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2211  พพ..ยย. . 5858  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯออกเดินทางจากกรุงเทพฯ  --  ลอนดอน ลอนดอน ((อังกฤษอังกฤษ))    
10.30 น. พร้อมคณะทีสนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 

สายการบินไทย เจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอิน 
 

13.20 น. ออกเดินทางสูล่อนดอน โดยสายการบินไทย เทียวบินที  TG 916   
หมายเหตุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือตวัเครืองบิน, เช่ารถ

โคช้, จองทีพกั, ร้านอาหาร สถานทีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีทีเกิด

เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเทียวบิน (ขึน

เครืองไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ทาํให้

การเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวิสัยอืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรม

ได ้หวัหนา้ทวัร์ มีสิทธิในการเปลียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที

ชาํระแลว้ เพราะทางบริษทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแลว้ และหากมีค่าใชจ่้าย

อืน ๆ เกิดขึนนอกจากในรายการทวัร์ หัวหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิงที

ทางบริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได ้

 

19.35 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชปรับ
อากาศรอรับท่านเดินทางสูโ่รงแรมทีพกั 

 

 นําท่านเข้าสู่ทีพัก PARK INN by RADISSON HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน 
 

 

22 22 พพ..ยย. . 5858  ลอนดอนลอนดอน  --  สโตนเฮ้นจ์สโตนเฮ้นจ์  --  พิพิธภัณฑ์นําพิพิธภัณฑ์นําแร่ทีเมืองบาธแร่ทีเมืองบาธ  ––  คาร์ดีฟ คาร์ดีฟ ((เวลส์เวลส์))    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
08.00 น. นําท่านออกเดินทางสูเ่มืองซาลส์บวัรี นําชมเสาหินสโตนเฮน้จ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิง

มหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินทีเป็นความลับดํามืดในช่วงหนึงของ
ประวติัศาสตร์ จากนนัออกเดินทางต่อสูเ่มืองบาธ     ในหบุเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ทีมีอายุ
ตังแต่เมือครังโรมันเรืองอํานาจจากหลักฐานบ่อนําพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที
หลงเหลอือยู่ทําให้เมืองบาธได้รับการแต่งตงัเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 
ค.ศ. 1987 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร Chinese  
13.00 น. นําท่านเทียวชม พิพิธภัณฑ์นําแร่ร้อนโรมนั (Roman Bath Museum) ซึงมีประวัติการ

ค้นพบทีน่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสําคัญของเมือง คือบริเวณทีเป็นทีตังของบ่อ
นําแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนทีสองคือ บริเวณวัด และส่วนทีสามคือ 
บริเวณทีเปิดบริการให้นกัท่องเทียวหรือชาวเมืองใช้บริการนําแร่ ซึงมีทังสระว่ายนํา, บ่อ
นําแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอนํา และส่วนทีเป็น Turkish Bath และให้ท่านได้ชิมนําแร่ทีจัด
ให้กับนักท่องเทียวเท่านันจากนันเทียวชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึนในยุค
จอร์เจียน ทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอีกทงัอาคารรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึงวงกลม
ทีมีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทําให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย แล้วเดินทางต่อสู่เมือง บริ
สตอล เมืองในอังกฤษทีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกันข้าม
สะพานเชเวิร์น ผ่านช่องแคบบริสตอลเข้าสู่ เมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์  
หนงึในเครือจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นทีตังของปราสาทคาร์ดิฟ เดิมเป็นทีพํานักของขุน
นางผู้ปกครองเมือง ถกูล้อมรอบไว้ด้วยกําแพงโบราณ จากนนัชม ศาลาว่าการเมือง และ 
พิพิธภัณฑ์ ซงึเป็นกลุม่อาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิฟ, สนาม
กีฬามิลเลนเนียม, อาคารทีทําการของรัฐ   

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  
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 นําท่านเข้าสู่ทีพัก RADISSON BLU CARDIFF HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน 
 

 

