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วันที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)  

22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-
12 สายการบินไทย 
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

 
 

 
 

วนัท่ี 2 ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ ์ -พิพิธภณัฑน์ ้ำแร่ท่ีเมืองบำธ - 

คำรด๊ี์ฟเมืองหลวงแห่งเวลส ์

 

00.15 น. ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910   

06.20 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
รถโค้ชรอรับท่านออกเดินทางสู่เมอืงซาลส์บวัร่ี น ำเข้ำชมเสำหนิสโตนเฮ้นจ์ 
(Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ของโลก 
กองหินหรือแนวแทง่หินที่เป็นความลบัด ามืดในชว่งหน่ึงของประวตัิศาสตร์ 
จากนัน้ออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ     
ในหบุเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายตุัง้แตเ่มื่อครัง้โรมนัเรืองอ านาจจากหลกัฐานบ่อ
น า้พรุ้อน 
และซากอาคารเกา่แก่ที่หลงเหลืออยู่ท าให้เมืองบาธได้รับการแตง่ตัง้เป็นเมืองมรดก
โลกจากองค์การยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

13.00 น. น ำเข้ำชมพิพิธภัณฑ์น ้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) 
ซึง่มีประวตัิการค้นพบท่ีนา่สนใจ ปัจจบุนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมือง 
คือบริเวณทีเ่ป็นท่ีตัง้ของบ่อน า้แร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนท่ีสองคือ 
บริเวณวดั และส่วนท่ีสามคือ 
บริเวณที่เปิดบริการให้นกัท่องเทีย่วหรือชาวเมืองใช้บริการน า้แร่ ซึง่มีทัง้สระว่ายน า้, 
บ่อน า้แร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน า้ และส่วนท่ีเป็น Turkish Bath 
และให้ท่านได้ชมิน า้แร่ทีจ่ดัให้กบันกัท่องเที่ยวเทา่นัน้จากนัน้เทีย่วชมเมืองอาคารบ้
านเรือนถกูสร้างขึน้ในยคุจอร์เจียน ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอีกทัง้อาคารรอยลั 
เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปคร่ึงวงกลมทีม่ีสถาปัตยกรรมแปลกตา 
ท าให้เมืองบาธมเีสน่ห์ไม่น้อย แล้วเดินทางต่อสู่เมือง บริสตอล 
เมืองในองักฤษที่มีพรมแดนติดตอ่กบัประเทศเวลส์ 
เพียงแค่ช่องแคบกัน้ข้ามสะพานเชเวิร์น ผ่านช่องแคบบริสตอลเข้าสู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ 
เมืองหลวงของประเทศเวลส์  หน่ึงในเครือจกัรภพ 
กลางใจเมืองเป็นท่ีตัง้ของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ 
เดิมเป็นท่ีพ านกัของขนุนางผู้ปกครองเมือง ถกูล้อมรอบไว้ด้วยก าแพงโบราณ 
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จากนัน้ชม ศาลาวา่การเมือง และ พิพิธภณัฑ์ ซึง่เป็นกลุ่มอาคารโบราณเกา่แก่ 
ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารท่ีท าการของรัฐ   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Radisson Blu Hotel, Cardiff ***** 
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 

 

วันที่ 3 ไบบิวร่ี - เบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน - 
แมนเชสเตอร์ 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

08.00 น. น าท่านสู่เขตคอต์สโวลส์ ภมูิภาคทางตะวนัตกขององักฤษ หมู่บ้านไบบิวร่ี (Bibury) 
ได้รับการยกย่องเป็นหมู่บ้านแสนสวยขององักฤษ 
บ้านท่ีสร้างด้วยหินท่ีมเีอกลกัษณ์ของที่นี่ (Cotswold stone) มีแม่น า้สายเล็กๆ 
ไหลผ่านอนัเป็นต้นแบบวิถีสโลว์ไลฟ์ แล้วไปชมหมู่บ้านเบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ 
เมืองที่โดง่ดงัที่สดุในคอต์สโวลส์ ดเูงียบสงบมีล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น า้วินด์รัช) 
ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน า้เป็นช่วง ๆ 
กบัต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยูริ่มน า้ เมืองนีม้ีร้านอาหารและโรงแรม 
รวมทัง้ร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย์ 
แล้วเดินทางต่อสูเ่มืองสแตรทฟอร์ด เพียง 42 ก.ม. 
เมืองทีต่ัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เอวอนอนัเป็นบ้านเกิดของวิลเลียม เช็คสเปียร์ 
กวีที่มชีื่อเสียงที่สดุขององักฤษ   

