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 วันท่ี 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ) พฤหัสบดี 
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-

12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการ
เช็คอิน  

วันท่ี 2 ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พพิธิภัณฑ์นํา้แร่ที่เมืองบาธ - คาร์ดีฟ๊
เมืองหลวงแห่งเวลส์ 

ศุกร์ 

01.10 น. ออกเดินทางสูล่อนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910   
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่า

รถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณี
ที่เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาด
เที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธ
การเข้าเมือง ทําให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยงัจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ 
หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

07.15 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชรอรับ
ทา่นออกเดินทางสูเ่มืองซาลส์บวัร่ี น าเข้าชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 
ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแทง่หินที่เป็นความลบัดํามืดในช่วงหนึ่ง
ของประวตัิศาสตร์ จากนัน้ออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ     ในหุบเขาเอวอนเมือง
เก่าแก่ที่มีอายตุัง้แต่เมื่อครัง้โรมนัเรืองอํานาจจากหลกัฐานบ่อนํา้พรุ้อน และซาก
อาคารเก่าแก่ที่หลงเหลอือยูท่ําให้เมืองบาธได้รับการแตง่ตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจาก
องค์การยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 

(162 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. น าเข้าชมพิพิธภัณฑ์น ้าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวตัิการ

ค้นพบท่ีนา่สนใจ ปัจจบุนัเป็นกลุม่อาคารสาํคญัของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตัง้ของ
บ่อนํา้แร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  สว่นที่สองคือ บริเวณวดั และสว่นที่สาม
คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นกัทอ่งเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการนํา้แร่ ซึง่มีทัง้สระวา่ย
นํา้, บ่อนํา้แร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอนํา้ และสว่นที่เป็น Turkish Bath และให้ท่านได้
ชิมนํา้แร่ที่จัดให้กับนกัท่องเที่ยวเท่านัน้จากนัน้เที่ยวชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูก
สร้างขึน้ในยคุจอร์เจียน ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอีกทัง้อาคารรอยลั เครสเซ่น กลุม่
อาคารรูปคร่ึงวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทําให้เมืองบาธมีเสนห์่ไมน้่อย แล้ว
เดินทางต่อสู่เมือง บริสตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ 
เพียงแค่ช่องแคบกัน้ข้ามสะพานเชเวิร์น ผ่านช่องแคบบริสตอลเข้าสู ่เมืองคาร์ดิ๊ฟ 
เมืองหลวงของประเทศเวลส์  หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของ
ปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นที่พํานกัของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วย
กําแพงโบราณ จากนัน้ชม ศาลาว่าการเมือง และ พิพิธภณัฑ์ ซึ่งเป็นกลุม่อาคาร
โบราณเก่าแก่ ผา่นชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคาร
ที่ทําการของรัฐ   

(88 ก.ม.) 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU CARDIFF HOTEL 4* หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.radissonblu.com 

วันท่ี 3 เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - 
แมนเชสเตอร์ 

เสาร์ 

http://www.radissonblu.com/
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 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําท่านสู่เขตคอต์สโวลส์ ภูมิภาคทางตะวนัตกขององักฤษ หมู่บ้านแสนสวยเงียบ

สงบ และเมืองเลก็ ๆ ที่มีร้านค้าตกแต่งแบบชนบท สลบักบัทุ่งหญ้าสีเขียวขจีคอต์ส
โวลส์ เป็นศนูย์กลางการค้าขนแกะและเลีย้งแกะมาตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่  13-15  
พาทา่นเที่ยวชมเมืองเบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ เมืองที่โด่งดงัที่สดุในคอต์สโวลส์ 
ดเูงียบสงบมีลาํธารสายเลก็ ๆ (แมน่ํา้วินด์รัช) ไหลผา่นกลางเมือง และมีสะพานหิน
ทอดข้ามนํา้เป็นช่วง ๆ กบัต้นวิลโลว์ที่แกว่งก่ิงก้านใบอยู่ริมนํา้  เมืองนีม้ีร้านอาหาร
และโรงแรม รวมทัง้ร้านค้าให้เดินเลน่เก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย์  แล้วเดินทางต่อสู่
เมืองสแตรทฟอร์ด เพียง 42 ก.ม. เมืองที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่นํา้เอวอนอนัเป็นบ้านเกิด
ของวิลเลยีม เช็คสเปียร์ กวีที่มีช่ือเสยีงที่สดุขององักฤษ   