23 23 พพ..ยย. . 5858  เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์  --  สแตรทฟอร์ดสแตรทฟอร์ด  อัพพอนอัพพอน  เอวอนเอวอน  --  ยอร์คยอร์ค    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
08.00 น. นําท่านสู ่เขตคอตสโวลส์ บริเวณเลก็ ๆ ทางตะวันตกของอังกฤษ หมู่บ้านแสนสวยเงียบ

สงบ และเมืองเลก็ ๆ ทีมีร้านค้าตกแต่งแบบชนบท สลบักบัทุ่งหญ้าสเีขียวขจี คอตสโวลส์ 
เป็นศูนย์กลางการค้าขนแกะและเลียงแกะมาตังแต่คริสต์ศตวรรษที 13-15  พาท่าน
เทียวชม เมืองเบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์ เมืองทีโด่งดงัทีสดุในคอตส์โวลส์ ดูเงียบสงบมี   
ลาํธารสายเลก็ ๆ (แม่นําวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามนําเป็น
ช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ทีแกว่งกิงก้านใบอยู่ริมนํา เมืองนีมีร้านอาหารและโรงแรม รวมทัง
ร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรืนรมย์ แล้วเดินทางต่อสู่เมือง สแตรทฟอร์ด เมือง
ทีตงัอยู่ริมฝังแม่นําเอวอนอนัเป็นบ้านเกิดของวิลเลยีมเช็คสเปียร์ กวีทีมีชือเสียงทีสดุของ
องักฤษ   

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
13.00 น. อิสระเดินเลน่ชมเมือง หาซือของทีระลกึเกียวกับวิลเลียม เชคสเปียร์ กวีเอกทีโด่งดังของ

โลก หลงัจากนันออกเดินทางสู่เมืองยอร์ค (York) เขตแดนทีครังหนึงกองทัพโรมัน ได้
สร้างแนวกําแพงป้องกันการบุกรุกของข้าศึก ซึงก็คือชาวสก็อตผู้ ป่าเถือน ระหว่าง
เส้นทางผ่านเขตยอร์คเชอร์เดลส์ ทีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ จนเข้าสู่
เขตเมืองยอร์ค ซงึเป็นศนูย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจกัรมาตงัแต่ ค.ศ.ที 19 

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Chinese  
 นําท่านเข้าสู่ทีพัก HOTEL NOVOTEL YORK CENTRE หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
 

 

24 24 พพ..ยย. . 5858  ยอร์คยอร์ค  --  ยอร์คมินสเตอร์ยอร์คมินสเตอร์  --  นังรถไฟสาย อีสต์นังรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ โคสด์ เรลเวย์ --  เอดินเบิร์กเอดินเบิร์ก  ((สก๊อตสก๊อต
แลนด์แลนด์))  --  ช้อปปิงย่านถนนปรินเซสช้อปปิงย่านถนนปรินเซส  

  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
09.00 น. พาเทียวชมคลฟิฟอร์ดทาวเวอร์ สงิก่อสร้างโบราณเชือกันว่ามีมาตังแต่ยุคโรมัน เมือครัง

การเข้ายดึครองของจกัรพรรดิ คอนสแตนติน ใกล้กันเป็นอาคารของพิพิธภัณฑ์ปราสาท
ยอร์ค กําแพงเมืองโบราณทอดแนวยาวสู่ตัวเมืองเก่าอันเป็นทีตัง มหาวิหารยอร์คมิน 
สเตอร์ จดัเป็นมหาวิหารแห่งหนงึทียิงใหญ่ทีสดุในอังกฤษ และครอบคลมุพืนทีใกล้เคียง
ของเมืองยอร์ก ซึงเป็นเมืองแห่งยุคกลาง เมืองแห่งนีมีบิช็อปประจําเมืองในราวปี 314 
ทําให้เป็นสถานทีทีมีความสําคัญต่อคริสต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทังยังเป็น
โบสถ์แบบกอธิคทีใหญ่ทีสดุในอังกฤษเหนืองดงามด้วยการตกแต่งด้วยกระจกสี  แล้ว
อิสระให้ท่านได้เดินเลน่ในเขตเมืองเก่าและตามอธัยาศยักบัการหาซือของทีระลกึ 

