
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ลอนดอน – บาธ – สโตน์เฮนจ์ – คาร์ดิฟ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ไบบูรี – ฟาร์มปลาเทราท์ 
เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ – ล่องเรือวนิเดอร์เมยีร์ – เข้าสนามแมนเชสเตอร์ – เชสเตอร์ – ช้อปป้ิงเอาท์เลท็  

ขึน้กระเช้าลอนดอน อาย – หอคอยลอนดอน – ตะลยุมหานครลอนดอน – ล่องเรือแม่น า้เทมส์ 
สัมผสักลิน่ไอ แห่งผู้ดีองักฤษ ชมสถานทีต่่างๆ ทีส่ าคญั ช้อปป้ิงอย่างจุใจ 

*** อาหารรสเลศิ เป็ดย่างโฟร์ ซีซ่ัน + เบอร์เกอร์ ลอ็บสเตอร์ + ฟิซ แอนด์ ชิพ ***  

ก าหนดการเดินทาง 

 27 ธ.ค. - 04 ม.ค.2562 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 
 



 

 
 

 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ 

D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่ 2 ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน์ – คาร์ดฟิ    
00.15  เหิรฟ้าสู่มหานครลอนดอน...โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  Thai Airways เทีย่วบินที ่TG910 
06.20 ถึงสนามบินฮิสโธรว์ มหานครลอนดอน หลงัผา่นพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนั้นน าท่าน ออกเดินทางเขา้สู่ทุ่ง
ราบ ซอลส์บุรี “Salisbury Plain” น าท่านเข้าชม สโตน
เฮนจ์  STONEHENGE (รวมค่าเข้าชม) วงหินปริศนา
แห่งเกาะองักฤษ นบัเป็นหน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก
ยคุเก่า สร้างข้ึนราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล น าท่านเปล่ียน

รถทอ้งถ่ินเพื่อเขา้ชมสโตน์เฮนจ ์มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชม
ความมหศัจรรยข์องวงหินปริศนา  ได้เวลาสมควรน าท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองบาธ “Bath” ดินแดนแห่งอาณาจกัร
โรมนัอนัยิ่งใหญ่บนเกาะ องักฤษเม่ือกว่า 2,000 ปีมาแล้ว 
ตั้ ง ช่ือเมืองว่า “Aquae Sulis” เป็น ท่ีตั้ งของโรมันบาธ 
สถานท่ี ท่ีชาวโรมนัมาสร้างไวเ้ป็นสถานท่ีอาบน ้ าแร่ เม่ือ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

2,000 ปีมาแล้ว โดยอาศยั น ้ าจากบ่อน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีจะมีน ้ าไหล ออกมาอย่างต่อเน่ืองถึงวนัละประมาณ 
1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส น าท่านชมตัวเมืองบาธ บาธตั้งอยู่เนินหลายลูกในหุบเขา
ของแม่น ้าเอวอน ในบริเวณท่ีมีน ้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้ งถ่ินฐานของโรมัน ผูส้ร้างโรงอาบน ้ าโรมัน 
(Roman Bath) เมืองบาธเป็นสถานท่ีท่ีสมเด็จพระเจา้เอ็ดการ์ผูรั้กสงบท าพิธีราชาภิเษกเป็นพระมหากษตัริย์
องักฤษท่ีมหาวหิารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมยัจอร์เจีย บาธกลายเป็นเมืองน ้าแร่ท่ีเป็นท่ีนิยมกนัมากซ่ึงท า
ให้เมืองขยายตวัข้ึนมากและมีสถาปัตยกรรมจอร์เจียท่ีเด่นๆ จากสมยันั้นท่ีสร้างจากหินบาธท่ีเป็นหินสีเหลือง
นวล เมืองบาธได้รับฐานะเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร, พิพิธภณัฑ์และส่ิงส าคญัทาง
วฒันธรรมและทางการกีฬา ท่ีท าให้กลายเป็นเมืองท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวโดยมีนกัท่องเท่ียวคา้งคืนหน่ึงลา้นคน 
เมืองบาธมีมหาวทิยาลยัสองมหาวทิยาลยัและวทิยาลยัและสถานศึกษาอ่ืนๆ แรงงานส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
การบริการและมีความเจริญเติบโตทางดา้นขอ้มูลและเทคโนโลยีท่ีสร้างงานให้แก่ผูอ้ยู่อาศยัในเมืองบาธเอง
และบริเวณปริมณฑล 

 
 
