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วันที ่1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ) ศุกร ์
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์D 9-

12 สายการบินไทย เจ้าหนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการ
เช็คอิน  

วันที ่2 ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ ์- พิพิธภัณฑน์ ้าแร่ทีเ่มืองบาธ - คารด์ี๊ฟ
เมืองหลวงแห่งเวลส ์

เสาร ์

00.15 น. ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910   
หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่า

รถโคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทวัร ์กรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาด
เที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบัติ, การถูกปฏิเสธ
การเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายตามโปรแกรมได ้หัวหน้าทัวร ์มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้าแลว้ และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร ์
หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

 

06.20 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว ์นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รถโคช้รอรบั
ท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลสบ์วัรี่ น ำเข้ำชมเสำหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 
ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลบัด ามืดในช่วงหน่ึง
ของประวัติศาสตร  ์จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ     ในหุบเขาเอวอนเมือง
เก่าแก่ที่มีอายุตัง้แต่เมื่อครัง้โรมันเรืองอ านาจจากหลักฐานบ่อน า้พุรอ้น และซาก
อาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ท  าใหเ้มืองบาธไดร้บัการแต่งตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจาก
องคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 

(162 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร Local  
13.00 น. น ำเข้ำชมพิพิธภัณฑ์น ้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวตัิการ

คน้พบที่น่าสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมือง คือบริเวณที่เป็นท่ีตัง้ของ
บ่อน า้แร่รอ้นคิงส ์(The Sacred Spring)  ส่วนที่สองคือ บริเวณวดั และส่วนที่สาม
คือ บรเิวณที่เปิดบรกิารใหน้กัท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใชบ้รกิารน า้แร ่ซึ่งมีทัง้สระว่าย
น า้, บ่อน า้แร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน า้ และส่วนที่เป็น Turkish Bath และใหท้่านได้
ชิมน า้แร่ที่จัดใหก้ับนักท่องเที่ยวเท่านั้นจากนั้นเที่ยวชมเมืองอาคารบา้นเรือนถูก
สรา้งขึน้ในยุคจอรเ์จียน ท่ีมีเอกลักษณเ์ฉพาะตวัอีกทั้งอาคารรอยลั เครสเซ่น กลุ่ม
อาคารรูปครึง่วงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ท าใหเ้มืองบาธมีเสน่หไ์ม่นอ้ย แลว้
เดินทางต่อสู่เมือง บริสตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส ์
เพียงแค่ช่องแคบกั้นขา้มสะพานเชเวิรน์ ผ่านช่องแคบบริสตอลเขา้สู่ เมืองคารด์ิ๊ฟ 
เมืองหลวงของประเทศเวลส์  หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของ
ปราสาทคารด์ิ๊ฟ เดิมเป็นที่พ านักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ย
ก าแพงโบราณ จากนั้นชม ศาลาว่าการเมือง และ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคาร
โบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคารด์ิฟ๊, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคาร
ที่ท  าการของรฐั   

(88 ก.ม.) 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก CLAYTON HOTEL CARDIFF 4* หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.claytonhotelcardiff.com  

 

 

http://www.claytonhotelcardiff.com/
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วันที ่3 เบอรต์ัน ออน เดอะวอเตอร ์ - สแตรทฟอรด์ อัพพอน เอวอน - 
แมนเชสเตอร ์

อาทติย ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านสู่เขตคอตส์โวลส ์ภูมิภาคทางตะวันตกของอังกฤษ หมู่บา้นแสนสวยเงียบ

สงบ และเมืองเล็ก ๆ ท่ีมีรา้นคา้ตกแต่งแบบชนบท สลบักับทุ่งหญา้สีเขียวขจีคอตส์
โวลส ์เป็นศูนยก์ลางการคา้ขนแกะและเลีย้งแกะมาตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษที่  13-15  
พาท่านเที่ยวชมเมืองเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์เมืองที่โด่งดงัที่สดุในคอตส์โวลส ์
ดเูงียบสงบมีล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น า้วินดร์ชั) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหิน
ทอดขา้มน า้เป็นช่วง ๆ กับตน้วิลโลวท์ี่แกว่งกิ่งกา้นใบอยู่ริมน า้ เมืองนีม้ีรา้นอาหาร
และโรงแรม รวมทั้งรา้นคา้ใหเ้ดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ แลว้เดินทางต่อสู่
เมืองสแตรทฟอรด์ เพียง 42 ก.ม. เมืองที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เอวอนอันเป็นบา้นเกิด
ของวิลเลียม เช็คสเปียร ์กวีที่มีชื่อเสียงที่สดุขององักฤษ   