 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
13.00 น. นําท่านออกเดินทางโดยรถไฟด่วนสู่ดินแดนของสก๊อตแลนด์ทีเมืองเอดินเบิร์ก เมือง

หลวงทีตังอยู่ ในพืนทีทีสวยงาม อิสระให้ท่าน ไ ด้ช้อปปิงบนถนนป รินเซส ที มี
ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนม และร้านขายของทีระลึก โดยเฉพาะปีสก็อตเครืองดนตรี
ประจําชาติสก็อตทีมีความเก่าแก่ทีสดุในโลก รวมทงัผ้า WOOLและผ้าแคชเมียร์ และผ้า
ตาร์ตนัผ้าลายสก็อตพืนเมืองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ    
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19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  
 นําท่านเข้าสู่ทีพัก HOTEL NOVOTEL EDINBURGH CENTRE หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
 

 

25 25 พพ..ยย. . 5858  ปราสาทเอดินเบิร์กปราสาทเอดินเบิร์ก  --  พระตําหนักโฮลีรู๊ดพระตําหนักโฮลีรู๊ด  --  เลคดิสทริคเลคดิสทริค  --  วินเดอร์เมียวินเดอร์เมียร์ร์    
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
09.00 น. นําเทียวชมเมืองเอดินเบอระ ขนึสูย่อดเขาแคลตันทีจะทําให้ท่านประทับใจไปกับเมืองที

ถกูแบ่งเป็นสองฝังของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแล้ว 
บนเนินเขาแห่งนียังเป็นทีตังของอนุสรณ์สถานรําลกึถึงสงครามนโปเลียน ทียังสร้างไม่
เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมทีคล้ายคลงึมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทําให้เอ
ดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี สนุัข
พนัธุ์สกายเทอเรียร์ทีโด่งดงัทีสดุตัวหนึงของโลก จากความซือสตัย์ และจงรักภักดี  แล้ว
เดินทางสู่ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสําคัญทีเชือมสู่พระตําหนักโฮลีรู๊ด (Palace of 
Holyrood House) ซงึเป็นทีประทบัของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ และเคย
เป็นทีประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝังตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่า
ภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย แล้วนําท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก อันสง่า
งามด้วยทําเลทีตงับนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นทีประทับ
ของกษัตริย์สก๊อต เคยถกูทําลายลงหลายครัง แต่ทกุครังก็ได้รับการบูรณะ และสร้างใหม่
ให้กลบัคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครังสดุท้าย ในศตวรรษที 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ 
สก็อต นกัปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็นสว่นต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ
และกําแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทังประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 
1300 น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีทีผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที 
12 เพือรําลกึถงึพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชันในส่วนทีเป็น 
The Palace จดัแสดงเกียวกบัเรืองราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหา
มงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทังห้องจัดเลียง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหารและ
โรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยุคสมัยปัจจุบัน จัดแสดงเกียวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ทีใช้ใน
การสงครามบนัทกึภาพสวยตามอธัยาศยั   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ สู่เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที

ได้รับการขนานนามว่าดี  และสวยทีสดุขององักฤษทีกว้างขวางและครอบคลมุทะเลสาบ
ถงึ 16 แห่ง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  
 นําท่านเข้าสู่ทีพัก LOW WOOD HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

 

26 26 พพ..ยย. . 5858  เลคดิสทริคเลคดิสทริค  --  แมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์  --  สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด  --  ช้อปปิงช้อปปิง  OOuuttlleett  --  มหามหา
นครลอนดอนนครลอนดอน  

  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
08.00 น. นําท่านชมบรรยากาศของเลคดิสทริค เขตอุทยานทีมีชือเสียงทีสดุของประเทศ เพือการ