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัวิลเลียม เชคสเปียร์ 
กวีเอกที่โด่งดงัของโลก หลงัจากนัน้ออกเดินทางสู่แมนเชสเตอร์ 
เมืองอตุสาหกรรมทีม่ีชื่อเสียง 
อีกทัง้ยงัเป็นเมืองทีม่ีสโมสรที่มีชือ่เสียงโดง่ดงัในวงการฟตุบอลของโลก คือ แมนย ู
หรือ ปีศาจแดง  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza Manchester City Centre **** 
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 

 

วันที่ 4 สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - 
เอดนิเบิร์ก (สกอ็ตแลนด์) 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

09.00 น. น ำคณะเข้ำชมสนำมโอลด์ แทรฟฟอร์ด ที่สร้างนกัเตะเกง่ 
ฝีเท้ายอดของปีศาจแดงมาหลายสมยั สนามฟตุบอลของสโมสรแมนยฯู 
ที่จดัวา่รวยที่สดุในโลก 
อิสระให้ท่านเลือกซือ้ของที่ระลกึของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE 
ที่มากมายไปด้วยของที่ระลกึหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล (หมำยเหตุ 
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กำรเข้ำชมสนำมฟุตบอลและ    มิวเซียมจะงดให้บริกำรในวนัท ำกำรแข่งขนั) 
แล้วออกเดินทางสูเ่มืองวินเดอร์เมียร์ เขตเลคดิสทริค (Lake District) 
อทุยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามวา่ดีและสวยที่สดุขององักฤษ 
ที่กว้างขวางและครอบคลมุทะเลสาบถึง 16 แห่ง 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

13.00 น. น ำคณะล่องเรือชมควำมสวยงำมของทะเลสำบวินเดอร์เมียร์ 
ทะเลสาบน า้จดืขนาดใหญ่ มีความยาว 18 ก.ม. และส่วนกว้างทีส่ดุราวๆ 1.5 ก.ม. 
ชาวองักฤษเรียกกนัวา่ “ทะเลสาบริบบิน้” บ่งบอกถึงลกัษณะของทะเลสาบนี ้
ว่ากนัว่าน า้ในทะเลสาบเป็นน า้ทีเ่กิดจากการละลายของหมิะบนภเูขา  
สองฝ่ังของทะเลสาบเตม็ไปด้วยความร่มร่ืนของไม้ใหญ่นานาพนัธุ์ 
สลบักบับ้านพกัตากอากาศทีม่าสร้างไว้ 
ช่วยเติมแต่งให้เป็นทศันียภาพทีน่่าดชูมยิ่งขึน้ไปอีก 
จึงกลายเป็นท่ีพกัผ่อนยอดนิยมอกีแห่งหน่ึงของคนองักฤษที่นิยมมาเล่นเรือใบล าเล็
กๆ หรือนัง่เรือล่องไปตามทะเลสาบ เพื่อดืม่ด ่ากบัธรรมชาติ 
แล้วเดินทางสู่ดินแดนภาคเหนือที่เมืองเอดินเบิร์ก หรือ เอดินเบอระ 
เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ทีต่ัง้อยู่ในพืน้ท่ีที่สวยงาม  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Edinburgh Hotel **** 
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 

 

วันที่ 5 แคลตนัฮิลล์ - ปราสาทเอดนิเบิร์ก - แคร์นไรอัน - เบลฟาสต์ 
(ไอร์แลนด์เหนือ) 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

