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วันที่ 1วันที่ 1  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ  --  ลอนดอน (อังกฤษลอนดอน (อังกฤษ))  ศุกร์ศุกร์  
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 

สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
 

วันที่ 2วันที่ 2  ลอนดอนลอนดอน  --  สโตนเฮ้นจ์สโตนเฮ้นจ์  --  พิพธิภณัฑ์พิพธิภณัฑ์น า้แร่ที่เมืองบาธน า้แร่ที่เมืองบาธ  --  คาร์ดี๊ฟ (เวลส์)คาร์ดี๊ฟ (เวลส์)  เสาร์เสาร์  
01.10 น. ออกเดินทางสูล่อนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910   
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ

โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้
การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม
ได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี
ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

07.15 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชปรับ
อากาศรอรับทา่นออกเดินทางสูเ่มืองซาลส์บวัร่ี น าชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 
1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลบัดํามืดในช่วงหนึ่ง
ของประวตัิศาสตร์ จากนัน้ออกเดินทางตอ่สูเ่มืองบาธ     ในหบุเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มี
อายตุัง้แต่เมื่อครัง้โรมนัเรืองอํานาจจากหลกัฐานบ่อนํา้พุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่
หลงเหลอือยูท่ําให้เมืองบาธได้รับการแตง่ตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยเูนสโกในปี 
ค.ศ. 1987 

(114 ก.ม. / 54 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. นําท่านเที่ยวชมพิพิธภณัฑ์น ้าแร่ร้อนโรมนั (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวตัิการ

ค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารสําคญัของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตัง้ของบ่อ
นํา้แร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  สว่นที่สองคือ บริเวณวดั และสว่นที่สามคือ 
บริเวณที่เปิดบริการให้นกัทอ่งเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการนํา้แร่ ซึ่งมีทัง้สระว่ายนํา้, บ่อ
นํา้แร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอนํา้ และสว่นที่เป็น Turkish Bath และให้ท่านได้ชิมนํา้แร่ที่จดั
ให้กับนักท่องเที่ยวเท่านัน้จากนัน้เที่ยวชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึน้ในยุค
จอร์เจียน ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอีกทัง้อาคารรอยลั เครสเซน่ กลุม่อาคารรูปคร่ึงวงกลม
ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทําให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย แล้วเดินทางต่อสู่เมือง บริ
สตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกัน้ข้าม
สะพานเชเวิร์น ผ่านช่องแคบบริสตอลเข้าสู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์  
หนึ่งในเครือจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นที่พํานกัของขนุ
นางผู้ปกครองเมือง ถกูล้อมรอบไว้ด้วยกําแพงโบราณ จากนัน้ชม ศาลาวา่การเมือง และ 
พิพิธภณัฑ์ ซึง่เป็นกลุม่อาคารโบราณเก่าแก่ ผา่นชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนาม
กีฬามิลเลนเนียม, อาคารท่ีทําการของรัฐ   

(91 ก.ม.) 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU CARDIFF HOTEL  4* หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.radissonblu.com 

วันที่ 3วันที่ 3  เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์  --  สแตรทฟอร์ดสแตรทฟอร์ด  อัพพอนอัพพอน  เอวอนเอวอน  --  ยอร์คยอร์ค  อาทติย์อาทติย์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําทา่นสู ่เขตคอตสโวลส์ บริเวณเลก็ ๆ ทางตะวนัตกขององักฤษ หมู่บ้านแสนสวยเงียบ

สงบ และเมืองเลก็ ๆ ที่มีร้านค้าตกแตง่แบบชนบท สลบักบัทุง่หญ้าสเีขียวขจี คอตสโวลส์ 
เป็นศูนย์กลางการค้าขนแกะและเลีย้งแกะมาตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่  13-15  พาท่าน

(135 ก.ม. / 40 ก.ม.) 

http://www.radissonblu.com/
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 เที่ยวชม เมืองเบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์ เมืองที่โดง่ดงัที่สดุในคอตส์โวลส์ ดเูงียบสงบมี      
ลาํธารสายเล็ก ๆ (แม่นํา้วินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามนํา้เป็น
ช่วง ๆ กบัต้นวิลโลว์ที่แกว่งก่ิงก้านใบอยู่ริมนํา้ เมืองนีม้ีร้านอาหารและโรงแรม รวมทัง้
ร้านค้าให้เดินเลน่เก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย์ แล้วเดินทางต่อสูเ่มือง สแตรทฟอร์ด เมือง
ที่ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ํา้เอวอนอนัเป็นบ้านเกิดของวิลเลีย่มเช็คสเปียร์ กวีที่มีช่ือเสยีงที่สดุของ
องักฤษ   