พักผ่อนตากอากาศท่ามกลางความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบและหุบเขางดงาม
ประดจุหนงึภาพวาด เดินทางต่อสูแ่มนเชสเตอร์ เมืองอตุสาหกรรม ทีมีชือเสียง อีกทังยัง
เป็นเมืองทีมีสโมสรทีมีชือเสยีงโด่งดงัในวงการฟตุบอลของโลก คือ แมนยูหรือ ปีศาจแดง 
นําคณะเข้าชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด ทีสร้างนักเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจแดงมา
หลายสมยั สนามฟตุบอลของสโมสรแมนยูฯ ทีจัดว่ารวยทีสดุในโลก อิสระให้ท่านเลือก
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ซือของทีระลึกของทีมทีท่านชืนชอบในร้าน MEGA STORE ทีมากมายไปด้วยของที
ระลกึหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้าชมสนามฟุตบอลและมิว
เซียมจะงดให้บริการในวนัทําการแข่งขนั) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese  
13.00 น. รถโค้ชนําท่านสู ่BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิงสินค้าภายในเอ๊าท์

เลท็กว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกซืออย่างจุใจสมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่
มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองทีใหญ่ทีสดุของ
สหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึงในศูนย์กลางสําคัญทาง
ธุรกิจการเมือง และวฒันธรรมของโลก การสอืสารการบันเทิง แฟชัน และศิลปะและเป็น
ทียอมรับว่ามีอิทธิพลไปทวัโลก 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซัน – ต้นตําหรับเป็ดอันโด่งดัง เพิม 
หอยเชลล์ + กุ้งมังกรและหลากหลายเมนูความอร่อย Chinese Deluxe Menu 

 

 นําท่านเข้าสู่ทีพัก KENSINGTON CLOSE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน 
 

 

27 27 พพ..ยย. . 5858  พระราชวังวินด์เซอร์พระราชวังวินด์เซอร์  --  เวสต์มินเตอร์เวสต์มินเตอร์  --  ล่องเรือแม่นําเทมส์ล่องเรือแม่นําเทมส์  --  ลอนดอนอายลอนดอนอาย  --ทาวทาว

เวอร์ออฟลอนดอนเวอร์ออฟลอนดอน  

  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
08.30 น. นําคณะเดินทางสูพ่ระราชวงัวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้ เลือกทําเลก่อสร้าง

พระราชวงัแห่งนี ซงึอยู่บนเนินสงูมองเห็นแม่นําเทมส์อยู่เบืองล่าง พระราชวงัวินด์เซอร์ 
เป็นทีประทับประมุขสงูสดุแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวัง
แห่งนีเป็นพระราชวงัทีมีผู้พํานกัอาศยัต่อเนืองยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก เข้า
ชมภายใน โดยผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสูอ่าคารจัดแสดงประวัติความเป็นมาของ
พระราชวัง สิงทีน่าสนใจควรค่าแก่การชมคือเขตพระราชฐานชันใน State Apartment  
ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของ
ราชวงศ์อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่านปักประดับ ผนัง, เครือง
ลายคราม, รูปปัน, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุคต่างๆ The King's 
Chamber อันมีภาพเขียนเป็นจุดเด่นนอกเหนือจากเตียงไม้สลักปิดทองสไตล์ฝรังเศส
สมัยศตวรรษที 18 ทีตังตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องทีโดดเด่นทีสดุ St.George's 
Hall ท้องพระโรงแห่งนีมีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ในงานพระราชพิธี เช่นงาน
เลยีงรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบ
โกธิก ประดบัประดาด้วยอาวธุชดุเกราะและตราประจําราชวงศ์ และไม่พลาดกับการเข้า
ชม St. George's Chapel ถือเป็นอาคารสไตล์โกธิกทีงดงามทีสดุในประเทศอังกฤษ 
อาคารแห่งนีเริมก่อสร้างในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที 4 และใช้เวลากว่า 50 ปี
จนสาํเร็จลลุว่ง   