(132.2 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซือ้ของที่ระลึกเก่ียวกบัวิลเลียม เชคสเปียร ์กวีเอกที่โด่งดงั

ของโลก หลงัจากนัน้ออกเดินทางสู่แมนเชสเตอร ์เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง อีก
ทัง้ยงัเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดงัในวงการฟตุบอลของโลก คือ แมนยู หรือ 
ปีศาจแดง  

(194.5 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่ าน เข้ าสู่ ที่ พั ก  CROWN PLAZA MANCHESTER CITY CENTRE 4*  

หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.crowneplaza.com/Manc

hester  
วันที ่4 สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวิน

เดอรเ์มียร ์- เอดินเบิรก์ (สก็อตแลนด)์ 
จันทร ์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น ำคณะเข้ำชมสนำมโอลด์ แทรฟฟอร์ด ที่สรา้งนกัเตะเก่ง ฝีเทา้ยอดของปีศาจ

แดงมาหลายสมยั สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ท่ีจดัว่ารวยที่สดุในโลก อิสระ
ใหท้่านเลือกซือ้ของที่ระลกึของทีมที่ท่านชื่นชอบในรา้น MEGA STORE ที่มากมาย
ไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล (หมำยเหตุ กำรเข้ำชม
สนำมฟุตบอลและ    มิวเซียมจะงดให้บริกำรในวันท ำกำรแข่งขัน) แลว้ออก
เดินทางสู่เมืองวินเดอรเ์มียร ์เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่
ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษที่กว้างขวางและครอบคลุม
ทะเลสาบถึง 16 แห่ง 

(144.6 ก.ม.) 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น ำคณะล่องเรือชมควำมสวยงำมของทะเลสำบวินเดอร์เมียร์ ทะเลสาบน า้จืด

ขนาดใหญ่ มีความยาว 18 ก.ม. และส่วนกวา้งที่สดุราวๆ 1.5 ก.ม. ชาวองักฤษเรียก
กันว่า “ทะเลสาบริบบิ ้น” บ่งบอกถึงลักษณะของทะเลสาบนี ้ ว่ากันว่าน ้าใน
ทะเลสาบเป็นน า้ที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา  สองฝ่ังของทะเลสาบเต็ม
ไปดว้ยความร่มรื่นของไมใ้หญ่นานาพนัธุ ์สลับกับบา้นพกัตากอากาศที่มาสรา้งไว ้
ช่วยเติมแต่งใหเ้ป็นทศันียภาพท่ีน่าดชูมยิ่งขึน้ไปอีก จึงกลายเป็นท่ีพกัผ่อนยอดนิยม
อีกแห่งหนึ่งของคนอังกฤษที่นิยมมาเล่นเรือใบล าเล็กๆ หรือนั่งเรือล่องไปตาม
ทะเลสาบ เพื่อดื่มด ่ากบัธรรมชาติ แลว้เดินทางสู่ดินแดนภาคเหนือที่เมืองเอดนิเบิรก์ 
หรือ เอดินเบอระ เมืองหลวงของสก็อตแลนดท์ี่ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีที่สวยงาม  

(227.8 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL EDINBURGH HOTEL 4* หรือเทียบเท่าใน www.novotel.com 

http://www.novotel.com/
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ระดับเดียวกัน 
วันที ่5 แคลตันฮิลล ์ - ปราสาทเอดินเบิรก์ - แครน์ไรอัน - เบลฟาสต ์

(ไอรแ์ลนดเ์หนือ) 
อังคาร 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึน้สู่ยอดเขาแคลตันที่จะท าใหท้่านประทับใจไปกับ