เทีย่ง  บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวง 

แห่งเวลส์  ชมตัวเมืองคาร์ดีฟ เมืองหลวงของ
ประเทศเวลส์ และยงัเป็นเมืองท่าส าคญัริมทะเล
ไอริช / น าท่านชมเมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวงของ
เวลส์ อดีตเป็นเมืองท่ีส่งออกถ่านหินมากท่ีสุด
เมื องห น่ึ ง  ชมศาลาว่ าก าร เมื อง  (City Hall) 
จากนั้ นน าเก็บภาพปราสาทคาร์ดิฟ  (Cardiff 
Castle) (ภายนอก )  ชมความ งดงามภ ายใน
ปราสาทท่ีมีการบรรยายประวติัความเป็นมาของเมืองคาร์ดิฟเม่ือประมาณ 2,000 ปีมาแลว้ อิสระทุกท่านเดิน
เล่น ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่:  Holiday Inn Cardiff City Centre / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 3 คาร์ดฟิ – เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – ไบบูรี - ฟาร์มปลาเทราท์ – ลเิวอร์พูล – เกบ็ภาพ

สนามแอนฟิลล์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์” 
ห มู่ บ้ าน เล็ ก  ๆ  ที่ รู้ จั ก กั น ในน ามของ  “เว นิ ส  แ ห่ ง
คอตสวอลด์”Cotswold  เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตสโวลด์  
ดูเงียบสงบมี ล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น ้ าวินด์รัช) ไหลผ่าน
กลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน ้ าป็นช่วง ๆ กบัตน้



 

วลิโลวท่ี์แกวง่ก่ิงกา้นใบอยูริ่มน ้ า เมืองน้ีมีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านคา้ให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอนั
ร่ืนรมย ์น าท่านชมความสวยงามภายในหมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก น าท่านออกเดินทางมุ่ง
หนา้สู่ “หมู่บ้านไบบุรี” เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตั้งอยูใ่นแควน้ Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทส์โวลส์ ) จดัวา่

เป็น The Most beautiful village in England ให้ท่านได้เดินเล่นชม บ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของ
หมู่บา้นแห่งน้ี นั่นคือกระท่อมหินโบราณ ท่ีเรียงรายกนัยาวไปเป็นแถว มีช่ือว่า Arlington Row ซ่ึงกระท่อม
เหล่าน้ีเคยเป็นท่ีพกัของคนท่ีท าอาชีพทอขนแกะในสมยัศตวรรษท่ี 17 ชมโบสถ์อนัเก่าแก่ อีกทั้งยงัมีถนนสวย 
ๆ ท่ีรายลอ้มดว้ยดอกไมสี้สดใสริมสองขา้งทาง น าท่านชม “ฟาร์มปลาเทราท์” อายุกวา่ 100 ปี ตั้งอยู่ใจกลาง
หมู่บา้น อนัเน่ืองมาจากแม่น ้าโคล์นเป็นสาขาหน่ึงท่ีแยกมาจากแม่น ้าเทมส์ เป็นแหล่งท่ีสามารถเล้ียงปลาชนิดน้ี
ไดต้ลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลาท่ีเล้ียงเป็นปลาเทราท์สีน ้ าตาล กลายเป็นอาชีพท่ีท ารายได้ให้กบัคนในหมู่บา้น
จ านวนมาก และฟาร์มปลาเทราตย์งัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของหมู่บา้นอีกดว้ย 
 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนชมเมืองลิเวอร์พูล Liverpool  เมืองท่ำแห่งกำรท่องเที่ยวที่มีควำมส ำคัญมำกแห่งหน่ึงของประเทศ

อังกฤษ โดยเฉพำะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 เมืองลิ
เวอร์พูลนั้ นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการติดต่อ
คา้ขายกบัแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และแผ่นดินใหญ่
ยโุรป จึงส่งผลให้เมืองลิเวอร์พูลเป็นเมืองส าคญัท่ีสุด
เมืองหน่ึงของอังกฤษ ปัจจุบันเมืองลิเวอร์พูลได้
กลายเป็นท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว ซ่ึงในปี ค.ศ. 2007 
เมืองลิเวอร์พูลไดมี้การฉลองครบรอบ 800 ปี ท่ีก่อตั้ง
มาและในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์พูลก็ได้รับต าแหน่ง
เมืองหลวงทางวฒันธรรมของยโุรปพร้อมกบัเมืองสตราวนัเจอร์ ในนอร์เวยอี์กดว้ย 
น าท่านเก็บภาพบริเวณด้านหน้าสนามฟุตบอลแอนฟิลล์ สนามบอลประจ าทีมลิเวอร์ เจ้าของสโลแกน You 
never walk alone 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่:  Mercure Hotel Atlantic Tower / หรือเทียบเท่ำระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 4 ลเิวอร์พูล – เอดนิเบิร์ก – ปราสาทเอดนิเบิร์ก – ชมเมือง   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเอดินเบิร์ก Edinburgh เมืองหลวงและ