(132.2 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. อิสระเดินเลน่ชมเมือง หาซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัวิลเลยีม เชคสเปียร์ กวีเอกที่โด่งดงั

ของโลก หลงัจากนัน้ออกเดินทางสู่แมนเชสเตอร์ เมืองอตุสาหกรรมที่มีช่ือเสียง อีก
ทัง้ยงัเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัในวงการฟตุบอลของโลก คือ แมนย ูหรือ 
ปีศาจแดง  

(194.5 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 นําท่านเข้าสู่ที่พัก MACDONALD MANCHESTER HOTEL 4*  หรือ

เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.macdonaldhotels.co.uk 

วันท่ี 4 สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวิน
เดอร์เมียร์ - เอดนิเบิร์ก (สก็อตแลนด์) 

อาทติย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเข้าชมสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด ที่สร้างนกัเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจ

แดงมาหลายสมยั สนามฟตุบอลของสโมสรแมนยฯู ที่จดัวา่รวยที่สดุในโลก อิสระให้
ทา่นเลอืกซือ้ของที่ระลกึของทีมที่ทา่นช่ืนชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไป
ด้วยของที่ระลกึหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้าชมสนาม
ฟุตบอลและ    มิวเซียมจะงดให้บริการในวันท าการแข่งขัน) แล้วออกเดินทาง
สูเ่มืองวินเดอร์เมียร์ เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการ
ขนานนามวา่ดีและสวยที่สดุขององักฤษที่กว้างขวางและครอบคลมุทะเลสาบถึง 16 
แหง่ 

(144.6 ก.ม.) 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. น าคณะล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ทะเลสาบนํา้จืด

ขนาดใหญ่ มีความยาว 18 ก.ม. และสว่นกว้างที่สดุราวๆ 1.5 ก.ม. ชาวองักฤษเรียก
กันว่า “ทะเลสาบริบบิน้” บ่งบอกถึงลักษณะของทะเลสาบนี ้ว่ากันว่านํา้ใน
ทะเลสาบเป็นนํา้ที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภเูขา  สองฝ่ังของทะเลสาบเต็ม
ไปด้วยความร่มร่ืนของไม้ใหญ่นานาพนัธุ์ สลบักบับ้านพกัตากอากาศที่มาสร้างไว้ 
ช่วยเติมแตง่ให้เป็นทศันียภาพท่ีนา่ดชูมยิ่งขึน้ไปอีก จึงกลายเป็นท่ีพกัผอ่นยอดนิยม
อีกแห่งหนึ่งของคนอังกฤษที่นิยมมาเล่นเรือใบลําเล็กๆ หรือนั่งเรือล่องไปตาม
ทะเลสาบ เพื่อดื่มดํ่ากบัธรรมชาติ แล้วเดินทางสูด่ินแดนภาคเหนือที่เมืองเอดินเบิร์ก 
หรือ เอดินเบอระ เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ที่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีที่สวยงาม  

(227.8 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 

http://www.macdonaldhotels.co.uk/
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  นําท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EDINBURGH HOTEL 4* หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน 

www.holidayinn.com 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจัดห้องพักในเมืองใกล้เคียง หากวันที่เข้าพักตรง
กับเทศกาลต่างๆ ดังนี ้(ซึง่ยงัไมร่ะบวุนัจดังานท่ีแนช่ดั) 
-เดือนเมษายน (Edinburgh International Science Festival / Beltane Fire 
Festival) 
-เดือนมิถุนายน (Edinburgh International Film Festival / Leith Festival / 
Royal Highland Show / Edinburgh International Jazz and Blues Festival ) 
-เดือนสิงหาคม (Edinburgh Festival Fringe / The Royal Edinburgh Military 
Tattoo / Edinburgh International Festival) 
-เดือนตุลาคม (The Ani Motion Show)  