09.00 น. น าเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ 
ขึน้สู่ยอดเขาแคลตนัท่ีจะท าให้ทา่นประทบัใจไปกบัเมืองที่ถกูแบง่เป็นสองฝ่ังของโอ
ลด์ทาวน์และนวิทาวน์ นอกจะได้ชมวิวทวิทศัน์ของตวัเมืองแล้ว 
บนเนินเขาแหง่นีย้งัเป็นท่ีตัง้ของอนสุรณ์สถานร าลกึถงึสงครามนโปเลียน 
ที่ยงัสร้างไมเ่สร็จสมบรูณ์ สถาปัตยกรรมทีค่ล้ายคลงึมหาวิหารแพนธีออน 
ในประเทศกรีซ ท าให้เอดินเบอระได้รับการขนานนามวา่ “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” 
ผ่านชมอนสุาวรีย์บ็อบบี ้ สนุขัพนัธุ์สกายเทอเรียร์ที่โด่งดงัทีส่ดุตวัหน่ึงของโลก 
จากความซื่อสตัย์ และจงรักภกัดี  ถนนรอยลัไมล์ 
ถนนสายส าคญัที่เชื่อมสู่พระต าหนกัโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyrood House) 
ซึง่เป็นท่ีประทบัของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ 
และเคยเป็นท่ีประทบัของพระนางแมรีแห่งสกอ็ต 
ฝ่ังตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอนัน่าภาคภมูิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 
น ำท่ำนเข้ำชมปรำสำทเอดนิเบิร์ก อนัสง่างามด้วยท าเลที่ตัง้บนเนินเขาสงู 
มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทกุมมุเมือง เคยเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์สก๊อต 
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เคยถกูท าลายลงหลายครัง้ 
แต่ทกุครัง้ก็ได้รับการบรูณะและสร้างใหมใ่ห้กลบัคืนสู่ความสงา่งาม 
โดยเฉพาะครัง้สดุท้าย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ สก็อต นกัปราชญ์ 
ชาวสก็อต แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ 
และก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย 
รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, 
โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที ่ 12 
เพื่อร าลกึถงึพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชัน้ในสว่นท่ีเป็น 
The Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศแ์ห่งสกอ็ต ห้องประทบั 
และห้องมหามงกฎุ และ Great Hall เคยเป็นทัง้ห้องจดัเลีย้ง, การประชมุสภา, 
โรงเรือนทหาร และโรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยคุสมยัปัจจบุนั 
จดัแสดงเก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงครามบนัทึกภาพสวยตามอธัยาศยั   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

13.00 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้บนถนนปริน้เซส ที่มีห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนม 
และร้านขายของที่ระลกึ โดยเฉพาะป่ีสก็อตเคร่ืองดนตรีประจ าชาติสก็อต 
ที่มีความเก่าแก่ที่สดุในโลก รวมทัง้ผ้า WOOL และผ้าแคชเมียร์ 
และผ้าตาร์ตนัผ้าลายสก็อตพืน้เมืองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ  
ได้เวลารถโค้ชเดินทางสู่เมืองแคร์นไรอนั (Cairnryan) เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ 
ของสก็อตแลนดช์ายฝ่ังตะวนัออก ที่นิยมในการข้ามเรือเฟอร์ร่ีสู่ไอร์แลนด์เหนือ 
เส้นทางคมนาคมหลกัที่สะดวกสบาย และยงัมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน 

 

19.30 น. เรือ High Speed Ferry (Stena Line) ข้ามสู่เบลฟาสต์ (BELFAST) เพียง 2.15 ช.ม. 
สู่เมืองหลวงที่มากด้วยสีสนั และมีชีวติชวีา 
ทัง้ยงัเป็นประตสูู่ชนบทอนัเงียบสงบของไอร์แลนด์เหนือ 
เบลฟาสต์เป็นแหล่งก าเนิดของเรือไททานิค 
และยงัคงมีร่องรอยความเจริญทางอตุสาหกรรมที่ก่อร่างขึน้ 
อีกทัง้ยงัได้ซมึซบัจนกลายเป็นวฒันธรรมของเมือง 
แม้ภาพความทรงจ าที่เตม็ไปด้วยความรุนแรงของปี 1970 ถงึ 1980 แต่ในปัจจบุนันี ้
เมืองนีเ้ปล่ียนมมุมองและหนัมาส่งเสริมการท่องเทีย่ว สถานท่ีส าคญัต่างๆ 
แสดงความเป็นไอร์แลนด์เหนือได้อย่างสมบรูณ์  

 

