสไตล์ฝร่ังเศสสมยัศตวรรษที่ 18 ที่ตัง้ตระหงา่นอยูก่ลางห้อง และห้องที่
โดดเดน่ท่ีสดุ St.George's Hall ท้องพระโรงแหง่นีม้คีวามยาวกวา่ 50 เมตร จึงมกั
ใช้ในงานพระราชพิธี เช่นงานเลีย้งรับรองพระราชอาคนัตกุะในพระนางเจ้าอลิ
ซาเบซ ภายในตกแตง่ตามศิลปะแบบกอธิก ประดบัประดาด้วยอาวธุชดุเกราะ และ
ตราประจ าราชวงศ์ St. George's Chapel มหาวิหารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สดุใน
ประเทศองักฤษ อาคารแหง่นีเ้ร่ิมก่อสร้างในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 
และใช้เวลากวา่ 50 ปีจนส าเร็จลลุว่ง   

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  
13.30 น. รถโค้ชน าทา่นสู ่BICESTER VILLAGE เพลดิเพลนิไปกบัการช้อปปิง้สนิค้าภายใน

เอ๊าท์เลท็กวา่ 130 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ทา่นเลอืกซือ้อยา่งจใุจ อาทิ Gucci , Prada 
, Dior , Burberry , Chloe , Coach , Superdry และอกีมากมาย สมควรแก่เวลา
ออกเดินทางสูม่หานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมือง
ที่ใหญ่ที่สดุของสหภาพยโุรป มปีระชากรกวา่ 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึง่ใน
ศนูย์กลางส าคญัทางธุรกิจการเมอืง และวฒันธรรมของโลก การสือ่สารการบนัเทิง 
แฟชัน่ และศิลปะและเป็นท่ียอมรับวา่มีอิทธิพลไปทัว่โลก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก The Tower Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที่ 9 เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราช วังบัคกิง้แฮม 

- ลอนดอนอาย - Harrods - เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยำยและน ำชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถิน่  ผา่น

จตัรัุส ทราฟัลก้าร์, ถ่ายรูปกบัรัฐสภา, หอนาฬิกาบ๊ิกเบน, ท่ีมีความสงู 320 ฟตุ เป็น
นาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสดุในโลก, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์, มหาวิหารเซนต์ปอล 
ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแมน่ า้เทมส์แหง่
แรก แล้วขึน้ฝ่ังที่ทาวเวอร์บริดจ์ สญัลกัษณ์อีกแหง่หนึง่ของเมือง  เข้ำชมทำวเวอร์
ออฟลอนดอน ที่มีประวตัิศาสตร์อนัเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลอืด หรือแม้แตซ่บัซ้อน
ซอ่นเง่ือน มีอดตีที่ยาวนาน เคยเป็นปอ้มปราการ, ปราสาทราชวงั, คกุ และแดน
ประหาร ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ซึง่เป็นกลุม่อาคารและหอคอยหลายหลงั น าชม
มหามงกฎุอิมพีเรียล ซึง่ประดบัด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกช่ือ “ดารา
แหง่อาฟริกา 2” หรือ “คลัลนินั 2” และ “มงกฎุของพระราชินีอลซิาเบธ” ประดบัด้วย
เพชร “โคอินร์ู” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก และชิน้สดุท้ายคือ “คฑา” 
ประดบัด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก “ดาราแหง่อาฟริกา 1” หรือ “คลัลนินั 1” แล้ว
น าทา่นสูถ่นนไวท์ฮอลล์ อาคารท่ีท าการของรัฐในปัจจบุนั, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์
นิ่ง บ้านพกัของนายกรัฐมนตรีองักฤษ, พิคคาดิลลีเ่ซอร์คสั เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบ
ของถนน 6 สาย มีน า้พ ุ และรูปปัน้อีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุม่สาวมานัง่

 



 

 

พลอดรักกนั และถ่ายรูปกบัพระราชวงับคักิง้แฮม 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร   
13.00 น. ขึ้นชมทัศนียภำพของเมืองแบบเบิร์ดอำยววิบนลอนดอนอำย กระเช้าลอยฟา้

ที่สงูที่สดุในทวีปยโุรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานท่ี
ทอ่งเที่ยวที่ได้รับความนยิม และเป็นจดุดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวได้อยา่งมากในสหราช
อาณาจกัร มีผู้มาเยือนมากกวา่ 3 ล้านคนตอ่ปี ยา่นช้อปปิง้ไนท์บริดจ์ ที่มี
ห้างสรรพสนิค้าแฮร์ร็อด อนัหรูหราให้ทา่นได้เลอืกซือ้หาสนิค้าแบรนด์เนมจากทัว่
ยโุรปจนได้เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบินฮีทโธรว์   เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัมี
เวลาให้ทา่นได้ท า Tax Refund พร้อมช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