 

วันท่ี 5 แคลตันฮลิล์ - ปราสาทเอดนิเบิร์ก - แคร์นไรอัน - เบลฟาสต์ 
(ไอร์แลนด์เหนือ) 

จันทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึน้สู่ยอดเขาแคลตนัที่จะทําให้ท่านประทบัใจไปกับ

เมืองที่ถกูแบง่เป็นสองฝ่ังของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะได้ชมวิวทิวทศัน์ของ
ตวัเมืองแล้ว บนเนินเขาแห่งนีย้งัเป็นที่ตัง้ของอนุสรณ์สถานรําลึกถึงสงครามนโป
เลยีน ท่ียงัสร้างไมเ่สร็จสมบรูณ์ สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลงึมหาวิหารแพนธีออน ใน
ประเทศกรีซ ทําให้เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่าน
ชมอนสุาวรีย์บ็อบบี ้สนุขัพนัธุ์สกายเทอเรียร์ที่โดง่ดงัที่สดุตวัหนึง่ของโลก จากความ
ซื่อสตัย์ และจงรักภกัดี  ถนนรอยลัไมล์ ถนนสายสําคญัที่เช่ือมสูพ่ระตําหนกัโฮลี่รู๊ด 
(Palace of Holyrood House) ซึง่เป็นท่ีประทบัของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อต
แลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็นรัฐสภา
แห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย น าท่านเข้าชม
ปราสาทเอดินเบิร์ก อนัสง่างามด้วยทําเลที่ตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่า
จากทกุมมุเมือง เคยเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์สก๊อต เคยถกูทําลายลงหลายครัง้ แต่
ทกุครัง้ก็ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ให้กลบัคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครัง้
สดุท้าย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ สก็อต นกัปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็น
สว่นต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ สว่นของป้อมปราการ และกําแพงปราสาทโบราณ มี
ปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทกุวนัตลอด 
150 ปีที่ผา่นมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรําลกึถึงพระ
มารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นท่ีเป็น The Palace จดั
แสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศ์แหง่สก็อต ห้องประทบั และห้องมหามงกุฎ และ 
Great Hall เคยเป็นทัง้ห้องจัดเลีย้ง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร และ
โรงพยาบาลมาแล้วในแตล่ะยคุสมยัปัจจบุนั จดัแสดงเก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณ์ที่ใช้
ในการสงครามบนัทกึภาพสวยตามอธัยาศยั   

 
 

 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้บนถนนปริน้เซส ที่มีห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนม และร้าน

ขายของที่ระลกึ โดยเฉพาะป่ีสก็อตเคร่ืองดนตรีประจําชาติสก็อต ที่มีความเก่าแก่
ที่สุดในโลก รวมทัง้ผ้า WOOLและผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตันผ้าลายสก็อต
พืน้เมืองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ  ได้เวลารถโค้ชเดินทางสู่เมืองแคร์นไรอนั 
(Cairnryan) เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อตแลนด์ชายฝ่ังตะวนัออก ที่
นิยมในการข้ามเรือเฟอร์ร่ีสูไ่อร์แลนด์เหนือ เส้นทางคมนาคมหลกัที่สะดวกสบาย 
และยงัมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน 

(200.9 ก.ม.) 

 
 

http://www.holidayinn.com/
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 19.30 น. เรือ High Speed Ferry (Stena Line) ข้ามสูเ่บลฟาสต์ (BELFAST) เพียง 2.15 ช.
ม. สูเ่มืองหลวงที่มากด้วยสสีนั และมีชีวิตชีวา ทัง้ยังเป็นประตสููช่นบทอนัเงียบสงบ
ของไอร์แลนด์เหนือ เบลฟาสต์เป็นแหลง่กําเนิดของเรือไททานิค และยงัคงมีร่องรอย
ความเจริญทางอตุสาหกรรมที่ก่อร่างขึน้ อีกทัง้ยงัได้ซึมซบัจนกลายเป็นวฒันธรรม
ของเมือง แม้ภาพความทรงจําที่เต็มไปด้วยความรุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 แตใ่น
ปัจจุบันนี ้เมืองนีเ้ปลี่ยนมุมมองและหนัมาส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่สําคัญ
ตา่งๆ แสดงความเป็นไอร์แลนด์เหนือได้อยา่งสมบรูณ์  

