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วันที�วันที�   11  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ  --  ลอนดอน ลอนดอน ((อังกฤษอังกฤษ))  เสาร์เสาร์  
21.30 น. พร้อมคณะที"สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 

สายการบินไทย เจ้าหน้าที"คอยอํานวยความสะดวกในเรื"องสมัภาระและการเช็คอิน 
 

วันที� วันที� 22  ลอนดอนลอนดอน  --  สโตนเฮ้นจ์สโตนเฮ้นจ์  --  พพิธิภัณฑ์พพิธิภัณฑ์นํ 9าแร่ที�เมืองบาธนํ 9าแร่ที�เมืองบาธ  --  คาร์ดี@ฟ คาร์ดี@ฟ ((เวลส์เวลส์))  อาทติย์อาทติย์  
00.15 น. ออกเดินทางสูล่อนดอน โดยสายการบินไทย เที"ยวบินที"  TG 910   
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซื FอตัGวเครื"องบิน, เช่ารถโค้ช, 

จองที"พัก, ร้านอาหาร สถานที"เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที"เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที"ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที"ยวบิน (ขึ Fน
เครื"องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้
การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื"น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรม
ได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธิOในการเปลี"ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที"
ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่าย
อื"น ๆ เกิดขึ Fนนอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ"งที"ทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

06.20 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ
รอรับท่านออกเดินทางสูเ่มืองซาลส์บวัรี" นําชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 
สิ"งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที"เป็นความลบัดํามืดในช่วงหนึ"งของ
ประวตัิศาสตร์ จากนั Fนออกเดินทางตอ่สูเ่มืองบาธ     ในหบุเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที"มีอายุ
ตั Fงแต่เมื"อครั Fงโรมันเรืองอํานาจจากหลักฐานบ่อนํ Fาพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที"
หลงเหลอือยูทํ่าให้เมืองบาธได้รับการแตง่ตั Fงเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยเูนสโกในปี 
ค.ศ. 1987 

(114 ก.ม. / 54 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. นําท่านเที"ยวชมพิพิธภณัฑ์นํ าแร่ร้อนโรมนั (Roman Bath Museum) ซึ"งมีประวตัิการ

ค้นพบที"น่าสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารสําคญัของเมือง คือบริเวณที"เป็นที"ตั Fงของบ่อ
นํ Fาแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  สว่นที"สองคือ บริเวณวดั และสว่นที"สามคือ บริเวณ
ที"เปิดบริการให้นกัท่องเที"ยวหรือชาวเมืองใช้บริการนํ Fาแร่ ซึ"งมีทั Fงสระว่ายนํ Fา, บ่อนํ Fาแร่
เย็น-ร้อน, ห้องอบไอนํ Fา และสว่นที"เป็น Turkish Bath และให้ท่านได้ชิมนํ Fาแร่ที"จดัให้กบั
นกัทอ่งเที"ยวเทา่นั Fนจากนั Fนเที"ยวชมเมืองอาคารบ้านเรือนถกูสร้างขึ Fนในยคุจอร์เจียน ที"มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั Fงอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ" งวงกลมที"มี
สถาปัตยกรรมแปลกตา ทําให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย แล้วเดินทางต่อสูเ่มือง บริสตอล 
เมืองในอังกฤษที"มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกั Fนข้ามสะพาน
เชเวิร์น ผ่านช่องแคบบริสตอลเข้าสู่ เมืองคาร์ดิfฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์  หนึ"งใน
เครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที"ตั Fงของปราสาทคาร์ดิfฟ เดิมเป็นที"พํานกัของขุนนาง
ผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกําแพงโบราณ จากนั Fนชม ศาลาว่าการเมือง และ 
พิพิธภณัฑ์ ซึ"งเป็นกลุม่อาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิfฟ, สนาม
กีฬามิลเลนเนียม, อาคารที"ทําการของรัฐ   

(91 ก.ม.) 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 นําท่านเข้าสู่ที�พัก RADISSON BLU HOTEL CARDIFF  4* หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.radissonblu.com 

วันที� วันที� 33  เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์  --  สแตรทฟอร์ดสแตรทฟอร์ด  อัพพอนอัพพอน  เอวอนเอวอน  --  ยอร์คยอร์ค  จันทร์จันทร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําท่านสู ่เขตคอตสโวลส์ บริเวณเล็ก ๆ ทางตะวนัตกขององักฤษ หมู่บ้านแสนสวยเงียบ