 

21.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG917 (เคร่ืองแวะพกัที่ภเูก็ต)  
วันที่ 10 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
18.05 น. สายการบินไทย น าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 7 มกราคม 2565 ประเทศอังกฤษยกเลกิการตรวจผลโควดิก่อนเข้าประเทศ โดยสามารถเดนิทางไปท่องเที่ยว
ได้แบบไม่ต้องกกัตัว โดยหากคุณได้รับวัคซีนที่ได้รับการอนุมัตอิย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วนัก่อนเดนิทาง วคัซีนที่อังกฤษ
ยอมรับ Oxford/AstraZeneca / Pfizer BioNTech / Moderna / Janssen / Sinovac / Sinopharm Beijing 
หมายเหตุ     ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เชา่รถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้า
ชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเทีย่วบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถ
เดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว 
เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมคีา่ใช้จา่ยอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้
ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้  

  

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  UUSSEEDD  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

29 เม.ย. - 08 พ.ค. 2565 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 
13 – 22 พฤษภาคม 2565 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 
03-12 มิถุนายน 2565 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 
08-17 กรกฎาคม 2565 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 
22- 31 กรกฎาคม 2565 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 
05-14 สงิหาคม 2565 
(วนัแม่แห่งชาติ) 

139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 

07-16 ตุลาคม 2565 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 
21-30 ตุลาคม 2565 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 

 
ค่าทวัร์รวม :  
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 01 มกราคม 2565 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภณัฑ์น า้แร่ที่เมืองบาธ / คา่เข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้เข้ำชมทำง

บริษัทฯ คืนเงนิท่ำนละ 15 ปอนด์) / คา่เข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / คา่เรือ High Speed Ferry to Belfast / คา่เข้า
ชมพิพิธภณัฑ์ไททานิก / คา่ขึน้ลอนดอนอาย / คา่เข้าพระราชวงัวนิด์เซอร์ / คา่เข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน 

 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะเมือง  
 คา่ธรรมเนียมในการยื่นวซีา่สหราชอาณาจกัร (Standard time) ในกรณีที่ยืน่วีซ่ำเร่งด่วน ช ำระเพ่ิมท่ำนละ 

9,315 บำทโดยประมำณขึน้อยุ่กับอัตรำกำรแลกเปลี่ยน 



 

 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ประกนัการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไมเ่กิน 40,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

 ส าหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้
เคร่ืองได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่
เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียก
คา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

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

และเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าลว่งหน้า 60,000 บาทตอ่ผู้ เดินทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดั

จ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หาก
ทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทัวร์ (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 ให้
น ามาหกัจากเงินคา่บริการท่ีต้องจ่าย ทัง้นีใ้ห้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเทีย่วทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้

1. คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2. คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
3. คา่ใช้จา่ยทีจ่ าเป็นอื่น 

ในกรณีคา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่ สงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด้ 
 หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ได้ทนัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 
 หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่ ไมว่า่ด้วย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตาม



 

 

เง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอ
แนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวซีา่แบบกรุ๊ป 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบลว่งหน้าก่อน 
15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้า
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ หาก
ทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่น
ช าระมาแล้ว 
หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้ เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 

โดยประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 
การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 
ตั๋วเคร่ืองบนิ (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 

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

คา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศองักฤษ 
ระยะเวลาในการพจิารณา 15-20 วันท าการ (ไม่นับวันเสาร์ - อาทติย์และวันหยุด) 

(การขอวีซา่ประเทศองักฤษผู้เดินทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือ ด้วยตนเอง และไมต้่องน ารูปไปด้วย เพราะต้องไปถา่ยรูปท่ีศนูย์รับ
ยื่นฯ ในวนัท่ีไปยื่นขอวีซา่ 

ศนูย์รับค าร้องขอวซีา่ VFS ประเทศองักฤษ (สหราชอาณาจกัร/United Kingdom) 
ชัน้ 28 อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ซ.สขุมุวิท 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 

เว็บ: vfsglobal.co.uk/th/en รับค าร้อง 
เวลารับใบค าร้อง : วนัจนัทร์ - วนัศกุร์ 8.30 น. - 15.30 น. 

 
 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่วา่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ / ส าเนาสตูิ

บตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนังสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักัดที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง , อัตราเงินเดือนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติ
หลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน  1  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา 
ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***
สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  –6แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผู้



 

 

เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 
 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