 

 

19.45 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารบนเรือ Local 
21.45 น. ถึงเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ 1 ใน 4 เมืองปกครองของสหราช

อาณาจกัร นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม 
 

 นําท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน 

www.radissonblu.com 
 

วันท่ี 6 คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ 
(World Heritage Site) 

อังคาร 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําท่านเที่ยวชมไอร์แลนด์เหนือ ตามรอยซีรีส์ดังของ HBO เร่ือง "Game of 

Thrones"  แหลง่ทอ่งเที่ยวยอดฮิต สถานที่หลกัที่ใช้เป็นที่ถ่ายทําซีรีส์ดงั เรียกได้ว่า
เปลีย่นจากเมืองร้างเป็นเมืองทอ่งเที่ยว ท่ีรองรับนกัทอ่งเที่ยวหลายร้อยคนต่อวนัใน
ชัว่พริบตา และกลายเป็นแหลง่ท่องเที่ยวยอดฮิตติดอนัดบัโลก สถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ตัง้แต่ถํา้ ทุ่งหญ้า ภูเขา ซึ่งล้วนแต่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทํา Game of 
Thrones ทัง้สิน้ รถโค้ชเลาะเลียบชายฝ่ัง Northern Ireland โดยแวะให้ถ่ายรูปกบั
ปราสาท Carrickfergus ซึง่สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 12 ถือได้ว่าเป็นปราการนอร์มนัที่
เก่าแก่และดีที่สดุของไอร์แลนด์เหนือ ชมทศันียภาพชายฝ่ังทะเลที่ Carrick-A-Rede 
ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ท้าทายผู้กล้า ท้าความสงู ความเสยีว ช่องแคบทีม่ี
ความลกึ 30 เมตร กว้าง 20 เมตร แรกเร่ิมเดิมทีสร้างโดยชาวประมง เพื่อไว้ใช้ข้าม
ไปจับปลาแซลมอน สร้างมาสามร้อยกว่าปี โดยเร่ิมแรกเป็นแค่เชือกจับเส้นเดียว 
ต่อมาได้มีการปรับปรุงสร้างใหม่ให้มั่นคงแข็งแรง และทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
จากนัน้แวะเมือง Bushmills เมืองนีม้ีช่ือเร่ืองวิสกี ้โดยมีโรงกลัน่วิสกีเ้ก่าแก่ ตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1608  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Local 
บา่ย นําท่านสูเ่ขตอนรัุกษ์ธรรมชาติของเนชัน่แนลทรัสต์ และแหล่งมรดกโลกแห่งที่หนึ่ง

ของไอร์แลนด์ (Giant’s Causeway) คนที่น่ีถือวา่เป็นสิง่มหศัจรรย์อนัดบั 8 ของโลก 
ธรรมชาติอนันา่พิศวงนีป้รากฏให้เห็นบริเวณชายฝ่ังนอร์ธ แอนทริม โคสต์ มีตํานาน
เล่า ขานกันต่อมาว่า แนวหินพวกนี ้เกิดจากการสร้างของยักษ์ไอริชที่ช่ือ Finn 
MacCool เพื่อท้าทายประลองยทุธกบัยกัษ์ฝ่ังสก็อตแลนด์ ที่ช่ือว่า Benandonner 
และนัน่เอง สถานท่ีนี ้จึงได้ถกูเรียกวา่ Giant's Causeway หินราว 40,000 แทง่ที่สงู
ถึง 12 เมตร หินบะซอลหกเหลีย่มเหลา่นีถ้กูสร้างขึน้ในช่วงภเูขาไฟระเบิด 60 ล้านปี
ที่แล้ว นีเ้ป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่สุดของโลก ก่อน
เดินทางกลบัแวะชมวิวที่ปราสาทดนูเลซ (Dunluce Castle) เป็นภาพวิวสดุท้ายของ
วนั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 นําท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.radissonblu.com 