เ มื อ ง ศู น ย์ ก ล า ง
ว ั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง 
ประเทศสก๊อตแลนด ์
ตั้ งแต่ยุคศตวรรษท่ี 15 
เจา้ของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่ง ยุโรปเหนือ / เดินทางถึงเมือง



 

เอดินเบิร์ก Edinburgh เมืองหลวงและเมืองศูนยก์ลางวฒันธรรมของ ประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 
15 เจา้ของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ เอดินเบิร์ก เป็นเมืองท่ีเจริญมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในสหราช
อาณาจกัร มีศูนยก์ลางเมืองตั้งอยู่รอบ ๆ ปราสาทเอดินเบิร์ก เมืองเอดินบะระติดอนัดบัเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียว
มากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของสหราชอาณาจกัรรองจากลอนดอน เมืองเอดินเบิร์ก ยงัเป็นเมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็น 
"เมืองท่ีเป็นมิตรกบัเด็ก" (The Child Friendly City) เน่ืองจากภายในเมืองมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะส าหรับ
เด็กมากมาย เมืองเอดินบะระเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการเงินท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของสหราชอาณาจกัรรองจาก
ลอนดอนและใหญ่เป็นอนัดบัห้าของยุโรป โดยมีมหาวิทยาลยัตั้งอยู่ถึงสามแห่งดว้ยกนัคือ มหาวิทยาลยัเอดิน
เบิร์ก มหาวิทยาลยัแฮเรียต-วตัต ์และมหาวิทยาลยัเนเปียร์ น าท่านเท่ียวเมืองเอดินเบิร์ก ชมสภาพบา้นเรือนยุค
เก่าบนถนนปร้ินเซสถนนสายส าคญัสายหน่ึงของเอดินเบิร์ก อนุสาวรียเ์ซอร์วอลเตอร์สก๊อต และยา่นตวัเมือง
ใหม่บนถนนจอร์เจ้ียน น าท่านเดินทางสู่ คาล์ตนั ฮิลล์ (Calton Hill) ท่ีเป็นท่ีตั้งของเสาคอลัม่ โรมนัอนัใหญ่
ยกัษ์ ท่ีถือเป็น The National Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นท่ีตรงน้ีสมยัโบราณใช้เป็นท่ีประหารนักโทษ 
ต่อมาก็เปล่ียนมาเร่ือยๆ เป็นโรงหนงับา้ง บา้นของขา้ราชการบา้ง จากนั้นผา่นชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผา่นชม
ร้าน The Elephant House เป็นร้านนัง่ชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง ท่ี J.K. Rowling มานัง่แต่งหนงัสือแฮร์
ร่ี พอตเตอร์ภาคแรก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอันสวยงาม เขา้ชมเคร่ืองราชและอญัมนีอนัล ้ าค่าของส

ก๊อตแลนด ์จากนั้นอิสระใหท้่านพกัผอ่น หรือเดินชมความสวยงามของเมืองเอดินเบิร์ก บนถนนรอยลัไมล ์สาย
ส าคญัของเอดินเบิร์ก ท่ีเรียงรายไปด้วยร้านขายสินคา้ท่ีระลึก ตามอธัยาศยั เท่ียวเมืองเอดินเบิร์ก ชมสภาพ
บา้นเรือนยุคเก่าบนถนนปร้ินเซสถนนสายส าคญัสายหน่ึงของเอดินเบิร์ก อนุสาวรียเ์ซอร์วอลเตอร์สก๊อต และ
ยา่นตวัเมืองใหม่บนถนนจอร์เจ้ียน  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Holiday Inn Edinburgh Hotel, หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 5 เอดนิเบิร์ก – ล่องเรือทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์ - เข้าชมสนามแมนเชสเตอร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ Windermere โดยใช้เส้นทางผ่านเขตเลคดิสทริค ดินแดนแห่ง
ทะเลสาบทั้ง 16 ในเขตคมัเบรีย(Cumbria) แห่งชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไม ้และ
ดอกไมเ้มืองหนาวท่ีแลดูร่มร่ืนและสวยงาม จากนั้นน าท่านล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ 
ในฤดูร้อนท่ีแสนสวยงาม ท่านจะไดช้มบรรยากาศเมืองพกัตากอากาศริมทะเลสาบท่ีงดงามร่มร่ืนท่ีสุดของ
อังกฤษ จะเห็นบ้านพักตาก
อากาศของเศรษฐีชาวองักฤษ 
ท่ีตั้ งอยู่ต าม เกาะแก่งต่ างๆ 
ช่วยส ร้างบรรยากาศความ
สวยงาม ให้มากยิ่งข้ึน บริเวณ
ท่าเรือยงัเป็นสวนสาธารณะท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาพกัผอ่นกนัมากมาย 