เมืองที่ถูกแบ่งเป็นสองฝ่ังของโอลดท์าวนแ์ละนิวทาวน ์นอกจะไดช้มวิวทิวทศันข์อง
ตัวเมืองแลว้ บนเนินเขาแห่งนีย้ังเป็นที่ตัง้ของอนุสรณ์สถานร าลึกถึงสงครามนโป
เลียน ท่ียงัสรา้งไม่เสรจ็สมบูรณ ์สถาปัตยกรรมที่คลา้ยคลงึมหาวิหารแพนธีออน ใน
ประเทศกรีซ ท าใหเ้อดินเบอระไดร้บัการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่าน
ชมอนสุาวรียบ์็อบบี ้สนุขัพนัธุส์กายเทอเรียรท์ี่โด่งดงัที่สดุตวัหน่ึงของโลก จากความ
ซื่อสตัย ์และจงรกัภกัดี  ถนนรอยลัไมล ์ถนนสายส าคญัที่เชื่อมสู่พระต าหนกัโฮล่ีรู๊ด 
(Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็นท่ีประทบัของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อต
แลนด ์และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็นรฐัสภา
แห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิ ใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย น ำท่ำนเข้ำชม
ปรำสำทเอดินเบิร์ก อนัสง่างามดว้ยท าเลที่ตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่า
จากทุกมมุเมือง เคยเป็นที่ประทบัของกษัตรยิส์ก๊อต เคยถกูท าลายลงหลายครัง้ แต่
ทุกครัง้ก็ไดร้บัการบูรณะและสรา้งใหม่ใหก้ลับคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครัง้
สดุทา้ย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอรว์อลเตอร ์สก็อต นกัปราชญ ์ชาวสก็อต แบ่งเป็น
ส่วนต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ และก าแพงปราสาทโบราณ มี
ปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทกุวนัตลอด 
150 ปีที่ผ่านมา, โบสถเ์ซนตม์ากาเรต็สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที่ 12 เพื่อร  าลึกถึงพระ
มารดาของกษัตรยิเ์ดวิดที่ 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชัน้ในส่วนที่เป็น The Palace จดั
แสดงเก่ียวกบัเรื่องราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต ห้องประทบั และหอ้งมหามงกุฎ และ 
Great Hall เคยเป็นทั้ งห้องจัดเลี ้ยง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร  และ
โรงพยาบาลมาแลว้ในแต่ละยคุสมยัปัจจบุนั จดัแสดงเก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณท์ี่ใช้
ในการสงครามบนัทึกภาพสวยตามอธัยาศยั   

 
 

 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงบนถนนปริน้เซส ที่มีห้างสรรพสินคา้แบรนดเ์นม และรา้น

ขายของที่ระลึก โดยเฉพาะป่ีสก็อตเครื่องดนตรีประจ าชาติสก็อต ที่มีความเก่าแก่
ที่สุดในโลก รวมทั้งผ้า WOOLและผ้าแคชเมียร ์และผ้าตาร์ตันผ้าลายสก็อต
พืน้เมืองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ  ไดเ้วลารถโคช้เดินทางสู่เมืองแครน์ไรอัน 
(Cairnryan) เป็นหมู่บา้นชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อตแลนด์ชายฝ่ังตะวันออก ที่
นิยมในการขา้มเรือเฟอรร์ี่สู่ไอรแ์ลนดเ์หนือ เสน้ทางคมนาคมหลักที่สะดวกสบาย 
และยงัมีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน 

(200.9 ก.ม.) 

 
 

19.30 น. เรือ High Speed Ferry (Stena Line) ขา้มสู่เบลฟาสต ์(BELFAST) เพียง 2.15 ช.
ม. สู่เมืองหลวงที่มากดว้ยสีสนั และมีชีวิตชีวา ทัง้ยงัเป็นประตูสู่ชนบทอนัเงียบสงบ
ของไอรแ์ลนดเ์หนือ เบลฟาสตเ์ป็นแหล่งก าเนิดของเรือไททานิค และยงัคงมีรอ่งรอย
ความเจริญทางอุตสาหกรรมที่ก่อร่างขึน้ อีกทัง้ยงัไดซ้มึซบัจนกลายเป็นวฒันธรรม
ของเมือง แมภ้าพความทรงจ าที่เต็มไปดว้ยความรุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 แต่ใน
ปัจจุบันนี ้เมืองนีเ้ปล่ียนมุมมองและหันมาส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่ส าคัญ
ต่างๆ แสดงความเป็นไอรแ์ลนดเ์หนือไดอ้ย่างสมบรูณ ์ 

 

 

19.45 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ Local 
21.45 น. ถึงเมืองเบลฟาสต ์เมืองหลวงของไอรแ์ลนดเ์หนือ 1 ใน 4 เมืองปกครองของสหราช