สงบ และเมืองเลก็ ๆ ที"มีร้านค้าตกแตง่แบบชนบท สลบักบัทุ่งหญ้าสีเขียวขจี คอตสโวลส์ 
เป็นศนูย์กลางการค้าขนแกะและเลี Fยงแกะมาตั Fงแต่คริสต์ศตวรรษที" 13-15  พาท่านเที"ยว
ชม เมืองเบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์ เมืองที"โด่งดงัที"สดุในคอตส์โวลส์ ดูเงียบสงบมี      
ลําธารสายเล็ก ๆ (แม่นํ Fาวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามนํ Fาเป็น
ช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที"แกว่งกิ"งก้านใบอยู่ริมนํ Fา เมืองนี Fมีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั Fง
ร้านค้าให้เดินเลน่เก็บบรรยากาศอนัรื"นรมย์ แล้วเดินทางต่อสู่เมือง สแตรทฟอร์ด เมือง

(135 ก.ม. / 40 ก.ม.) 
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ที"ตั Fงอยูริ่มฝั"งแมนํ่ Fาเอวอนอนัเป็นบ้านเกิดของวิลเลี"ยมเช็คสเปียร์ กวีที"มีชื"อเสียงที"สดุของ
องักฤษ   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. อิสระเดินเลน่ชมเมือง หาซื Fอของที"ระลกึเกี"ยวกบัวิลเลียม เชคสเปียร์ กวีเอกที"โด่งดงัของ

โลก หลงัจากนั Fนออกเดินทางสูเ่มืองยอร์ค (York) เขตแดนที"ครั Fงหนึ"งกองทพัโรมนั ได้สร้าง
แนวกําแพงป้องกนัการบกุรุกของข้าศกึ ซึ"งก็คือชาวสก็อตผู้ ป่าเถื"อน ระหว่างเส้นทางผ่าน
เขตยอร์คเชอร์เดลส์ ที"อดุมสมบรูณ์ไปด้วยทุ่งหญ้าอนักว้างใหญ่ จนเข้าสูเ่ขตเมืองยอร์ค 
ซึ"งเป็นศนูย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจกัรมาตั Fงแต ่ค.ศ.ที" 19 

(241 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 นําท่านเข้าสู่ที�พัก YORK MARRIOT HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.marriott.co.uk  
วันที� วันที� 44  ยอร์คยอร์ค  --  ยอร์คมินสเตอร์ยอร์คมินสเตอร์  --  นั� งรถไฟสาย อีสต์นั� งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ โคสด์ เรลเวย์ --  เอดินเอดิน

เบิร์กเบิร์ก  ((สก๊อตแลนด์สก๊อตแลนด์))  --  ช้อปปิ9งย่านถนนปริ 9นเซสช้อปปิ9งย่านถนนปริ 9นเซส  
อังคารอังคาร  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. พาเที"ยวชมคลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ สิ"งก่อสร้างโบราณเชื"อกนัว่ามีมาตั Fงแต่ยคุโรมนั เมื"อครั Fง

การเข้ายึดครองของจักรพรรดิOคอนสแตนติน ใกล้กนัเป็นอาคารของพิพิธภณัฑ์ปราสาท
ยอร์ค กําแพงเมืองโบราณทอดแนวยาวสู่ตัวเมืองเก่าอนัเป็นที"ตั Fง มหาวิหารยอร์คมิน 
สเตอร์ จดัเป็นมหาวิหารแห่งหนึ"งที"ยิ"งใหญ่ที"สดุในองักฤษ และครอบคลมุพื Fนที"ใกล้เคียง
ของเมืองยอร์ก ซึ"งเป็นเมืองแหง่ยคุกลาง เมืองแหง่นี Fมีบิช็อปประจําเมืองในราวปี 314 ทํา
ให้เป็นสถานที"ที"มีความสาํคญัตอ่คริสต์ศาสนาแหง่แรก ๆ ขององักฤษ อีกทั Fงยงัเป็นโบสถ์
แบบกอธิคที"ใหญ่ที"สดุในองักฤษเหนืองดงามด้วยการตกแต่งด้วยกระจกสี  แล้วอิสระให้
ทา่นได้เดนิเลน่ในเขตเมืองเก่าและตามอธัยาศยักบัการหาซื Fอของที"ระลกึ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. นําทา่นออกเดินทางโดยรถไฟด่วนสู่ดินแดนของสก๊อตแลนด์ทีAเมืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวง

ที"ตั Fงอยูใ่นพื Fนที"ที"สวยงาม อิสระให้ท่านได้ช้อปปิFงบนถนนปริ Fนเซส ที"มีห้างสรรพสินค้าแบ
รนด์เนม และร้านขายของที"ระลึก โดยเฉพาะปี" สก็อตเครื"องดนตรีประจําชาติสก็อตที"มี
ความเก่าแก่ที"สดุในโลก รวมทั Fงผ้า WOOLและผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตนัผ้าลายสก็อต
พื Fนเมืองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ    

(325 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสู่ที�พัก HOTEL NOVOTEL EDINBURGH CENTRE 4* หรือเทียบเท่า

ในระดับเดียวกัน 
www.novotel.com 

 **ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�จัดห้องพักในเมืองใกล้เคียง หากวันที!เข้าพักตรงกับ
เทศกาลต่างๆ**  

 

วันที� วันที� 55  ปราสาทเอดนิเบิร์กปราสาทเอดนิเบิร์ก  --  พระตาํหนักโฮลีรู๊ดพระตาํหนักโฮลีรู๊ด  --  เลคดสิทริคเลคดสิทริค  --  วินเดอร์เมียร์วินเดอร์เมียร์  พุธพุธ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําเที"ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึ Fนสู่ยอดเขาแคลตนัที"จะทําให้ท่านประทบัใจไปกบัเมืองที"

ถกูแบง่เป็นสองฝั"งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะได้ชมวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองแล้ว 
บนเนินเขาแห่งนี Fยงัเป็นที"ตั Fงของอนุสรณ์สถานรําลึกถึงสงครามนโปเลียน ที"ยงัสร้างไม่
เสร็จสมบรูณ์ สถาปัตยกรรมที"คล้ายคลงึมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทําให้เอดิน
เบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี F สนุขัพนัธ์ุ
สกายเทอเรียร์ที"โด่งดังที"สุดตัวหนึ"งของโลก จากความซื"อสัตย์ และจงรักภักดี  แล้ว
เดินทางสู่ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสําคัญที"เชื"อมสู่พระตําหนักโฮลี"รู๊ด (Palace of 
Holyrood House) ซึ"งเป็นที"ประทบัของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ และเคย
เป็นที"ประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝั" งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่า
ภาคภมูิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั แล้วนําทา่นเข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก อนัสง่างาม
ด้วยทําเลที"ตั Fงบนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมมุเมือง เคยเป็นที"ประทบัของ
กษัตริย์สก๊อต เคยถกูทําลายลงหลายครั Fง แต่ทุกครั Fงก็ได้รับการบรูณะ และสร้างใหม่ให้
กลบัคืนสูค่วามสง่างาม โดยเฉพาะครั Fงสดุท้าย ในศตวรรษที" 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ สก็อต 
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นกัปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและ
กําแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั Fงประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 
น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีที"ผา่นมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที" 12 เพื"อ
รําลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที" 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชั Fนในส่วนที"เป็น The 
Palace จดัแสดงเกี"ยวกบัเรื"องราวของราชวงศ์แหง่สก็อต ห้องประทบั และห้องมหามงกุฎ 
และ Great Hall เคยเป็นทั Fงห้องจดัเลี Fยง, การประชมุสภา, โรงเรือนทหารและโรงพยาบาล
มาแล้วในแต่ละยคุสมยัปัจจุบนั จัดแสดงเกี"ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที"ใช้ในการสงคราม
บนัทกึภาพสวยตามอธัยาศยั   

 

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

ได้รับการขนานนามวา่ดี  และสวยที"สดุขององักฤษที"กว้างขวางและครอบคลมุทะเลสาบ
ถึง 16 แหง่ 

(250 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสู่ที�พัก LOW WOOD HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.elh.co.uk/hotels/lowwoo

d/ 
วันที� วันที� 66  เลคดสิทริคเลคดสิทริค  --  แมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์  --  สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด  --  มหานครมหานคร

ลอนดอนลอนดอน    
พฤหัสบดีพฤหัสบดี  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําท่านชมบรรยากาศของเลคดิสทริค เขตอุทยานที"มีชื"อเสียงที"สดุของประเทศ เพื"อการ

พกัผอ่นตากอากาศทา่มกลางความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบและหบุเขางดงามประดจุ
หนึ"งภาพวาด เดินทางต่อสู่แมนเชสเตอร์ เมืองอตุสาหกรรม ที"มีชื"อเสียง อีกทั Fงยงัเป็น
เมืองที"มีสโมสรที"มีชื"อเสียงโด่งดงัในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนยหูรือ ปีศาจแดง นํา
คณะเข้าชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด ที"สร้างนกัเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจแดงมาหลาย
สมยั สนามฟตุบอลของสโมสรแมนยฯู ที"จดัวา่รวยที"สดุในโลก อิสระให้ท่านเลือกซื Fอของที"
ระลึกของทีมที"ท่านชื"นชอบในร้าน MEGA STORE ที"มากมายไปด้วยของที"ระลึก
หลากหลายชนิดสาํหรับแฟนบอล (หมายเหต ุการเข้าชมสนามฟตุบอลและมิวเซียมจะงด
ให้บริการในวนัทําการแขง่ขนั) 