 

http://www.radissonblu.com/
http://www.radissonblu.com/
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 วันท่ี 7 เที่ยวเบลฟาสต์ - ไททานิก - บนิสู่มหานครลอนดอน - Oxford 
Street 

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เที่ยวชมเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ ที่มีอตุสาหกรรมการต่อเรือ

และทา่เรือขนาดใหญ่สําหรับจดัสง่สินค้าไปทัว่โลก ในยคุที่เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู และมี
การเจริญเติบโต เกิดขึน้หลงัจากมีการเซ็นข้อตกลงสนัติภาพ เข้าชมไททานิค 
เบลฟาสต์ (Belfast Titanic) พิพิธภณัฑ์ขนาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชัน้ รูปร่างเหมือน
หวัเรือลาํมหมึา แหลง่ทอ่งเที่ยวแหง่ใหมข่องเมือง เรือไททานิคถกูสร้างขึน้ท่ีอู่ต่อเรือ
ฮาร์แลนด์และวูลฟฟ์ในเบลฟาสต์ ก่อนที่จะแล่นไปยงัเมืองเซาท์แธมตัน ภายใน
พิพิธภัณฑ์มีการนําห้องจําลองของห้องสนัทนาการต่างๆ บนเรือและบันไดใหญ่
กลางเรือมาโชว์ด้วย นกัทอ่งเที่ยวยงัสามารถสํารวจเร่ืองราวของไททานิค ผ่านการ
แสดงด้วยเทคนิคพิเศษและระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ในปีค.ศ. 1912 ไททานิกเป็นเรือ
ข้ามสมทุรที่ใหญ่ที่สดุในโลก ใช้เวลาในการสร้างนานถึง 3 ปี ด้วยแรงงานมากกว่า 
5,000 คน เรือเดินสมทุรอนัหรูหราของบริษัทไวท์ สตาร์ ไลน์ ได้ออกเดินทางจาก
เซาท์แธมตนั ได้ดําดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อ 100 ปี นอกจากนีย้งัมี
นิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต์ตัง้แต่เร่ิมมีผู้บุกเบิกเข้ามา
อาศยั ณ ดินแดนแห่งนี ้แล้วนําไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์
วิคตอเรีย, มหาวิทยาลยัควอเตอร์ (University Quarter) กําแพงสนัติภาพ (Peace 
Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัของถนน Falls และ Shankill สถานที่ท่องเที่ยว
ทัง้หมดนีท้ําให้ทา่นได้สมัผสัและเห็นทัง้สองด้านของชีวิตที่ทนัสมยัในเบลฟาสต์  

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

 

บา่ย ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่มหานครลอนดอน หลังจากรับ
สมัภาระรถโค้ชนําคณะเดินทางสู่ถนนอ๊อกฟอร์ด ย่านช้อปปิง้ช่ือดงัของมหานคร
ลอนดอน อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้กบัร้านค้าสองฟากฝ่ังถนน และในห้างสรรพสินค้า 
Selfridges 

20.00 น. รับประทานอาหารคํ่าเมนูแบบดีลักซ์ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น – ต้นตํารับเป็ด
อันโด่งดัง / หอยเชลล์ / กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย 

 นําท่านเข้าสู่ที่พัก KENSINGTON CLOSE HOTEL 4* หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน 

www.kensingtonclosehotel.com 

วันท่ี 8 พระราชวังวินด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน พฤหัสบดี 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. นําคณะเดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้ เลือกทําเลก่อสร้าง