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. อิสระเดินเลน่ชมเมือง หาซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัวิลเลียม เชคสเปียร์ กวีเอกที่โด่งดงัของ

โลก หลงัจากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองยอร์ค (York) เขตแดนที่ครัง้หนึ่งกองทพัโรมนั ได้
สร้างแนวกําแพงป้องกันการบุกรุกของข้าศึก ซึ่งก็คือชาวสก็อตผู้ ป่าเถ่ือน ระหว่าง
เส้นทางผ่านเขตยอร์คเชอร์เดลส์ ที่อุดมสมบรูณ์ไปด้วยทุ่งหญ้าอนักว้างใหญ่ จนเข้าสู่
เขตเมืองยอร์ค ซึง่เป็นศนูย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจกัรมาตัง้แต ่ค.ศ.ที่ 19 

(241 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก YORK MARRIOTT HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.marriott.com  
วันที่ 4วันที่ 4  ยอร์คยอร์ค  --  ยอร์คมินสเตอร์ยอร์คมินสเตอร์  --  น่ังรถไฟสาย อีสต์น่ังรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ โคสด์ เรลเวย์ --  เอดินเบิร์กเอดินเบิร์ก  (สก๊อต(สก๊อต

แลนด์)แลนด์)  --  ช้อปป้ิงย่านถช้อปป้ิงย่านถนนปริน้เซสนนปริน้เซส  
จันทร์จันทร์  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. พาเที่ยวชมคลฟิฟอร์ดทาวเวอร์ สิง่ก่อสร้างโบราณเช่ือกนัว่ามีมาตัง้แต่ยคุโรมนั เมื่อครัง้

การเข้ายดึครองของจกัรพรรดิ์คอนสแตนติน ใกล้กนัเป็นอาคารของพิพิธภณัฑ์ปราสาท
ยอร์ค กําแพงเมืองโบราณทอดแนวยาวสู่ตัวเมืองเก่าอนัเป็นที่ตัง้ มหาวิหารยอร์คมิน 
สเตอร์ จดัเป็นมหาวิหารแหง่หนึง่ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในองักฤษ และครอบคลมุพืน้ที่ใกล้เคียง
ของเมืองยอร์ก ซึ่งเป็นเมืองแห่งยคุกลาง เมืองแห่งนีม้ีบิช็อปประจําเมืองในราวปี 314 
ทําให้เป็นสถานที่ที่มีความสําคญัต่อคริสต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ขององักฤษ  อีกทัง้ยงัเป็น
โบสถ์แบบกอธิคที่ใหญ่ที่สดุในองักฤษเหนืองดงามด้วยการตกแต่งด้วยกระจกสี  แล้ว
อิสระให้ทา่นได้เดินเลน่ในเขตเมืองเก่าและตามอธัยาศยักบัการหาซือ้ของที่ระลกึ 

 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. นําท่านออกเดินทางโดยรถไฟด่วนสู่ดินแดนของสก๊อตแลนด์ที่เมืองเอดินเบิร์ก เมือง

หลวงที่ตัง้อยู่ ในพื น้ที่ที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ ้งบนถนนปริน้เซส ที่มี
ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนม และร้านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะป่ีสก็อตเคร่ืองดนตรี
ประจําชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ที่สดุในโลก รวมทัง้ผ้า WOOLและผ้าแคชเมียร์ และผ้า
ตาร์ตนัผ้าลายสก็อตพืน้เมืองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ    

(325 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก HILTON EDINBURGH GROSVENOR HOTEL 4* หรือ

เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www3.hilton.com     

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจัดห้องพักในเมืองใกล้เคียง หากวันที่ เข้าพักตรงกับ
เทศกาลต่างๆ 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)  

 

http://www.marriott.com/
http://จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด/
http://www.visitbritain.com/th/destinations/city-guides/york/index.aspx
http://www.hilton.com/
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 วันที่ 5วันที่ 5  ปราสาทเอดนิเบิร์กปราสาทเอดนิเบิร์ก  --  พระต าหนักโฮลีรู๊ดพระต าหนักโฮลีรู๊ด  --  เลเลคดสิทริคคดสิทริค  --  วินเดอร์เมียร์วินเดอร์เมียร์  อังคารอังคาร  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึน้สูย่อดเขาแคลตนัที่จะทําให้ท่านประทบัใจไปกบัเมืองที่