(144 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. ออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที"

ใหญ่ที"สดุของสหภาพยโุรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ"งในศนูย์กลาง
สําคัญทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื"อสารการบันเทิง แฟชั"น และ
ศิลปะและเป็นที"ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั"วโลก หากการจราจรไม่เป็นอปุสรรคในการเข้า
เมือง เวลาที"เหลอืจะนําทา่นแวะห้างสรรพสนิค้าแฮร์ร็อดที"มีชื"อเสยีง 

(335 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั�น - ต้นตําหรับเป็ดย่างอันโด่งดัง เพิ�ม 
หอยเชลล์ + กุ้งมังกรและหลากหลายเมนูความอร่อย 

Chinese Deluxe Menu 

 นําท่านเข้าสู่ที�พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4* 
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

www.millenniumhotels.co.uk  

วันที� วันที� 77  เที�ยวชมมหานครลอนดอนเที�ยวชมมหานครลอนดอน  --  ขึ 9นชมวิวบนขึ 9นชมวิวบนลอนดอนอายลอนดอนอาย  --  ทาวเวอร์ออทาวเวอร์ออ
ฟลอนดอนฟลอนดอน  --  มาดามทุสโซ่ด์มาดามทุสโซ่ด์  --  ช้อปปิ9งบนถนนอ็อกฟอร์ดช้อปปิ9งบนถนนอ็อกฟอร์ด  

ศุกร์ศุกร์  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.30 น. เที"ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและนําชมโดยมคัคุเทศก์ท้องถิ"น  ผ่านจัตุรัส ทรา

ฟัลก้าร์ ผา่นจตรัุสรัฐสภา, หอนาฬิกาบิfกเบน ที"มีความสงู 320 ฟตุ เป็นนาฬิกาที"มีหน้าปัด
ใหญ่ที"สดุในโลก, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์, มหาวิหารเซนต์ปอล ที"มียอดโดมใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของโลก, ผ่านชมลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่นํ Fาเทมส์แห่งแรก จากนั Fน
เดินทางสู่ทาวเวอร์บริดจ์ สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึ"งของเมือง  เพื"อเข้าสู่ทาวเวอร์ออฟลอ
นดอน ที"มีประวตัิศาสตร์อนัเกรียงไกรยิ"งใหญ่นองเลอืดหรือแม้แตซ่บัซ้อนซอ่นเงื"อน มีอดีต
ที"ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวงั, คุกและแดนประหาร ปัจจุบนัเป็น
พิพิธภณัฑ์ ซึ"งเป็นกลุม่อาคารและหอคอยหลายหลงั ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ"งประดบั
ด้วยเพชรที"ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกชื"อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คลัลินนั 2” และ 
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“มงกฎุของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดบัด้วยเพชร “โคอินร์ู” ที"เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที"สดุ
ในโลก และชิ Fนสดุท้ายคือ “คฑา” ประดบัด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที"สดุในโลก “ดาราแห่งอาฟ
ริกา 1” หรือ “คลัลินนั 1” ขึ Fนชมทศันียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย 
กระเช้าไฟฟ้าที"สงูที"สดุในทวีปยุโรป มีความสงู 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็น
สถานที"ท่องเที"ยวที"ได้รับความนิยม จากนั Fนรถโค้ชนําท่านผ่านไปชมศาลากลางเทศบาล
นครลอนดอน ศนูย์กลางการปกครองสว่นท้องถิ"นมากว่า 800 ปี, เสาอนสุรณ์ไฟไหม้ครั Fง
ใหญ่ แล้วเข้าสูถ่นนไวท์ฮอลล์ อาคารที"ทําการของรัฐในปัจจบุนั, บ้านเลขที" 10 ถนนดาวน์
นิ"ง บ้านพกัของนายกรัฐมนตรีองักฤษ จตัรัุสพิคคาดิลลี" เดิมเป็นวงเวียนที"บรรจบของถนน 
6 สาย มีนํ Fาพุ และรูปปัFนอีรอสตรงกลางเป็นที"นิยมของหนุ่มสาวมานั"งพลอดรักกัน 
เดินทางตอ่สูพ่ระราชวงับั Fคกิ Fงแฮม ที"ประทบัของพระเจ้าอลซิาเบธที" 2 และพระสวาม ี