อาณาจกัร น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัโรงแรม 
 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก MALDRON HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน 

https://www.maldronhotelbelf
astcity.com 
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วันที ่6 คารร์ิก เฟอกัส - คารร์ิก อะ รีด - บุชมิลล ์ - ไจแอนท ์คอสตเ์วย ์
(World Heritage Site) - ดารก์ เฮดจ ์

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเที่ ยวชมไอร์แลนด์เหนือ ตามรอยซีรีส์ดังของ HBO เรื่อง "Game of 

Thrones"  แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต สถานที่หลกัที่ใชเ้ป็นที่ถ่ายท าซีรีสด์งั เรียกไดว้่า
เปล่ียนจากเมืองรา้งเป็นเมืองท่องเที่ยว ท่ีรองรบันกัท่องเที่ยวหลายรอ้ยคนต่อวนัใน
ชั่วพริบตา และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตติดอันดับโลก สถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ตัง้แต่ถ า้ ทุ่งหญ้า ภูเขา ซึ่งลว้นแต่ใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท า Game of 
Thrones ทั้งสิน้ รถโคช้เลาะเลียบชายฝ่ัง Northern Ireland โดยแวะใหถ้่ายรูปกับ
ปราสาท Carrickfergus ซึ่งสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 12 ถือไดว้่าเป็นปราการนอรม์นัที่
เก่าแก่และดีที่สดุของไอรแ์ลนดเ์หนือ ชมทศันียภาพชายฝ่ังทะเลที่ Carrick-A-Rede 
ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ทา้ทายผูก้ลา้ ทา้ความสงู ความเสียว ช่องแคบที่มี
ความลกึ 30 เมตร กวา้ง 20 เมตร แรกเริ่มเดิมทีสรา้งโดยชาวประมง เพื่อไวใ้ชข้า้ม
ไปจับปลาแซลมอน สรา้งมาสามรอ้ยกว่าปี โดยเริ่มแรกเป็นแค่เชือกจับเสน้เดียว 
ต่อมาไดม้ีการปรับปรุงสรา้งใหม่ให้มั่นคงแข็งแรง และท าเป็นสถานที่ท่องเที่ ยว 
จากนัน้แวะเมือง Bushmills เมืองนีม้ีชื่อเรื่องวิสกี ้โดยมีโรงกลั่นวิสกีเ้ก่าแก่ ตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1608  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านสู่เขตอนุรกัษ์ธรรมชาติของเนชั่นแนลทรสัต ์และแหล่งมรดกโลกแห่งที่หนึ่ง

ของไอรแ์ลนด ์(Giant’s Causeway) คนที่นี่ถือว่าเป็นส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก 
ธรรมชาติอนัน่าพิศวงนีป้รากฏใหเ้ห็นบรเิวณชายฝ่ังนอรธ์ แอนทรมิ โคสต ์มีต  านาน
เล่า ขานกันต่อมาว่า แนวหินพวกนี ้เกิดจากการสรา้งของยกัษ์ไอรชิที่ชื่อ Finn Mac 
Cool เพื่อทา้ทายประลองยุทธกับยกัษ์ฝ่ังสก็อตแลนด์ ท่ีชื่อว่า Benandonner และ
นั่นเอง สถานที่นีจ้ึงไดถู้กเรียกว่า Giant's Causeway หินราว 40,000 แท่งที่สงูถึง 
12 เมตร หินบะซอลหกเหล่ียมเหล่านีถู้กสรา้งขึน้ในช่วงภูเขาไฟระเบิด 60 ลา้นปีที่
แล้ว นี ้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่สุดของโลก  ก่อน
เดินทางกลบัแวะชมวิวที่ปราสาทดนูเลซ (Dunluce Castle) เป็นภาพวิวสดุทา้ยของ
วนั 

 

 แวะชมวิวที่ปราสาทดนูเลซ เป็นภาพวิวสดุทา้ยและ The Dark Hedges อุโมงคต์น้
บีชอนัน่าสะพรงึกลวั HBO ไดใ้ชส้ถานท่ีแห่งนีถ้่ายท า Game of Thrones 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก MALDRON HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
https://www.maldronhotelbelf

astcity.com 
วันที ่7 เทีย่วเบลฟาสต ์ - ไททานิก - บนิสู่มหานครลอนดอน - Oxford 

Street 
พฤหัสบดี 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. เที่ยวชมเมืองเบลฟาสต ์เมืองหลวงของไอรแ์ลนดเ์หนือ ท่ีมีอุตสาหกรรมการต่อเรือ