19.45 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ  

21.45 น. ถึงเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนดเ์หนือ 1 ใน 4 
เมืองปกครองของสหราชอาณาจกัร น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัโรงแรม 

 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Belfast **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที่ 6 คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World 

Heritage Site) - ดาร์ก เฮดจ์ 
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08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

09.00 น. น าท่านเทีย่วชมไอร์แลนด์เหนือ ตามรอยซีรีส์ดงัของ HBO เร่ือง "Game of Thrones"  
แหล่งท่องเทีย่วยอดฮติ สถานท่ีหลกัที่ใช้เป็นท่ีถ่ายท าซีรีส์ดงั 
เรียกได้ว่าเปล่ียนจากเมืองร้างเป็นเมืองท่องเที่ยว 
ที่รองรับนกัท่องเทีย่วหลายร้อยคนต่อวนัในชัว่พริบตา 
และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตตดิอนัดบัโลก สถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ตัง้แตถ่ า้ ทุง่หญ้า ภเูขา ซึง่ล้วนแต่ใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท า Game of Thrones ทัง้สิน้ 
รถโค้ชเลาะเลียบชายฝ่ัง Northern Ireland โดยแวะให้ถา่ยรูปกบัปราสาท 
Carrickfergus ซึง่สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 12 
ถือได้ว่าเป็นปราการนอร์มนัท่ีเก่าแก่และดีที่สดุของไอร์แลนด์เหนือ 
ชมทศันียภาพชายฝ่ังทะเลที่ Carrick-A-Rede ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) 
ท้าทายผู้กล้า ท้าความสงู ความเสียว ช่องแคบที่มคีวามลกึ 30 เมตร กว้าง 20 เมตร 
แรกเร่ิมเดิมทีสร้างโดยชาวประมง เพื่อไว้ใช้ข้ามไปจบัปลาแซลมอน 
สร้างมาสามร้อยกวา่ปี โดยเร่ิมแรกเป็นแคเ่ชือกจบัเส้นเดียว 
ต่อมาได้มีการปรับปรุงสร้างใหมใ่ห้มัน่คงแข็งแรง และท าเป็นสถานท่ีท่องเทีย่ว 
จากนัน้แวะเมือง Bushmills เมืองนีม้ีชื่อเร่ืองวิสกี ้ โดยมีโรงกลัน่วสิกีเ้ก่าแก่ ตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1608  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านสู่เขตอนรัุกษ์ธรรมชาติของเนชัน่แนลทรัสต์ 
และแหล่งมรดกโลกแหง่ที่หนึ่งของไอร์แลนด์ (Giant’s Causeway) 
คนที่น่ีถือวา่เป็นส่ิงมหศัจรรย์อนัดบั 8 ของโลก 
ธรรมชาติอนัน่าพิศวงนีป้รากฏให้เห็นบริเวณชายฝ่ังนอร์ธ แอนทริม โคสต์ 
มีต านานเล่า ขานกนัตอ่มาว่า แนวหินพวกนี ้ เกิดจากการสร้างของยกัษ์ไอริชที่ชื่อ 
Finn Mac Cool เพื่อท้าทายประลองยทุธกบัยกัษ์ฝ่ังสก็อตแลนด์ ที่ชื่อวา่ 
Benandonner และนัน่เอง สถานท่ีนีจ้ึงได้ถกูเรียกว่า Giant's Causeway หินราว 
40,000 แท่งทีส่งูถึง 12 เมตร 
หินบะซอลหกเหล่ียมเหล่านีถ้กูสร้างขึน้ในช่วงภเูขาไฟระเบิด 60 ล้านปีที่แล้ว 
นีเ้ป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อศัจรรย์ที่สดุของโลก 

 