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Local 
13.00 น. นําท่านเข้าสู่พิพิธภณัฑ์หุ่นขี Fผึ Fงมาดามทุสโซ่ด์ แต่ละห้องล้วนจดัไว้อย่างน่าชมอาทิ ห้อง

บคุคลสาํคญัๆ จากทั"วโลกและมีชื"อเสียงนกักีฬา, ศิลปินเอก, นกัการเมือง ตลอดจนผู้ นํา
ประเทศตา่งๆ รวมทั Fงราชวงศ์แหง่องักฤษ แล้วให้ทา่นได้เพลิดเพลินไปกบัลอนดอนแท็กซี" 
ผา่นห้องตา่งๆ ที"ล้วนแตน่า่สนใจเป็นอย่างยิ"ง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิFงสินค้าตามอธัยาศยั
ยา่นถนน อ๊อกฟอร์ด 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Thai 
 นําท่านเข้าสู่ที�พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4* 

หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.millenniumhotels.co.uk  

วันที� วันที� 88  พระพระราชวังวินด์เซอร์ ราชวังวินด์เซอร์ --  ช้อปปิ9ง ช้อปปิ9ง OOuuttlleett  --  เดนิทางกลับกรุงเทพฯเดนิทางกลับกรุงเทพฯ  เสาร์เสาร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเดินทางสูพ่ระราชวงัวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้ พิชิต เป็นผู้ เลือกทําเลก่อสร้าง

พระราชวงัแห่งนี F ซึ"งอยู่บนเนินสงูมองเห็นแม่นํ Fาเทมส์อยู่เบื Fองล่าง พระราชวงัวินด์เซอร์ 
เป็นที"ประทบัประมขุสงูสดุแหง่ประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้วา่พระราชวงัแห่ง
นี Fเป็นพระราชวงัที"มีผู้ พํานกัอาศยัต่อเนื"องยาวนานกว่าพระราชวงัแห่งใดในโลก เข้าชม
ภายใน โดยผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสูอ่าคารจัดแสดงประวตัิความเป็นมาของ
พระราชวงั สิ"งที"นา่สนใจควรคา่แก่การชมคือเขตพระราชฐานชั Fนใน State Apartment  ถือ
เป็นหวัใจของพระราชวงั ห้องทกุห้องจึงถกูประดบัประดาด้วยทรัพย์สมบตัิของราชวงศ์อนั
ประมาณคา่มิได้ ไมว่า่จะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่านปักประดบั ผนงั, เครื"องลายคราม, รูป
ปัFน, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยคุต่างๆ The King's Chamber อนัมี
ภาพเขียนเป็นจุดเด่นนอกเหนือจากเตียงไม้สลกัปิดทองสไตล์ฝรั"งเศสสมยัศตวรรษที" 18 
ที"ตั Fงตระหง่านอยูก่ลางห้อง และห้องที"โดดเด่นที"สดุ St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนี F
มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมกัใช้ในงานพระราชพิธี เช่นงานเลี Fยงรับรองพระราช
อาคนัตกุะในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิก ประดบัประดา
ด้วยอาวุธชุดเกราะและตราประจําราชวงศ์ และไม่พลาดกับการเข้าชม St. George's 
Chapel ถือเป็นอาคารสไตล์โกธิกที"งดงามที"สุดในประเทศอังกฤษ อาคารแห่งนี Fเริ"ม
ก่อสร้างในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที" 4 และใช้เวลากวา่ 50 ปีจนสาํเร็จลลุว่ง 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. รถโค้ชนําท่านสู ่BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกบัการช้อปปิFงสินค้าภายในเอ๊าท์

เล็ทกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกซื Fออย่างจุใจสมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่
มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที"ใหญ่ที"สดุของ
สหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ"งในศูนย์กลางสําคัญทาง
ธุรกิจการเมือง และวฒันธรรมของโลก การสื"อสารการบนัเทิง แฟชั"น และศิลปะและเป็นที"
ยอมรับวา่มีอิทธิพลไปทั"วโลก จนได้เวลานําท่านเดินทางสูส่นามบินฮีทโธรว์   เพื"อเตรียม
ตวัเดินทางกลบัมีเวลาให้ท่านได้ทํา Tax Refund พร้อมช้อปปิFงสินค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 

(80.5 ก.ม.) / (81.2 ก.ม.) 