พระราชวงั ซึง่อยูบ่นเนินสงูมองเห็นแมน่ํา้เทมส์อยู่เบือ้งลา่ง น าเข้าชมพระราชวัง
วินด์เซอร์ เป็นท่ีประทบัประมขุสงูสดุแหง่ประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้
วา่พระราชวงัแหง่นีเ้ป็นพระราชวงัที่มีผู้พํานกัอาศยัตอ่เนื่องยาวนานกว่าพระราชวงั
แห่งใดในโลก เดินผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสูอ่าคารจดัแสดงประวตัิความ
เป็นมาของพระราชวงั สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือ เขตพระราชฐานชัน้ใน 
State Apartment  ถือเป็นหวัใจของพระราชวงั ห้องทกุห้องจึงถกูประดบัประดา
ด้วยทรัพย์สมบตัิของราชวงศ์อนัประมาณคา่มิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่าน
ปักประดบั ผนงั, เคร่ืองลายคราม, รูปปัน้, อาวธุ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ใน
ยคุต่างๆ The King's Chamber อนัมีภาพเขียนเป็นจุดเด่น นอกเหนือจากเตียงไม้
สลกัปิดทองสไตล์ฝร่ังเศสสมยัศตวรรษที่ 18 ที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที่
โดดเด่นที่สดุ St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนีม้ีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมกั

 
 

 
 
 

http://www.kensingtonclosehotel.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ EUR_14A_Wow_UK11D-TG-W17 

 ใช้ในงานพระราชพิธี เช่นงานเลีย้งรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้าอลิ
ซาเบซ ภายในตกแตง่ตามศิลปะแบบกอธิก ประดบัประดาด้วยอาวธุชุดเกราะ และ
ตราประจําราชวงศ์ St. George's Chapel มหาวิหารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สดุใน
ประเทศองักฤษ อาคารแห่งนีเ้ร่ิมก่อสร้างในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 
และใช้เวลากวา่ 50 ปีจนสาํเร็จลลุว่ง   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
13.30 น. รถโค้ชนําทา่นสู ่BICESTER VILLAGE เพลดิเพลนิไปกบัการช้อปปิง้สินค้าภายใน

เอ๊าท์เลท็กวา่ 130 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ทา่นเลอืกซือ้อยา่งจใุจ อาทิ Gucci , Prada 
, Dior , Burberry , Chloe , Coach, Superdry และอีกมากมาย สมควรแก่เวลา
ออกเดินทางสูม่หานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมือง
ที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งใน
ศนูย์กลางสาํคญัทางธุรกิจการเมือง และวฒันธรรมของโลก การสื่อสารการบนัเทิง 
แฟชัน่ และศิลปะและเป็นท่ียอมรับวา่มีอิทธิพลไปทัว่โลก 

(80.1 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  Thai 
 นําท่านเข้าสู่ที่พัก KENSINGTON CLOSE HOTEL 4* หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.kensingtonclosehotel.com 

วันท่ี 9 เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราช 
วังบัคกิง้แฮม - ลอนดอนอาย - Harrods  

ศุกร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและน าชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ผ่าน

จตัรัุส ทราฟัลก้าร์, ถ่ายรูปกบัรัฐสภา, หอนาฬิกาบ๊ิกเบน, ที่มีความสงู 320 ฟุต เป็น
นาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ที่สดุในโลก, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ มหาวิหารเซนต์ปอล 
ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแมน่ํา้เทมส์แหง่
แรก แล้วขึน้ฝ่ังที่ทาวเวอร์บริดจ์ สญัลกัษณ์อีกแหง่หนึง่ของเมือง  เข้าชมทาวเวอร์
ออฟลอนดอน ที่มีประวตัิศาสตร์อนัเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลอืด หรือแม้แตซ่บัซ้อน
ซ่อนเง่ือน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวงั, คุก และแดน
ประหาร ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลงั นําชม
มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดบัด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกช่ือ “ดารา
แหง่อาฟริกา 2” หรือ “คลัลนินั 2” และ “มงกฎุของพระราชินีอลซิาเบธ” ประดบัด้วย
เพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิน้สุดท้ายคือ “คฑา” 
ประดบัด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก “ดาราแหง่อาฟริกา 1” หรือ “คลัลินนั 1” แล้ว
นําทา่นสูถ่นนไวท์ฮอลล์ อาคารท่ีทําการของรัฐในปัจจบุนั, บ้านเลขท่ี 10 ถนนดาวน์
นิ่ง บ้านพกัของนายกรัฐมนตรีองักฤษ, พิคคาดิลลีเ่ซอร์คสั เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบ
ของถนน 6 สาย มีนํา้พุ และรูปปัน้อีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่ง
พลอดรักกนั และถ่ายรูปกบัพระราชวงับคักิง้แฮม 