และท่าเรือขนาดใหญ่ส าหรบัจดัส่งสินคา้ไปทั่วโลก ในยุคที่เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู และมี
การเจริญเติบโต เกิดขึน้หลังจากมีการเซ็นข้อตกลงสันติภาพ เข้ำชมไททำนิค 
เบลฟำสต ์(Belfast Titanic) พิพิธภณัฑข์นาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชัน้ รูปรา่งเหมือน
หวัเรือล ามหึมา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมือง เรือไททานิคถกูสรา้งขึน้ท่ีอู่ต่อเรือ
ฮารแ์ลนดแ์ละวูลฟฟ์ในเบลฟาสต ์ก่อนที่จะแล่นไปยังเมืองเซาทแ์ธมตัน ภายใน
พิพิธภัณฑ์มีการน าห้องจ าลองของห้องสันทนาการต่างๆ บนเรือและบันไดใหญ่
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กลางเรือมาโชวด์ว้ย นกัท่องเที่ยวยงัสามารถส ารวจเรื่องราวของไททานิค ผ่านการ
แสดงดว้ยเทคนิคพิเศษและระบบอินเตอรแ์อ็คทีฟ ในปีค.ศ. 1912 ไททานิกเป็นเรือ
ขา้มสมทุรที่ใหญ่ที่สดุในโลก ใชเ้วลาในการสรา้งนานถึง 3 ปี ดว้ยแรงงานมากกว่า 
5,000 คน เรือเดินสมุทรอันหรูหราของบริษัทไวท ์สตาร ์ไลน ์ไดอ้อกเดินทางจาก
เซาทแ์ธมตัน ไดด้  าดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อ 100 ปี นอกจากนีย้ังมี
นิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต์ตั้งแต่เริ่มมีผู้บุกเบิกเข้ามา
อาศยั ณ ดินแดนแห่งนี ้แลว้น าไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์
วิคตอเรีย, มหาวิทยาลยัควอเตอร ์(University Quarter) ก าแพงสนัติภาพ (Peace 
Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัของถนน Falls และ Shankill สถานที่ท่องเที่ยว
ทัง้หมดนีท้  าใหท้่านไดส้มัผสัและเห็นทัง้สองดา้นของชีวิตที่ทนัสมยัในเบลฟาสต ์ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่มหานครลอนดอน หลังจากรับ

สมัภาระรถโคช้น าคณะเดินทางไปยงัรา้นอาหาร 

 
20.00 น. รับประทานอาหารค ่าเมนูแบบดีลักซ ์ณ ภัตตาคารโฟรซ์ีซ่ัน - ต้นต ารับเป็ด

อันโด่งดัง / หอยเชลล ์/ กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 

4* หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.millenniumhotels.co.uk  

วันที ่8 พระราชวังวินดเ์ซอร ์- BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน ศุกร ์
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองวินดเ์ซอร ์กษัตริยว์ิลเลียมผูพ้ิชิต เป็นผูเ้ลือกท าเลก่อสรา้ง

พระราชวงั ซึ่งอยู่บนเนินสงูมองเห็นแม่น า้เทมสอ์ยู่เบือ้งล่าง น ำเข้ำชมพระรำชวัง
วินด์เซอร์ เป็นท่ีประทบัประมขุสงูสดุแห่งประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้
ว่าพระราชวงัแห่งนีเ้ป็นพระราชวงัที่มีผูพ้  านกัอาศยัต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวงั
แห่งใดในโลก เดินผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความ
เป็นมาของพระราชวัง ส่ิงที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือ เขตพระราชฐานชั้นใน 
State Apartment  ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดา
ดว้ยทรพัยส์มบตัิของราชวงศอ์นัประมาณค่ามิได  ้ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่าน
ปักประดบั ผนงั, เครื่องลายคราม, รูปป้ัน, อาวธุ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอรน์ิเจอรใ์น
ยุคต่างๆ The King's Chamber อนัมีภาพเขียนเป็นจุดเด่น นอกเหนือจากเตียงไม้
สลกัปิดทองสไตลฝ์รั่งเศสสมยัศตวรรษที่ 18 ที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางหอ้ง และหอ้งที่
โดดเด่นที่สดุ St.George's Hall ทอ้งพระโรงแห่งนีม้ีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมัก
ใช้ในงานพระราชพิธี เช่นงานเลีย้งรบัรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้าอลิ
ซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบกอธิก ประดบัประดาดว้ยอาวุธชดุเกราะ และ
ตราประจ าราชวงศ ์St. George's Chapel มหาวิหารสไตลโ์กธิกที่งดงามที่สุดใน
ประเทศอังกฤษ อาคารแห่งนีเ้ริ่มก่อสรา้งในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจา้เอ็ดเวิรด์ที่ 4 
และใชเ้วลากว่า 50 ปีจนส าเรจ็ลลุ่วง   