 

21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที"ยวบินที"  TG917   
วันที� วันที� 99  เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ  อาทติย์อาทติย์  
16.00 น. สายการบินไทย นําทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  



 

EUR14_INSIGHT GREAT BRITAIN 9 Days (Oct ’18 - Mar ‘19)_22.05.2018                             6/10 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเที"ยว ซึ"งอาจมีการเปลี"ยนแปลงเนื"องจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที"ยวที"สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนักอ่นการเดินทางเทา่นั Fน) 

PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

13-21 ต.ค. 2561 110077,,000000..--  9977,,000000..--  8866,,000000..--  1188,,550000..--  1122,,550000..--  --3344,,000000..--  
--2277,,000000..--  20-28 ต.ค. 2561 

3-11 พ.ย. 2561 9955,,000000..--  8866,,000000..--  7766,,000000..--  1188,,550000..--  1122,,550000..--  --2277,,000000..--  
--2222,,000000..--  20-28 ธ.ค. 2561 

10-18 พ.ย. 2561 

110033,,000000..--  9933,,000000..--  8833,,000000..--  1188,,550000..--  1122,,550000..--  --3333,,000000..--  
--2266,,000000..--  

17-25 พ.ย. 2561 
24 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 

5-13 ม.ค. 2562 
12-20 ม.ค. 2562 
19-27 ม.ค. 2562 

26 ม.ค.-3 ก.พ. 2562 
2-10 ก.พ. 2562 
9-17 ก.พ. 2562 

16-124 ก.พ. 2562 
23 ก.พ.-3 มี.ค. 2562 

2-10 มี.ค. 2562 
9-17 มี.ค. 2562 
16-24 มี.ค. 2562 

คา่ทวัร์รวม :  
 � คา่ตัGวเครื"องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ"มของนํ Fามนัเชื Fอเพลงิ ณ วันที� 22 พฤษภาคม 2561 

� คา่รถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ทอ่งเที"ยวตามโปรแกรมที"ระบ ุ
� คา่เข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภณัฑ์นํ Fาแร่ที"เมืองบาธ / คา่เข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้เข้าชมทางบริษัท

ฯ คืนเงินท่านละ 10 ปอนด์) / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / ค่าธรรมเนียม 
Rope Bridge / คา่ขึ Fนลอนดอนอาย / คา่เข้าพระราชวงัวินด์เซอร์ / คา่เข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน 

� โรงแรมที"พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
� ค่าอาหารตามที"ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ"นในแต่ละเมือง ในกรณีทีท่านมี

ข้อจาํกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื�อความเหมาะสม 
� ค่าธรรมเนียมในการยื"นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที!ยื!นวีซ่าเร่งด่วน ชําระเพิ!มท่านละ

ประมาณ 7,050 บาท **ราคาขึ นอยู่กบัอตัราแลกเปลีAยน** 
� คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเที"ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
� คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั แบบ OASIS TRIPPER PLAN.

คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ สาํหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทั Fงนี Fครอบคลมุถงึสขุภาพที"ไมไ่ด้เกิดจาก
โรคประจําตวั 

– หากมีความประสงค์จะเพิ"มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระและ
เที"ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

� ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ Fาหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 
กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม คา่ทวัร์ไมร่วม ::  
 � คา่ภาษีมลูคา่เพิ"ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที"จ่าย 3% 

� คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ"น 
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� คา่ทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
� คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เครื"องดื"มในห้องพกั และคา่อาหารที"สั"งมาในห้องพกัคา่อาหารและ

เครื"องดื"มที"สั"งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที"ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ"ม 

การจองทวัร์ การจองทวัร์ ((HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที"ทา่นรู้จกัและ

เชื"อถือได้ ซึ"งจะดแูลทา่นด้วยขั Fนตอนที"ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื"อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์
และชําระเงนิมัดจําล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหนึ!งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที!จอง ซึ"งเงินมดัจําดงักลา่วจะ
เป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที"เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมชํ่าระเงินสว่น
ที"เหลอืตามวนัที"กําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีงื"อนไข 

ททางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิOในการไมรั่บจองทวัร์ างบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิOในการไมรั่บจองทวัร์ ((CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื"องจากสถานที"ทอ่งเที"ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อื Fออํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี Fเนื"องจากสถานที"ทอ่งเที"ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อื Fออํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี F  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิOในการไมรั่บจองทวัร์สาํหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี F 