 
 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน กับเมนูต้องลอง Burger Lobster Local  
13.00 น. เทียวชมมหานครลอนดอน บรรยายและนําชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถิน  ผ่านจัตุรัส 

ทราฟัลก้าร์ ผ่านจตุรัสรัฐสภา, พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ทีตังของรัฐสภาอังกฤษ, หอ
นาฬิ กาบิกเบน ทีมีความสงู 320 ฟตุ เป็นนาฬิ กาทีมีหน้าปัดใหญ่ทีสดุในโลก ล่องเรือชม
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ความงดงามสองฝังของแม่นําเทมส์ ผ่านลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่นําเทมส์แห่ง
แรก มหาวิหารเซนต์ปอล ทีมียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก แล้วขึนฝังทีทาวเวอร์
บริดจ์  สัญลักษณ์อีกแห่งหนึงของเ มือง  เ พือเข้าสู่ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ที มี
ประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิงใหญ่นองเลือดหรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงือน มีอดีตที
ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดนประหาร ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑ์ ซงึเป็นกลุม่อาคารและหอคอยหลายหลงั ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึงประดับ
ด้วยเพชรทใีหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกชือ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ 
“มงกฎุของพระราชินีอลซิาเบธ” ประดบัด้วยเพชร “โคอินร์ู” ทีเคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ทีสดุ
ในโลก และชินสดุท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ทีสดุในโลก “ดาราแห่งอาฟ
ริกา 1” หรือ “คลัลินัน 1” ขึนชมทศันียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย 
กระเช้าไฟฟ้าทีสงูทีสดุในทวีปยุโรป มีความสงู 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็น
สถานทีท่องเทียวทีได้รับความนิยม จากนนัรถโค้ชนําท่านผ่านไปชมศาลากลางเทศบาล
นครลอนดอน ศนูย์กลางการปกครองสว่นท้องถินมากว่า 800 ปี, เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ครัง
ใหญ่ แล้วเข้าสู่ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารทีทําการของรัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขที 10 ถนน
ดาวน์นิง บ้านพกัของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ จัตุรัสพิคคาดิลลี เดิมเป็นวงเวียนทีบรรจบ
ของถนน 6 สาย มีนําพ ุและรูปปันอีรอสตรงกลางเป็นทนีิยมของหนุ่มสาวมานังพลอดรัก
กนั 

 

 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Thai  
 นําท่านเข้าสู่ทีพัก KENSINGTON CLOSE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
 

 

28 28 พพ..ยย. . 5858  มาดามทุสโซ่ด์มาดามทุสโซ่ด์  --  พระราชวังบัคพระราชวังบัคกิงแฮมกิงแฮม  --  ช้อปปิงบนถนนอ็อกฟอร์ดช้อปปิงบนถนนอ็อกฟอร์ด  --  เดินทางเดินทาง

กลับกรุงเทพฯกลับกรุงเทพฯ  

  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
09.00 น. นําท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี ผึ งมาดามทุสโซ่ด์ แต่ละห้องล้วนจัดไว้อย่างน่าชมอาทิ 

ห้องบคุคลสาํคญัๆ จากทวัโลกและมีชือเสยีงนกักีฬา, ศิลปินเอก, นักการเมือง ตลอดจน
ผู้นําประเทศต่างๆ รวมทงัราชวงศ์แห่งองักฤษ แล้วให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับลอนดอน
แท็ก ซี  ผ่านห้อง ต่างๆ ที ล้วนแ ต่น่ าสนใจเ ป็นอ ย่าง ยิง จากนัน เ ดินทาง ต่อสู่
พระราชวงับคักิงแฮม ทีประทบัของพระเจ้าอลซิาเบธที 2 และพระสวามี  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese  
13.00 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปปิงสินค้าตามอัธยาศัยในห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด หรือย่านถนน 

อ๊อกฟอร์ด  

 
 

18.30 น. ได้เวลาอนัสมควร นําคณะเดินทางสูส่นามบินฮีทโธรว์ เพือเตรียมตัวเดินทางกลบัมีเวลา
ให้ท่านได้ทํา Tax Refund พร้อมช้อปปิงสนิค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