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Thai 
13.30 น. รถโคช้น าท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการชอ้ปป้ิงสินคา้ภายใน

เอ๊าทเ์ล็ทกว่า 130 รา้นคา้แบรนดเ์นมใหท้่านเลือกซือ้อย่างจใุจ อาทิ Gucci , Prada 
, Dior , Burberry , Chloe , Coach , Superdry และอีกมากมาย สมควรแก่เวลา
ออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมือง
ที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ลา้นคน ลอนดอนเป็นหนึ่งใน
ศนูยก์ลางส าคญัทางธุรกิจการเมือง และวฒันธรรมของโลก การส่ือสารการบนัเทิง 
แฟชั่น และศิลปะและเป็นท่ียอมรบัว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก 

(80.1 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON www.millenniumhotels.co.uk  

http://www.millenniumhotels.co.uk/
http://www.millenniumhotels.co.uk/
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4* หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
วันที ่9 เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราช 

วังบัคกิง้แฮม - ลอนดอนอาย - Harrods - เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
เสาร ์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยำยและน ำชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน  ผ่าน

จตัรุสั ทราฟัลกา้ร,์ ถ่ายรูปกับรฐัสภา, หอนาฬิกาบิก๊เบน, ที่มีความสงู 320 ฟตุ เป็น
นาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดใหญ่ที่สดุในโลก, มหาวิหารเวสตม์ินสเตอร,์ มหาวิหารเซนตป์อล 
ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก, ลอนดอนบรดิจ ์สะพานขา้มแม่น า้เทมสแ์หง่
แรก แลว้ขึน้ฝ่ังที่ทาวเวอรบ์รดิจ ์สญัลกัษณอ์ีกแห่งหนึ่งของเมือง  เข้ำชมทำวเวอร์
ออฟลอนดอน ที่มีประวตัิศาสตรอ์นัเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแมแ้ต่ซบัซอ้น
ซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดน
ประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง น าชม
มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับดว้ยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดารา
แห่งอาฟรกิา 2” หรือ “คลัลินนั 2” และ “มงกฎุของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดบัดว้ย
เพชร “โคอินูร”์ ที่ เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิน้สุดท้ายคือ “คฑา” 
ประดบัดว้ยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก “ดาราแห่งอาฟรกิา 1” หรือ “คลัลินนั 1” แลว้
น าท่านสู่ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารท่ีท าการของรฐัในปัจจบุนั, บา้นเลขท่ี 10 ถนนดาวน์
นิ่ง บา้นพกัของนายกรฐัมนตรีองักฤษ, พิคคาดิลล่ีเซอรค์สั เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบ
ของถนน 6 สาย มีน า้พุ และรูปป้ันอีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่ง
พลอดรกักนั และถ่ายรูปกบัพระราชวงับคักิง้แฮม 

 
 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local (Burger Lobster) 
13.00 น. ขึน้ชมทัศนียภำพของเมืองแบบเบิร์ดอำยวิวบนลอนดอนอำย กระเชา้ลอยฟ้า

ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไดร้บัความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวไดอ้ย่างมากในสหราช
อาณาจักร มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี  ย่านช้อปป้ิงไนท์บริดจ์ ที่มี
หา้งสรรพสินคา้แฮรร์็อด อนัหรูหราใหท้่านไดเ้ลือกซือ้หาสินคา้แบรนดเ์นมจากทั่ว
ยุโรปจนไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว ์  เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมี
เวลาใหท้่านไดท้ า Tax Refund พรอ้มชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

 

21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG917   
วันที ่10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทติย ์
16.00 น. สายการบินไทย น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรมของแต่ละ