1. เด็กที"มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทีุ"มคีวามจําเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเครื"องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที"บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นที"มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที"มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ที"ดื"มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ที"ไมย่อมรับเงื"อนไขระหวา่งทวัร์ ที"มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ที"ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ"งบางครั Fงอาจจะมีผลกระทบกบั
ผู้ ร่วมคณะทา่นอื"นหรือโปรแกรมทอ่งเที"ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ การยกเลกิการจองทวัร์ ((CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
 • ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจําทั Fงหมด 
 • 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 
 � หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเงื"อนไขใด เงื"อนไขหนึ"ง แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื"นขอวซีา่ได้ทนั

ตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ"มคือคา่วซีา่ และคา่เปลี"ยนชื"อตัGวเทา่นั Fน และต้องไมอ่ยูใ่นเงื"อนไขของตัGวที" 
NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 � หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื"องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ"งในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่ ไมว่า่
ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึ"งการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทั Fงหมด ให้ถือเป็น
การยกเลกิตามเงื"อนไขของวนัเวลาที"ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที"ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่จาก
ทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ทา่นยื"นขอวซีา่แบบเดี"ยว ซึ"งจะรู้ผลเร็วกวา่การยื"นขอวซีา่แบบกรุ๊ป 

� บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิOในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที"มีผู้ เดินทาง ตํ"ากวา่ 20 ทา่น โดยที"จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธิOในการเปลี"ยนแปลงการทอ่งเที"ยว รวมทั Fงไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีที"เกิดเหตุ
จําเป็นสดุวิสยัดงันี F การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิ
ประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซื Fอประกนัเพิ"มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วสิ
เซส (ประเทศไทย) จํากดั  ที"ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นั Fน ทั Fงนี Fจะคาํนงึถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที"สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที"เกิดขึ Fน หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
อนัเนื"องจากการกระทําที"สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที"ทา่นชําระ
มาแล้ว 

การขอเปลี"ยนแปลงวนัเดินทาง การขอเปลี"ยนแปลงวนัเดินทาง ((RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลี"ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัGวเครื"องบิน ตัGวเครื"องบิน ((AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื"อนวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะต้องชําระ

คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที"สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที"นั"งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด ซึ"งทางบริษัทฯ ไม่
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สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาํเนินการออกตัGวเครื"องบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้อง
รอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั Fน และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที"ฯ 
เพื"อยืนยนัในกรณีที"ตัGวเครื"องบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนที"ทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นที"เหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน การสะสมไมล์ของสายการบิน ((MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัGวกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 

100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึ Fนอยูก่บัเงื"อนไขการสะสมไมล์ของสาย
การบินนั Fน ๆ ซึ"งการเปลี"ยนแปลงเงื"อนไขบางสว่นหรือทั Fงหมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นั Fน 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํ Fามนัเชื Fอเพลงิของสาคา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํ Fามนัเชื Fอเพลงิของสายการบิน ยการบิน ((IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที"ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที� 22 พฤษภาคม 2561 การเปลี"ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั   

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ"มที"ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิOในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที"ออกตัGว 
โรงโรงแรมและห้องพกั แรมและห้องพกั ((HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
 � ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที"มีเตียงเดี"ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ"งห้อง / สําหรับพกั 2 ท่าน 

� ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที"มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 2 ท่าน 
� ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที"เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

สําหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทั Fงนี Fขึ Fนอยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที"แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
� ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที"มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ"งห้อง / สําหรับพกั 1 ท่าน 
� ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที"มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 1 

ท่าน 
� ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที"ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึ Fนอยู่กบัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ"งมกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึ"งอาจจะทําให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที"ต้องการ 

� โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมมี่เครื"องปรับอากาศเนื"องจากอยู่ในแถบที"มีอณุหภมิูตํ"า เครื"องปรับอากาศที"มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านั Fน   

� ในกรณีที"มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ Fน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิO ใน
การปรับเปลี"ยน หรือย้ายเมืองเพื"อให้เกิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในยโุรปที"มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที"เป็นห้องเดี"ยวอาจเป็นห้องที"มีขนาดกะทดัรัด และไมมี่
อา่งอาบนํ Fา ซึ"งขึ Fนอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั Fน ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 
หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ"มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพิ"มเติมได้ 

สถานที"เข้าชม สถานที"เข้าชม ((RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
 � การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั Fงปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที"สถานที"เข้าชมนั Fน ๆ ปิดทํา