ถกูแบง่เป็นสองฝ่ังของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะได้ชมวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองแล้ว 
บนเนินเขาแห่งนีย้งัเป็นที่ตัง้ของอนุสรณ์สถานรําลึกถึงสงครามนโปเลียน ที่ยงัสร้างไม่
เสร็จสมบรูณ์ สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทําให้เอ
ดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่านชมอนสุาวรีย์บ็อบบี ้สนุขั
พนัธุ์สกายเทอเรียร์ที่โดง่ดงัที่สดุตวัหนึ่งของโลก จากความซื่อสตัย์ และจงรักภกัดี  แล้ว
เดินทางสู่ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสําคัญที่เช่ือมสู่พระตําหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of 
Holyrood House) ซึง่เป็นท่ีประทบัของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ และเคย
เป็นที่ประทบัของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอนัน่า
ภาคภมูิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั แล้วนําท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก อนัสง่า
งามด้วยทําเลที่ตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทกุมมุเมือง เคยเป็นที่ประทบั
ของกษัตริย์สก๊อต เคยถกูทําลายลงหลายครัง้ แตท่กุครัง้ก็ได้รับการบรูณะ และสร้างใหม่
ให้กลบัคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครัง้สดุท้าย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ 
สก็อต นกัปราชญ์ ชาวสก็อต แบง่เป็นสว่นต่างๆอย่างน่าชม อาทิ สว่นของป้อมปราการ
และกําแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 
1300 น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีที่ผา่นมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 
12 เพื่อรําลกึถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นที่เป็น 
The Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศ์แหง่สก็อต ห้องประทบั และห้องมหา
มงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทัง้ห้องจัดเลีย้ง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหารและ
โรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยคุสมยัปัจจุบนั จดัแสดงเก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณ์ที่ใช้ใน
การสงครามบนัทกึภาพสวยตามอธัยาศยั   

 
 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองวินเดอร์เมียร์ สูเ่ขตเลคดิสทริค (Lake District) อทุยานแห่งชาติที่

ได้รับการขนานนามวา่ดี  และสวยที่สดุขององักฤษที่กว้างขวางและครอบคลมุทะเลสาบ
ถึง 16 แหง่ 

(250 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก LOW WOOD HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.elh.co.uk/hotels/lowwood/ 
วันที่ 6วันที่ 6  เลคดิสทริคเลคดิสทริค  --  แมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์  --  สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด  ––  ช้อปป้ิงช้อปป้ิง  OOuuttlleett  --  มหามหา

นครลอนดอนนครลอนดอน  
พุธพุธ  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําทา่นชมบรรยากาศของเลคดิสทริค เขตอทุยานที่มีช่ือเสียงที่สดุของประเทศ เพื่อการ

พักผ่อนตากอากาศท่ามกลางความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบและหุบเขางดงาม
ประดจุหนึง่ภาพวาด เดินทางตอ่สูแ่มนเชสเตอร์ เมืองอตุสาหกรรม ที่มีช่ือเสียง อีกทัง้ยงั
เป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัในวงการฟตุบอลของโลก คือ แมนยหูรือ ปีศาจแดง 
น าคณะเข้าชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด ที่สร้างนกัเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจแดงมา
หลายสมยั สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยฯู ที่จดัว่ารวยที่สดุในโลก อิสระให้ท่านเลือก
ซือ้ของที่ระลึกของทีมที่ท่านช่ืนชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่
ระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้าชมสนามฟุตบอลและมิว
เซียมจะงดให้บริการในวนัทําการแขง่ขนั) 

(144 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. รถโค้ชนําทา่นสู ่BICESTER VILLAGE เพลดิเพลินไปกบัการช้อปปิง้สินค้าภายในเอ๊าท์

เลท็กวา่ 120 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกซือ้อย่างจุใจสมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่
มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของ
สหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสําคญัทาง

(239 ก.ม. / 100 ก.ม.) 

http://www.elh.co.uk/hotels/lowwood/
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 ธุรกิจการเมือง และวฒันธรรมของโลก การสือ่สารการบนัเทิง แฟชัน่ และศิลปะและเป็น
ที่ยอมรับวา่มีอิทธิพลไปทัว่โลก 
 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น – ต้นต าหรับเป็ดอันโด่งดัง เพิ่ม 