วนัเดินทางจะไม่เหมอืนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้นจะส่งใหท้า่น 7 วนักอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 
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PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  UUSSEEDD  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

24 ม.ค. –2 ก.พ. 2563 

115,000.- 104,000.- 92,000.- 15,000.- 14,000.- 
-29,000.- 

-24,000.- 

7–16 ก.พ. 2563 
14 – 23 ก.พ. 2563 

21 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563 
28 ก.พ. – 8 มี.ค. 2563 

6 – 15 มี.ค. 2563 
13 – 22 มี.ค. 2563 
20 – 29 มี.ค. 2563 

27 มี.ค. – 5 เม.ย. 2563 119,000.- 108,000.- 96,000.- 15,000.- 14,000.- 
-29,000.- 

-24,000.- 

10 - 19 เม.ย. 2563 125,000.- 

 

113,000.- 
 

100,000.- 15,000.- 14,000.- 

 

-33,000.- 

-26,000.- 

 
24 เม.ย. – 3 พ.ค. 2563 

120,000.- 108,000.- 96,000.- 16,000.- 15,000.- 
-29,000.- 

-24,000.- 

1 - 10 พ.ค. 2563 
8 - 17 พ.ค. 2563 
15 - 24 พ.ค. 2563 
22 - 31 พ.ค. 2563 

29 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2563 
5 - 14 มิ.ย. 2563 
12 - 21 ม.ิย. 2563 
19 - 28 ม.ิย. 2563 

26 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2563 
ค่าทวัรร์วม :  
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัที ่14 สิงหาคม 2562 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ ค่าเขา้สโตนเฮน้จ ์/ พิพิธภณัฑน์ า้แร่ที่เมืองบาธ / ค่าเขา้สนามกีฬาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (ในกรณีไม่ได้เข้ำชมทำง

บริษัทฯ คืนเงินท่ำนละ 10 ปอนด์) / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิรก์ / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / 
ค่าธรรมเนียม Rope Bridge / ค่าขึน้ลอนดอนอาย / ค่าเขา้พระราชวงัวินดเ์ซอร ์/ ค่าเขา้ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน 

✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทีท่านมี

ข้อจ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม 
✓ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจกัร (Standard time) ในกรณีที่ย่ืนวีซ่ำเร่งด่วน ช ำระเพ่ิมท่ำนละ 

10,120 บำท 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัิเหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรมั  
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✓ ส าหรบัสายการบินไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่องน า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระขึน้
เครื่องไดน้ า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั / ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่
เกิน 23 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียก
ค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่าน

รูจ้กัและเชื่อถือได ้ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่งา่ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น 
กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึง่ท่ำน ภำยใน 3 วนันับจำกวันทีจ่อง ซึ่ง
เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเงื่อนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทเิช่น ผูท้ี่ดืม่สรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่
ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซึ่งบางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้า่ยจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 
โดยประกาศใชน้บัตัง้แต่วนัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง
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ช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทาง
บรษิัท ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดนิทาง ถา้ทางบรษิัท ฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่วกรุณา
ตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียน

แอรไ์ลน ์100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการ
สะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วันที ่ 14 สิงหาคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ หอ้งพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / 

ส าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 1 

ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมคีวาม
แตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
การปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หาก
ท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานทีเ่ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดนิทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเตมิ 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ปอนด ์/ ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 23 กิโลกรมั/ใบ  โหลดไดท้่านละ 1 
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ใบเท่านัน้  และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ
กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร 
(18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะ
รบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการยืน่วีซ่าประเทศองักฤษ   
ใช้เวลายื่นประมาณ 15 – 20 วันท าการ (ไม่นับวันเสาร ์- อาทติยแ์ละวันหยุด) 

(การขอวีซา่ประเทศองักฤษผูเ้ดินทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มือ ดว้ยตนเอง ณ ศนูยร์บัค ารอ้งขอวซี่าประเทศองักฤษ  
ตกึส านกังานเทรนดี ้ชัน้ท่ี 28 ถนนสขุมุวิทซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 

 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า 

 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส าเนาสตูิ
บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 

 หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนตอ้งอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา 
ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองค่าใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย ***
สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้ับผูเ้ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –6แลว้ ทาง
บริษัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้
เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอ้ง

ไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนีบ้ริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่เติม ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