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัที"คณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที"ระบไุว้ในเอกสารของสถานที"นั Fน ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื"อให้
ทา่นได้เข้าชมสถานที"ดงักลา่วได้ แตห่ากมกีารลา่ช้า หรือเหตหุนึ"งเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทําให้ทา่นไม่
สามารถเข้าชมสถานที"ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื"องจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว 
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที"เข้าชมจากเจ้าหน้าที"ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ ((PPoorrtteerr))  
 � คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสาํหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิ"มเติม ทา่นจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ Fนลงได้  ทา่น
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครั Fง 

� สาํหรับนํ Fาหนกัของสมัภาระที"ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเครื"องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาํหรับผู้ โดยสารชั Fน
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํ Fาหนกัเพิ"มเป็นสทิธิของสายการบินที"ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

� สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที"ทางสายการบินอนญุาตให้นําขึ Fนเครื"องได้ ต้องมีนํ Fาหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิ Fว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ Fว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ Fว) 

� ในบางรายการทวัร์ ที"ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ Fาหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํ"ากวา่มาตรฐานได้ 
ทั Fงนี Fขึ Fนอยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิOไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในนํ Fาหนกัสว่นที"
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เกิน 
� กระเป๋าและสมัภาระที"มีล้อเลื"อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ Fนบนพาหนะการเดินทาง 
� บริษัทฯขอสงวนสทิธิOในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ"งจะรับผิดชอบตอ่การสญู
หายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี" การสบูบหุรี" ((SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื"องการงดสบูบหุรี" บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที"ตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดที"ชดัเจนใน

เรื"องการสบูบหุรี" และมีสถานที"โดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุรี" ทั Fงนี Fเนื"องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว การเดินทางเป็นครอบครัว ((FFaammiillyy))  
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที"ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก 

, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที"ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั"วโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื"องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจําเป็นต้องดแูล
คณะทวัร์ทั Fงหมด 

เอกสารในการยื�นวีซ่าประเทศอังกฤเอกสารในการยื�นวีซ่าประเทศอังกฤษษ  
ใช้เวลายื�นประมาณ ใช้เวลายื�นประมาณ 1155--2200  วันทาํการไม่นับวันเสาร์ วันทาํการไม่นับวันเสาร์ --  อาทติย์และวันหยุดอาทติย์และวันหยุด  

(การขอวีซา่ประเทศองักฤษผู้ เดนิทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิ 9วมือสแกนลายนิ 9วมือ ด้วยตนเอง ณ  
ศนูย์รับคําร้องขอวีซา่ประเทศองักฤษ ตั Fงอยู่ที"อาคารเดอะเทรนดี F ชั Fน 28 สขุมุวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. ) 
� พาสปอร์ตที"ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุม่ตํ"ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอื"น ควรนําไปแสดงด้วยเพื"อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 
� สาํเนาทะเบียนบ้าน /สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สาํเนาใบเปลี"ยนชื"อ-สกลุ /สาํเนาทะเบียนสมรส , หยา่ / สาํเนาสตูิบตัร ใน

กรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
� หนงัสอืรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักดัที"ทา่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นั Fนโดยระบตุําแหนง่, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนั

เดือนปีที"เริ"มทํางานกบับริษัทนี Fและช่วงเวลาที"ขอลางานเพื"อเดินทางไปทอ่งเที"ยว หลงัจากนั Fนจะกลบัมาทํางานตามปกติหลงัครบกําหนด
ลา   

� กรณีที"เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทที"คดัไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ 
หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

� สาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ที"มีการเข้าออกของเงินสมํ"าเสมอ และมีจํานวนไม่
ตํ"ากว่า 6 หลกั เพื"อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที"จะครอบคลมุกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื"อกลบัสู่ภูมิลําเนา ในกรณีที"
เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ"งในการยื"นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับ
บญัชีกระแสรายวนั*** 

� กรณีที"บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทั Fงหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ"งฉบบัเพื"อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบุชื"อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที"จดัการเดินทางนี Fในจดหมายด้วย 

� กรณีที"เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
� กรณีที"เด็กอายตุํ"ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึ"ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที"บิดา, มารดา จะต้องไปยื"น

เรื"องแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ"งได้ ณ ที"ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู้ อํานวยการ
เขตลงลายมือชื"อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

� การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที"ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื"นคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครั Fง 

� หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่กาย
สภุาพ ทั Fงนี Fบริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที"ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ"มเติม ทางบริษัทฯ 
ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

� กรณีที"ทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื"องจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

� ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ท่าน
ไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลังจากการจองทวัร์และชาํระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 
 ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื�อนไข ที�บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ  