หอยเชลล์ + กุ้งมังกรและหลากหลายเมนูความอร่อย 
Chinese Deluxe Menu 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4* 
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

www.millenniumhotels.co.uk  

วันที่ 7วันที่ 7  พระราชวังวินด์เซอร์พระราชวังวินด์เซอร์  --  เวสต์มินเตอร์เวสต์มินเตอร์  --  ลอนดอนอายลอนดอนอาย  --ทาวเวอร์ออฟลอนดอนทาวเวอร์ออฟลอนดอน  พฤหัสบดีพฤหัสบดี  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. นําคณะเดินทางสู่พระราชวงัวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้ เลือกทําเลก่อสร้าง

พระราชวงัแห่งนี ้ซึ่งอยู่บนเนินสงูมองเห็นแม่นํา้เทมส์อยู่เบือ้งลา่ง พระราชวงัวินด์เซอร์ 
เป็นที่ประทบัประมขุสงูสดุแห่งประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวงั
แหง่นีเ้ป็นพระราชวงัที่มีผู้พํานกัอาศยัตอ่เนื่องยาวนานกว่าพระราชวงัแห่งใดในโลก  เข้า
ชมภายใน โดยผา่น Jubilee Garden ก่อนเข้าสูอ่าคารจดัแสดงประวตัิความเป็นมาของ
พระราชวงั สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือเขตพระราชฐานชัน้ใน  State Apartment  
ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของ
ราชวงศ์อนัประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่านปักประดบั ผนงั, เคร่ือง
ลายคราม, รูปปัน้, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุคต่างๆ  The King's 
Chamber อนัมีภาพเขียนเป็นจุดเด่นนอกเหนือจากเตียงไม้สลกัปิดทองสไตล์ฝร่ังเศส
สมยัศตวรรษที่ 18 ที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที่โดดเด่นที่สดุ St.George's 
Hall ท้องพระโรงแห่งนีม้ีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมกัใช้ในงานพระราชพิธี เช่นงาน
เลีย้งรับรองพระราชอาคนัตกุะในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบ
โกธิก ประดบัประดาด้วยอาวธุชดุเกราะและตราประจําราชวงศ์ และไม่พลาดกบัการเข้า
ชม St. George's Chapel ถือเป็นอาคารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สดุในประเทศองักฤษ 
อาคารแหง่นีเ้ร่ิมก่อสร้างในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้เวลากว่า 50 ปี
จนสาํเร็จลลุว่ง   

 

 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Local 
13.00 น. เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและน าชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ผ่านจัตุรัส 

ทราฟัลก้าร์ ผ่านจตรัุสรัฐสภา, พระราชวงัเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตัง้ของรัฐสภาองักฤษ, หอ
นาฬิกาบ๊ิกเบน ท่ีมีความสงู 320 ฟุต เป็นนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสดุในโลก ผ่านชม
ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่นํา้เทมส์แห่งแรก มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่
เป็นอนัดบั 2 ของโลก จากนัน้ เดินทางสูท่าวเวอร์บริดจ์ สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง  
เพื่อเข้าสู่ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ที่มีประวตัิศาสตร์อนัเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือดหรือ
แม้แต่ซบัซ้อนซ่อนเง่ือน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวงั, คุก 
และแดนประหาร ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ซึ่งเป็นกลุม่อาคารและหอคอยหลายหลงั ชม
มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดบัด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกช่ือ “ดาราแห่ง
อาฟริกา 2” หรือ “คลัลินนั 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร 
“โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก และชิน้สดุท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วย
เพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก “ดาราแหง่อาฟริกา 1” หรือ “คลัลนินั 1” ข้ึนชมทศันียภาพของ
เมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเช้าไฟฟ้าที่สงูที่สดุในทวีปยโุรป มีความสงู 
135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่ได้รับความนิยม จากนัน้รถโค้ช
นําทา่นผา่นไปชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศนูย์กลางการปกครองสว่นท้องถ่ิน
มากวา่ 800 ปี, เสาอนสุรณ์ไฟไหม้ครัง้ใหญ่ แล้วเข้าสูถ่นนไวท์ฮอลล์ อาคารท่ีทําการของ

 

 
 

 

http://www.millenniumhotels.co.uk/
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 รัฐในปัจจบุนั, บ้านเลขท่ี 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพกัของนายกรัฐมนตรีองักฤษ จตัรัุสพิค
คาดิลลี ่เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีนํา้พ ุและรูปปัน้อีรอสตรงกลางเป็นที่
นิยมของหนุม่สาวมานัง่พลอดรักกนั 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4* 

หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.millenniumhotels.co.uk  

วันที่ 8วันที่ 8  มาดามทุสโซ่ด์มาดามทุสโซ่ด์  --  พระราชวังบัคกิง้แฮมพระราชวังบัคกิง้แฮม  --  ช้อปป้ิงบนถนนอ็อกฟอร์ช้อปป้ิงบนถนนอ็อกฟอร์ดด    ศุกร์ศุกร์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ึงมาดามทุสโซ่ด์ แต่ละห้องล้วนจดัไว้อย่างน่าชมอาทิ 

ห้องบคุคลสาํคญัๆ จากทัว่โลกและมีช่ือเสยีงนกักีฬา, ศิลปินเอก, นกัการเมือง ตลอดจน
ผู้นําประเทศตา่งๆ รวมทัง้ราชวงศ์แหง่องักฤษ แล้วให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกบัลอนดอน
แท็กซี่  ผ่านห้องต่างๆ ที่ ล้วนแต่น่าสนใจ เ ป็นอย่างยิ่ ง  จากนัน้ เดินทางต่อสู่
พระราชวงับัค้กิง้แฮม ท่ีประทบัของพระเจ้าอลซิาเบธท่ี 2 และพระสวามี  
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าตามอัธยาศยัในห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด หรือย่านถนน 

อ๊อกฟอร์ด  
 
 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก HILTON LONDON HEATHROW AIRPORT 

TERMININAL 5 HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www3.hilton.com  

วันที่ 9 เดินทางกลับกรุงเทพฯเดินทางกลับกรุงเทพฯ เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัมีเวลาให้ท่านได้ทํา Tax 

Refund พร้อมช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
 

12.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 911  
วันที่ วันที่ 1010  เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯเดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ  อาทติย์อาทติย์  
05.45 น. สายการบินไทย นําทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนักอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

ก าหนดวนัเดิก าหนดวนัเดินทางนทาง  
ระหว่างระหว่างกลางเดอืนกลางเดอืนมนีาคม มนีาคม --  เดือนพฤษภาคม เดือนพฤษภาคม 22555599  (ยกเว้นสงกรานต์(ยกเว้นสงกรานต์  และ 1และ 1--15 พฤษภาคม15 พฤษภาคม))  

18-27 มี.ค. 59 25 มี.ค.-3 เม.ย. 59 1-10 เม.ย. 59 22 เม.ย.-1 พ.ค. 59 
13-22 พ.ค. 59 19-28 พ.ค. 59 27 พ.ค.-5 มิ.ย. 59  

คา่ทวัร์ตอ่ทา่นคา่ทวัร์ตอ่ทา่น  ::  เดินทางกลางมนีาคม เดินทางกลางมนีาคม --  เดือนพฤษภาคม เดือนพฤษภาคม 22555599  (ยกเว้นสงกรานต์ และ 1(ยกเว้นสงกรานต์ และ 1--15 พฤษภาคม)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 ทา่นละ 
 พกัห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มทา่นละ 
 พกัห้องเดี่ยว (Double Single use) จ่ายเพิม่ทา่นละ 
 ในกรณีที่ไมใ่ช้ตัว๋กรุ๊ป หกัคา่ตัว๋ผู้ใหญ่ ตอ่ทา่น 
 ในกรณีที่ไมใ่ช้ตัว๋กรุ๊ป หกัคา่ตัว๋เด็ก ตอ่ทา่น 

115,000.- 
110,000.- 
98,000.- 
14,500.- 
18,500.- 

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

ก าหนดวนัเดนิทางก าหนดวนัเดนิทาง  //  สงกรานต์สงกรานต์  
9 - 18 เมษายน 2559 10 - 19 เมษายน 2559 12 - 21 เมษายน 2559 

คา่ทวัร์ตอ่ทา่นคา่ทวัร์ตอ่ทา่น  ::  เดินทางวนัที่ เดินทางวนัที่ 99--18 เม.ย. / 18 เม.ย. / 1100--19 เม19 เม.ย. / 12.ย. / 12--21 เม.ย. 21 เม.ย. 25592559  

http://www.millenniumhotels.co.uk/
http://www.hilton.com/
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 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 

120,000.- 
114,000.- 
102,000.- 
14,500.- 
18,500.- 

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

ก าหนดวนัเดนิทางก าหนดวนัเดนิทาง  
11--1155  พฤษภาคม และ เดือนมถุินายน พฤษภาคม และ เดือนมถุินายน --  เดือนสิงหาคม เดือนสิงหาคม 22555599    