 

21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทียวบินที  TG 917 
 

 

29 29 พพ..ยย. . 5858  เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯเดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ    
16.00 น. สายการบินไทย นําท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทียว ซงึอาจมีการเปลยีนแปลงเนืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านนั) 

 
กาํหนดวนัเดินทางกาํหนดวนัเดินทาง  
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21 - 29 พฤศจกิายน 2558 

ค่าทวัร์ต่อท่านค่าทวัร์ต่อท่าน  ::    
 
 
 
 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ   
 เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  
 เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 
 พกัหอ้งเดียว (Single room) จ่ายเพิมท่านละ 
 พกัหอ้งเดียว (Double Single use) จ่ายเพิมท่านละ 
 ในกรณีทีไม่ใชต้วักรุ๊ป หกัค่าตวัผูใ้หญ่ / เดก็ ต่อท่าน 

108,000.- 
103,000.- 

98,000.- 
12,500.- 
16,000.- 

-28,500.- 
ค่าทวัร์รวม ค่าทวัร์รวม ::  
  ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิมของนํามนัเชือเพลงิ ณ วนัที 2 กนัยายน 2558 

 ค่าพาหนะท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบ ุ
 ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภัณฑ์นําแร่ทีเมืองบาธ / ค่าเข้ามหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ / ค่ารถไฟ 2nd จากยอร์คสู่เอดินเบิร์ก / 

ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้เข้าชม ทางบริษัทฯคืนเงินท่านละ 10 
ปอนด์) / ค่าขนึลอนดอนอาย / ค่าเข้าพระราชวงัวินด์เซอร์ / ค่าล่องเรือแม่นําเทมส์ / ค่าเข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน / ค่า
เข้าหุ่นขีผงึมาดามทสุโซ่ด์ 

 โรงแรมทีพกัตามระบใุนรายการ หรือ เทยีบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามทีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถินในแต่ละเมือง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเทียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที ยื นวีซ่าเร่งด่วน ชําระเพิ มท่านละ 6,600 

บาท 
 ค่าบริการนําทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้ มีประสบการณ์นําเทียว และคอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN.คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุ สําหรับผู้ เอาประกนัภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทงันีครอบคลมุถงึสขุภาพทีไม่ได้เกิดจาก
โรคประจําตัว 
– หากมีความประสงค์จะเพิมความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเทียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นําหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 
กิโลกรัม  

ค่าทวัร์ค่าทวัร์ไม่รวม ไม่รวม ::  
  ค่าภาษีมลูค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 % 

 ค่าทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพกั และค่าอาหารทีสงัมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เครืองดืมทีสงัพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม 
 

การจองทวัร์ การจองทวัร์ ((HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง อินสไตล ์ แทรเวล เพือเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และชําระเงิน

มัดจําล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจอง ซึงเงินมดัจาํดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจอง

ของท่าน และกรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือล่วงหนา้ 21 วนัก่อนการเดินทาง ในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปี

ใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม)  หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนทีเหลือตามวนัทีกาํหนด ทาง

บริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข 
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ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์ ((CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  

เนืองจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอืออาํนวยต่อบุคคลดงัต่อไปนีเนืองจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอืออาํนวยต่อบุคคลดงัต่อไปนี  

 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์สาํหรับลูกคา้ดงัต่อไปนี 
1. เดก็ทีมีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายทีุมีความจาํเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางทีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านทีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูที้ดืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบคาย 

สร้างความรําคาญใหแ้ก่ผูร่้วมคณะ, ผูที้ไม่ยอมรับเงือนไขระหว่างทวัร์ ทีมีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูที้ก่อหวอด 

ประทว้ง ยยุงใหผู้ร่้วมเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัร์ตอ้งทาํการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึงบางครังอาจจะมีผลกระทบ