 
 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. ขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเช้าลอยฟ้า

ที่สงูที่สดุในทวีปยุโรป มีความสงู 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราช
อาณาจักร มีผู้ มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ย่านช้อปปิง้ไนท์บริดจ์ ที่มี
ห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด อนัหรูหราให้ท่านได้เลือกซือ้หาสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่
ยโุรป  

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Local 

http://www.kensingtonclosehotel.com/
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  นําท่านเข้าสู่ที่พัก PARK INN BY RADISSON HOTEL LONDON 
HEATHROW 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

www.parkinn.co.uk 

วันท่ี 10 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.00 น. นําท่านเดินทางสูส่นามบินฮีทโธรว์ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัมีเวลาให้ท่านได้ทํา 

Tax Refund พร้อมช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
 

12.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 911  
วันท่ี 11 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ อาทติย์ 
05.45 น. สายการบินไทย นําทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้นเป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะ

วนัเดินทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วที่สมบรูณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ทา่น 7 วนักอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 
กาํหนดวันเดนิทาง 

ระหว่างกลางเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2559 
(ยกเว้นสงกรานต์ และ 1-15 พฤษภาคม) 

17-27 มี.ค. 59 24 มี.ค.-3 เม.ย. 59 31 มี.ค.-10 เม.ย. 59 21 เม.ย.-1 พ.ค. 59 
12-22 พ.ค. 59 19-29 พ.ค. 59 26 พ.ค.-5 มิ.ย. 59  

ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดินทางกลางเดือนมนีาคม - เดือนพฤษภาคม 2559 (ยกเว้นสงกรานต์ และ 1-15 พฤษภาคม) 
 
 
 
 

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น) ทา่นละ   
 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมีเตียง ทา่นละ  
 เด็กอาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตยีง ท่านละ 
 พกัห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มทา่นละ 
 พกัห้องเดี่ยว (Double Single use) จ่ายเพิม่ทา่นละ 
 ในกรณีที่ไมใ่ช้ตัว๋กรุ๊ป หกัคา่ตัว๋ผู้ใหญ่ ตอ่ทา่น 
 ในกรณีที่ไมใ่ช้ตัว๋กรุ๊ป หกัคา่ตัว๋เด็ก ตอ่ทา่น 

127,000.- 
121,000.- 
108,000.- 
17,500.- 
24,000.- 

-42,000.- 
-36,000.- 

กาํหนดวันเดนิทาง / สงกรานต์ 
7 - 17 เมษายน 2559 8 - 18 เมษายน 2559 

ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดินทางวันที่ 7-17 เม.ย. / 8-18 เม.ย. 2559 
 
 
 
 

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น) ทา่นละ   
 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมีเตียง ทา่นละ  
 เด็กอาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตยีง ทา่นละ 
 พกัห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มทา่นละ 
 พกัห้องเดี่ยว (Double Single use) จ่ายเพิม่ทา่นละ 
 ในกรณีที่ไมใ่ช้ตัว๋กรุ๊ป หกัคา่ตัว๋ผู้ใหญ่ ตอ่ทา่น 
 ในกรณีที่ไมใ่ช้ตัว๋กรุ๊ป หกัคา่ตัว๋เด็ก ตอ่ทา่น 

132,000.- 
126,000.- 
113,000.- 
17,500.- 
24,000.- 

-46,000.- 
-39,000.- 

กาํหนดวันเดนิทาง 
1-15 พฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2559 