30 เม.ย.- 9 พ.ค. 59 6-15 พ.ค. 59 3-12 มิ.ย. 59 10-19 มิ.ย. 59 
17-26 มิ.ย. 59 24 มิ.ย.-3 ก.ค. 59 1-10 ก.ค. 59 8-17 ก.ค. 59 
15-24 ก.ค. 59 22-31 ก.ค. 59 29 ก.ค.-7 ส.ค. 59 5-14 ส.ค. 59 
12-21 ส.ค. 59 19-28 ส.ค. 59 26 ส.ค.-4 ก.ย. 59  

คา่ทวัร์ตอ่ทา่นคา่ทวัร์ตอ่ทา่น  ::  เดินทาง 1เดินทาง 1--15 พฤษภาคม และ เดือนมถินุายน 15 พฤษภาคม และ เดือนมถินุายน --  เดือนสงิหาคม 2559 เดือนสงิหาคม 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 

118,000.- 
113,000.- 
101,000.- 
14,500.- 
18,500.- 

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

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

 คา่พาหนะทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภณัฑ์นํา้แร่ที่เมืองบาธ / ค่าเข้ามหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ / ค่ารถไฟ 2nd จากยอร์คสูเ่อดินเบิร์ก / 

ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้เข้าชม ทางบริษัทฯคืนเงินท่านละ 10 
ปอนด์) / คา่ขึน้ลอนดอนอาย / คา่เข้าพระราชวงัวินด์เซอร์ / คา่เข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน / คา่เข้าหุน่ขีผ้ึง้มาดามทสุโซด์่ 

 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะเมือง 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจกัร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่งด่วน ช าระเพ่ิมท่านละ 6,400 

บาท 
 คา่บริการนําทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์นําเที่ยว และคอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทา่น 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN.คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ สาํหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจาก
โรคประจําตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 
กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม คา่ทวัร์ไมร่วม ::  
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3 % 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ
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 เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่นทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม่ 

กการจองทวัร์ ารจองทวัร์ ((HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั  wansabai travel ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ 

เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน 
ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่เงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื
ลว่งหน้า 30 วนักอ่นการเดินทาง หากทา่นไมชํ่าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทาง
โดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อาํนวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อาํนวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สาํหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

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

สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบั
ผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (การยกเลกิการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
  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 โดยสามารถยื่นขอวซีา่ได้

ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของ
ตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไมว่า่
ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่
จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ทา่นยื่นขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ตํา่กวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุ
จําเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิ
ประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะคํานงึถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่
ทวัร์ที่ทา่นชําระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถทาํได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
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  ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องชําระ
คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (การสะสมไมล์ของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

ค่ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (าธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่
อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามทีต้่องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิตํา่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (สถานท่ีเข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดทํา

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมกีารลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทําให้ทา่น
ไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ชําระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีใ่นชว่งวนัเดินทางของทา่นก่อนชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสาํหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิม่เติม ทา่นจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่น
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 สาํหรับนํา้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาํหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

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

 ในบางรายการทวัร์ ทีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํา่กวา่มาตรฐาน
ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในนํา้หนกั
สว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
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  บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การ
สญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (การสบูบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดทีช่ดัเจนใน

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (การเดินทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , 

เด็ก , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศอังกฤเอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศอังกฤษษ  
ใช้เวลายื่นประมาณ ใช้เวลายื่นประมาณ 1515--2200  วันท าการไม่นับวันเสาร์ วันท าการไม่นับวันเสาร์ --  อาทติย์และวันหยุดอาทติย์และวันหยุด  

(การขอวีซา่ประเทศองักฤษผู้ เดนิทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือสแกนลายนิว้มือ ด้วยตนเอง ณ  
ศนูย์รับคําร้องขอวีซา่ประเทศองักฤษ ตัง้อยู่ท่ีอาคารเดอะเทรนดี ้ชัน้ 28 สขุมุวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. ) 
 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 สาํเนาทะเบียนบ้าน /สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สาํเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /สาํเนาทะเบียนสมรส , หยา่ / สาํเนาสตูิบตัร ใน

กรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักดัที่ทา่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุําแหนง่ , อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนั

เดือนปีที่เร่ิมทํางานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกติหลงัครบกําหนด
ลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ 
หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 สาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่
ตํ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภูมิลําเนา ในกรณีที่
เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับ
บญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  –6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบุช่ือผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

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

เร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อํานวยการ
เขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่กาย
สภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯ 
ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ท่าน
ไมส่ามารถเรียกร้องคืนค่าวีซา่ได้ 
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