กบัผูร่้วมคณะท่านอืนหรือโปรแกรมท่องเทียวได ้  
 

การยกเลิกการจองทวัร์ การยกเลิกการจองทวัร์ ((CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    

HHiigghh  SSeeaassoonn  ==  เทศกาลสงกรานต ์เทศกาลสงกรานต ์((5 5 เมเม..ยย. . --  15 15 เมเม..ยย.) / .) / เดือนตุลาคม เดือนตุลาคม ((1 1 --  31 31 ตต..คค.) / .) /   
เทศกาลคริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ เทศกาลคริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ ((24 24 ธธ..คค. . --  31 31 ธธ..คค.).)  
  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 - 30 วนั 

ตวัเครืองบินชาํระแลว้เตม็จาํนวนแลว้ตงัแต่ตอนจอง / ตวั NON REFUND 

หกัเงินมดัจํา 30,000 บาท  
 

  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนั 
ตวัเครืองบินชาํระแลว้เตม็จาํนวนแลว้ตงัแต่ตอนจอง / ตวั NON REFUND 

หกั 50% ของค่าทวัร์ 
ยกเว้นค่าตวัเก็บเต็มจํานวน 

  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั หรือ NO SHOW  
ตวัเครืองบินชาํระแลว้เตม็จาํนวนแลว้ตงัแต่ตอนจอง / ตวั NON REFUND 

หกั 90%  ของค่าทวัร์ 
ยกเว้นค่าตวัเก็บเต็มจํานวน 

  กรณีแจง้ยกเลิก หลงัจากทีปิดกรุ๊ปเรียบร้อยแลว้  คิดค่าเสยีหายตามจริง 
  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใด เงือนไขหนึง แต่ท่านสามารถหาผู ้

เดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยนืขอวีซ่าไดท้นัตามกาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะ

คิดค่าใชจ่้ายเพิมคือค่าวีซ่า และค่าเปลียนชือตวัเท่านนั และตอ้งไม่อยูใ่นเงือนไข

ของตวัที NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

  หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนงึในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่า ไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซงึการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทังหมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเงือนไขของวนัเวลาทียกเลกิดังกล่าวข้างต้น ในกรณีทีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมตัิวีซ่า
จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านยืนขอวีซ่าแบบเดียว ซงึจะรู้ผลเร็วกว่าการยืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีทมีีผู้ เดินทาง ตํากว่า 20 ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธิ ในการเปลียนแปลงการท่องเทียว รวมทงัไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีทีเกิดเหตุ
จําเป็นสดุวิสยัดงันี การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือประกนัเพิมเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ทีระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านนั ทงันีจะคํานงึถงึผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีสดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึ หากท่านถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนืองจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่า
ทวัร์ทีท่านชําระมาแล้ว 
 

การขอเปลียนแปลงวนัเดินทาง การขอเปลียนแปลงวนัเดินทาง ((RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากท่านประสงค์จะขอเปลยีนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย และ 

60 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตลุาคม (1 - 31 
ต.ค. / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
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ตวัเครืองบิน ตวัเครืองบิน ((AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลอืนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องชําระ

ค่าใช้จ่ายสว่นต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซงึทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตวัเครืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านนั และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้าหน้าทีฯ เพือยืนยนัในกรณีทีตัวเครืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนทีท่านจะชําระเงินค่าทวัร์ส่วนทีเหลอื 
 

การสะสมไมลข์องสายการบิน การสะสมไมลข์องสายการบิน ((MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัวกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขนึอยู่กบัเงือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนนั ๆ ซงึการเปลยีนแปลงเงือนไขบางสว่นหรือทงัหมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านนั 
 

ค่ค่าาธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมนาํมนัเชือเพลิงของสายการบิน ธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมนาํมนัเชือเพลิงของสายการบิน ((IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที 2 กนัยายน 2558 การเปลยีนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นค่าทวัร์สว่นเพิมทีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 
 