28 เม.ย.-8 พ.ค. 59 5-15 พ.ค. 59 2-12 มิ.ย. 59 9-19 มิ.ย. 59 
16-26 มิ.ย. 59 23 มิ.ย.-3 ก.ค. 59 30 มิ.ย.-10 ก.ค. 59 7-17 ก.ค. 59 
14-24 ก.ค. 59 21-31 ก.ค. 59 28 ก.ค.-7 ส.ค. 59 4-14 ส.ค. 59 
11-21 ส.ค. 59 18-28 ส.ค. 59 25 ส.ค.-4 ก.ย. 59  

ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดินทาง 1-15 พฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2559) 
 
 
 
 

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น) ทา่นละ   
 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมีเตียง ทา่นละ  
 เด็กอาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตยีง ทา่นละ 
 พกัห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มทา่นละ 

135,000.- 
129,000.- 
115,000.- 
17,500.- 
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  พกัห้องเดี่ยว (Double Single use) จ่ายเพิม่ทา่นละ 
 ในกรณีที่ไมใ่ช้ตัว๋กรุ๊ป หกัคา่ตัว๋ผู้ใหญ่ ตอ่ทา่น 
 ในกรณีที่ไมใ่ช้ตัว๋กรุ๊ป หกัคา่ตัว๋เด็ก ตอ่ทา่น 

24,000.- 
-43,000.- 
-36,500.- 

ค่าทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2559 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหรอาณาจกัร ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภณัฑ์นํา้แร่ที่เมืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้เข้าชมทาง

บริษัทฯ คืนเงินท่านละ 10 ปอนด์) / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / 
คา่ธรรมเนียม Rope Bridge / คา่ขึน้ลอนดอนอาย / คา่เข้าพระราชวงัวินด์เซอร์ / คา่เข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน 

 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะเมือง 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจกัร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่งด่วน ช าระเพ่ิมท่านละ 

6,400 บาท 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS 

TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ สาํหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อย
กวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุ
ถึงสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ

สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบ
จองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

 สาํหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ืองนํา้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้
เคร่ืองได้นํา้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่
เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และนําสมัภาระถือขึน้เคร่ืองนํา้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียก
คา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3 % 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั  wansabai travel ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมี

ประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้
เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่เงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณา
ชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมชํ่าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัที่กําหนด ทางบริษัทฯ
ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อาํนวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สาํหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
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 2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจําเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทเิช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอืน่หรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจําทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจํา 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจํา 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี

ซา่ได้ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยู่ใน
เง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่ 
ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนั
ทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการ
พิจารณาอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวี
ซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้ เดินทาง ตํ่ากวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, 
อบุตัิเหต ุฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ 
บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นี ้
จะคํานงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นชําระมาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถทาํได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตั๋วเคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้อง

ชําระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนทีท่า่นจะชําระเงินคา่ทวัร์
สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 
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 ค่าธรรมเนียมประกันภยัและค่าธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวาม
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิตํา่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
การปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ี
อา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หาก
ทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถ
จองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมกีารลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลทําให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชําระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดนิทางของทา่นก่อน
ชําระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสาํหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเตมิ 

ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 สาํหรับนํา้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาํหรับผู้โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจ
ปฏิเสธได้ 

 สาํหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม/ใบ  โหลดได้ทา่นละ 1 
ใบเทา่นัน้  และนําสมัภาระถือขึน้เคร่ืองนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสาย
การบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้นาํขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํา่กวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 
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 การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศองักฤษ   
ใช้เวลายื่นประมาณ 15-20 วันทาํการ (ไม่นับวันเสาร์ - อาทติย์และวันหยุด) 

(การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือ ด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคาํร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ  
ตึกสาํนักงานเทรนดี ้ชัน้ที่ 28 ถนนสุขุมวทิซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110) 

 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 
รูป 

 สาํเนาทะเบียนบ้าน /สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนาสตูิ
บตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุตําแหน่ง , อตัราเงินเดือนใน
ปัจจุบัน, วนัเดือนปีที่เร่ิมทํางานกับบริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางาน
ตามปกติหลงัครบกําหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมี
จํานวนไมต่ํ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิลาํเนา 
ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า  ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***
สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  –6แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบุช่ือผู้
เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจาก
การขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
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 และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 
 