 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร เมนู Fish & Chip รสชาตต้ินต ารับ   
บ่าย จากนั้ นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ เข้าชม

ภายในสนามฟุตบอลโอลด์  แทรฟฟอร์ด ของสโมสร
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด  ซ่ึงมีจ านวนความจุ 75 ,635 ท่ีนั่ง 
โอลด์แทรฟฟอร์ดเป็นสนามกีฬาของสโมสรท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในสหราชอาณาจกัร เป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่เป็น
อันดับท่ี 2 ของประเทศและใหญ่เป็นอันดับท่ี 8 ในทวีป
ยุโรปพร้อมชมพิพิธภณัฑ์ ความเป็นมาของสนามฟุตบอล 
อนัยิง่ใหญ่แห่งน้ี มีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ลิขสิทธ์ิประจ า
ทีมแมนเชสเตอร์ไดต้ามอธัยาศยั  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Holiday Inn Manchester City Centre / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 6 แมนเชสเตอร์ – เชสเตอร์ – ช้อปป้ิง Bicester Outlet – ลอนดอน     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง เชสเตอร์ Chester เมืองเก่าท่ีคน้พบโดยชาวโรมนัเม่ือประมาณ 2,000 ปีมาแลว้

น าท่านผ่านชมตวัเมืองอนัสวยงาม ทางตอนเหนือของแควน้เวลส์ ลักษณะของสถาปัตยกรรมของอาคาร
บา้นเรือนเป็นแบบทิวดอร์ อนัเป็นเอกลกัษณะเฉพาะของท่ีน่ีซ่ึงเสริมใหบ้รรยากาศของเมืองน้ีมีเสน่ห์ และแฝง
ความน่ารักเอาไว ้นอกจาก นั้นตึกบางแห่งยงัเป็นตึกเก่าแก่ตั้งแต่สมยัปี ค.ศ.1488 อีกดว้ย ชมก าแพงเมือง ซ่ึง
เป็นลกัษณะสถาปัตยกรรมของโรมนั เชสเตอร์ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองเดียวในสหราชอาณาจกัรท่ียงัคงรักษาสภาพ
เดิมไวไ้ดม้ากท่ีสุด  

 
 

 
 
 
 
 

*** อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ Bicester Outlet ศูนยเ์อาทเ์ล็ทท่ีใหญ่และมีสินคา้หลากหลายท่ีสุด มีเวลาใหท้่านช้

อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม  อาทิเช่น Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO 
ฯลฯ จากนั้นเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Holiday Inn Hotel London West / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 



 

 
วนัที่ 7 ล่องเรือแม่น า้เทมส์ – หอคอยลอนดอน – ชมมหานครลอนดอน - ชิมเป็ดย่างโฟร์ซีซ่ัน 

รสต้นต ารับ – เบอร์เกอร์ ล๊อบสเตอร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนล่องเรือแม่น ้ำเทมส์สัมผัสบรรยำกำศของวิวทิวทัศน์อันโรแมนติก ของมหำนครลอนดอน  ซ่ึงแม่น ้ า

เทมส์สายน้ีเป็นแม่น ้ าใหญ่ท่ีไหลในองักฤษตอนใต ้
และเป็นท่ีรู้จักมากท่ีสุดเพราะแม่น ้ าไหลผ่านใจ
กลางกรุงลอนดอน นอกจากน้ี แม่น ้ ายงัไหลผ่าน
เมืองอ่ืนๆ ด้วย เช่น เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด รีดด้ิง และ 
วินด์เซอร์ น าท่านเข้าชมทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน 
Tower Of London  สถานท่ีท่ี เคยเป็นพระราชวงั 
แม้ในภายหลงัจะเปล่ียนมาเป็นคุกหลวง ท่ีจองจ า
บุคคลส าคัญของอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นพระมเหสี 
แอนน์ โบลีน เซอร์โทมสั มอร์ ฯลฯ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์น่าสนใจมากแห่งหน่ึงของประเทศ ชมหอ้งจิลเวอ
ร่ีท่ีเก็บรักษาเพชรและมงกุฎประจ าราชวงศข์ององักฤษ  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั (อาหารจีน Four Season เมนูเป็ดย่างรสเลศิ)  
บ่าย จากน้ันน าท่านชมมหานครลอนดอน ผ่านชมรัฐสภาของอังกฤษริมแม่น ้ าเทมส์ จัตุรัสรัฐสภา มหาวิหาร