โรงแรมและหอ้งพกั โรงแรมและหอ้งพกั ((HHootteell  AAccccoommmmooddaatt iioonn))  
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขนึอยู่กบัข้อจํากัดของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซงึมกัมีความแตกต่างกนั ซงึ
อาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามทีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณุหภูมิตํา เครืองปรับอากาศทีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเท่านนั   

 ในกรณีทีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ในการ
ปรับเปลยีน หรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบนํา ซงึขนึอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนั ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใช้จ่ายเพิมเติมได้ 
 

สถานทีเขา้ชม สถานทีเขา้ชม ((RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีสถานทีเข้าชมนนั ๆ ปิดทํา

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบไุว้ในเอกสารของสถานทีนนั ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนงึเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทําให้ท่าน
ไม่สามารถเข้าชมสถานทีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนืองจากได้ชําระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน 

 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ ((PPoorrtteerr))  
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิมเติม ท่านจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขนึลงได้  ท่าน
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง 

 สาํหรับนําหนกัของสมัภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเครืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาํหรับผู้ โดยสารชนั
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางนําหนกัเพิมเป็นสทิธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 
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 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นําขนึเครืองได้ ต้องมีนําหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว) x 46 เซนติเมตร (18 นิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํากว่ามาตรฐาน
ได้ ทงันีขนึอยู่กบัข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิ ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนําหนกั
สว่นทีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระทีมีล้อเลอืนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขนึบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธิ ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซงึจะรับผิดชอบต่อการ
สญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

  

การสูบบุหรี การสูบบุหรี ((SSmmookkiinngg  AArreeaa))   

 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรืองการงดสบูบหุรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีข้อกําหนดทีชดัเจนใน
เรืองการสบูบหุรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุรี ทงันีเนืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
 

การเดินทางเป็นครอบครัว การเดินทางเป็นครอบครัว ((FFaammiillyy))  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชวัโมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทังหมด 
 

เอกสารในการยืนวซ่ีาประเทศอังกฤเอกสารในการยืนวซ่ีาประเทศอังกฤษษ  
ใช้เวลายนืประมาณ ใช้เวลายนืประมาณ 1515--2200  วนัวนัทําการไม่นับวนัเสาร์ ทําการไม่นับวนัเสาร์ --  อาทิตย์และวนัหยุดอาทิตย์และวนัหยุด  

(การขอวีซ่าประเทศองักฤษผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิวมอืสแกนลายนิวมอื ดว้ยตนเอง ณ  
ศนูยรั์บคาํร้องขอวีซ่าประเทศองักฤษ ตงัอยูที่อาคารเดอะเทรนดี ชนั 28 สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. ) 
 พาสปอร์ตทียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ตํากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอืน ควรนําไปแสดงด้วยเพือเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว จํานวน 2 ใบพืนหลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทงั 2 รูป 
 สาํเนาทะเบียนบ้าน /สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สาํเนาใบเปลยีนชือ-สกลุ /สาํเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนาสติูบัตร ใน

กรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักดัทีท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านนัโดยระบตํุาแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบัน, วัน

เดือนปีทีเริมทํางานกบับริษัทนีและช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกติหลงัครบกําหนด
ลา   

 กรณีทีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัททีคัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ 
หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 สาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงินสมําเสมอ และมีจํานวนไม่
ตํากว่า 6 หลกั เพือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลมุกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือกลบัสู่ภูมิลําเนา ในกรณีที
เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึงในการยืนขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับ
บญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีทีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทังหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึงฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบุชือผู้ เดินทางและ
เหตผุลทีจดัการเดินทางนีในจดหมายด้วย 

 กรณีทีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
 กรณีทีเด็กอายตํุากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนงึ จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา จะต้องไปยืน

เรืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึงได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อํานวยการ
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เขตลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง 
 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกาย

สภุาพ ทงันีบริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิมเติม ทางบริษัทฯ 
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีทีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถอืว่า 
ท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลงและเงือนไข ทีบริษทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 