เวสทมินส์เตอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน ถนนดาวน์นิงท่ีตั้งของบา้นพกันายก รัฐมนตรีองักฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ 
อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชยัชนะขององักฤษเหนือ
ทพัของนโปเลียน ณ แหลมทราฟัลการ์, มหาวิหารเซนต์พอลส์ 
ธนาคารชาติของ  องักฤษ กองบญัชาการต ารวจสก๊อตแลนดย์าร์ด 
ถ่ายภาพสะพานทาวเวอร์ บริดจ์ ท่ีโด่งดัง ผ่านชมพระราชวัง
บักกิ้งแฮม  ท่ีใช้ว่าราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิ
ซาเบธท่ี 2 และพระราชวงศ์ชั้นสูง ท่านสามารถเลือกช้อปป้ิงใน
ย่านอ๊อกฟอร์ด ถนนรีเจนท์ 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร Berger & Lobster Restaurant เมนูพเิศษกุ้งมงักรรสเลศิ  

พกัที่:  Holiday Inn Hotel London West / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 

 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


 

วนัที่ 8 กระเช้าลอนดอน อาย – ภาพยนตร์ 4 มิต ิ– แฮร์รอด – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านขึ้นนั่งชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ หรือ ลอนดอนอาย  ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวจากทัว่โลก ชม
ทศันียภาพของมหานครลอน บนความสูง
ถึง 135 เมตร ในแต่ล่ะวนัสามารถบริการ
นักท่องเท่ียวได้ ถึง 10,000 คน และถ้า
อากาศ ดีก็ส ามารถมองไกลได้  ถึ ง  40 
กิโลเมตรแต่ก่อน ท่ี ทุกท่ านจะเข้าสู่ตัว
แคปซูล นั้น ชมภาพยนตร์ 4 มิติ เร่ืองราว
เก่ี ย วกับ  เด็ ก ห ญิ งตัวน้ อ ย ท่ี ม า เท่ี ย ว
ลอนดอนกบัคุณพ่อและเธอไดจิ้นตนาการ
ว่าอยากจะเห็นมหานครลอนดอนจาก มุมเบ้ืองสูง ซ่ึงท่านก็จะได้ซึมซับกบัภาพเหตุการณ์ของเธออย่างน่า
ต่ืนเตน้และเร้าใจ   

*** อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
จากนั้นอิสระทุกท่านในยา่นการคา้ ถนนออกซ์ฟอร์ด หรือยา่นไนทบ์ริด อนัเป็นท่ีตั้งของ “ห้างแฮร์รอด” ท่ีมี
ช่ือเสียงขององักฤษ ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ MARK & SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ  
นัดพบ ณ บริเวณ ย่านเคนชินตันไฮสตรีท (มีรถบริการท่านทั้งวนั) 

........... พร้อมกนั ณ จุดนดัหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน(กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย) 
หมายเหตุ จุดนัดพบในช่วงบ่ายจะอยู่บริเวณห้างแฮร์ลอด หรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของหัวหน้า
ทวัร์ ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกของคณะทวัร์ 
21.25  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เทีย่วบินที ่TG917 

วนัที่ 9 กรุงเทพฯ 
15.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ี
การตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

 27 ธ.ค. - 04 ม.ค.62 89,900 89,900 85,900 23,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้  คนขบัรถเกิน 

12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีาองักฤษทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 กระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. / กระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก 100 บาทต่อวนั 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ปอนด์ 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 40,000   บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง Passport มายงั
บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกั
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และ
ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีา
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ
ท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วันย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 
120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบนิ 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสาย
การบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้ายของมดัจ าทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนั  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์     
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 



 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา 
 หนังสือเดินทาง (ตวัจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้เห็นฟัน 
ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  
 *** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือส าเนาใบเสีย
ภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
 *** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 
เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
 *** ข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจาก
เดือนท่ีจะเดินทาง) 
 *** นักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนกัศึกษา เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 1 
เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) บญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมเีลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า 
(สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ Statement สมุด
บญัชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 
 ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สาม/ีภรรยา และญาต ิ(สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้) โดยใช้เอกสารเพิม่เตมิคือ 
-  หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM 
IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้
พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) โดยตอ้งท าแยกกนั 
ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ใช้ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 
 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง 
 ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด / ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ส าเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (ถ้าม)ี 
 ส าเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณีเป็นหม้าย) 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ 1 ชุด (ถ้าม)ี 
 