 แวะชมววิที่ปราสาทดนูเลซ เป็นภาพวิวสดุท้ายและ The Dark Hedges 
อโุมงค์ต้นบีชอนัน่าสะพรึงกลวั HBO ได้ใช้สถานท่ีแห่งนีถ้่ายท า Game of Thrones 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Belfast **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที่ 7 เที่ยวเบลฟาสต์ - ไททานิก - บินสู่มหานครลอนดอน - Oxford Street  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
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09.00 น. เที่ยวชมเมืองเบลฟาสต ์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ 
ที่มีอตุสาหกรรมการต่อเรือและทา่เรือขนาดใหญ่ส าหรับจดัส่งสินค้าไปทัว่โลก 
ในยคุทีเ่ศรษฐกจิเฟ่ืองฟ ู และมีการเจริญเติบโต 
เกิดขึน้หลงัจากมีการเซ็นข้อตกลงสนัติภาพ เข้ำชมไททำนิค เบลฟำสต์ (Belfast 
Titanic) พิพิธภณัฑ์ขนาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชัน้ รูปร่างเหมอืนหวัเรือล ามหมึา 
แหล่งท่องเทีย่วแหง่ใหมข่องเมือง 
เรือไททานิคถกูสร้างขึน้ท่ีอู่ต่อเรือฮาร์แลนด์และวลูฟฟ์ในเบลฟาสต์ 
ก่อนที่จะแล่นไปยงัเมืองเซาท์แธมตนั 
ภายในพิพิธภณัฑ์มกีารน าห้องจ าลองของห้องสนัทนาการตา่งๆ 
บนเรือและบนัไดใหญ่กลางเรือมาโชว์ด้วย 
นกัท่องเที่ยวยงัสามารถส ารวจเร่ืองราวของไททานิค 
ผ่านการแสดงด้วยเทคนิคพิเศษและระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ในปีค.ศ. 1912 
ไททานิกเป็นเรือข้ามสมทุรทีใ่หญ่ที่สดุในโลก ใช้เวลาในการสร้างนานถงึ 3 ปี 
ด้วยแรงงานมากกว่า 5,000 คน เรือเดินสมทุรอนัหรูหราของบริษทัไวท์ สตาร์ ไลน์ 
ได้ออกเดินทางจากเซาท์แธมตนั ได้ด าดิ่งลงสู่ก้นมหาสมทุรแอตแลนติกเมื่อ 100 ปี 
นอกจากนีย้งัมีนิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต์ 
ตัง้แตเ่ร่ิมมีผู้บกุเบิกเข้ามาอาศยั ณ ดินแดนแห่งนี ้
แล้วน าไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์วิคตอเรีย, 
มหาวิทยาลยัควอเตอร์ (University Quarter) ก าแพงสนัติภาพ (Peace Wall) 
และชมภาพจติรกรรมฝาผนงัของถนน Falls และ Shankill 
สถานท่ีท่องเทีย่วทัง้หมดนีท้ าให้ท่านได้สมัผสัและเห็นทัง้สองด้านของชวีิตที่ทนัสมยั
ในเบลฟาสต์  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  

บ่าย ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูม่หานครลอนดอน 
หลงัจากรับสมัภาระรถโค้ชน าคณะเดินทางไปยงัภตัตาคาร 

 19.00 น. รับประทานอาหารค ่าเมนูแบบดีลักซ์ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซ่ัน - 
ต้นต ารับเป็ดอนัโด่งดัง / หอยเชลล์ / กุ้งมังกร 
และหลากหลายเมนูความอร่อย 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก The Tower Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที่ 8 พระราชวังวินด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

08.30 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์ กษตัริย์วิลเลียมผู้พิชิต 
เป็นผู้ เลือกท าเลก่อสร้างพระราชวงั ซึง่อยู่บนเนินสงูมองเห็นแม่น า้เทมส์อยู่เบือ้งล่าง 

น ำเข้ำชมพระรำชวังวนิด์เซอร์ 
เป็นท่ีประทบัประมขุสงูสดุแหง่ประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี 
จึงถือได้ว่าพระราชวงัแหง่นีเ้ป็นพระราชวงัที่มีผู้พ านกัอาศยัต่อเนื่องยาวนานกวา่พร
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ะราชวงัแหง่ใดในโลก เดินผ่าน Jubilee Garden 
ก่อนเข้าสู่อาคารจดัแสดงประวตัคิวามเป็นมาของพระราชวงั 
ส่ิงที่น่าสนใจควรคา่แกก่ารชมคือ เขตพระราชฐานชัน้ใน State Apartment  
ถือเป็นหวัใจของพระราชวงั 
ห้องทกุห้องจึงถกูประดบัประดาด้วยทรัพย์สมบตัิของราชวงศ์อนัประมาณคา่มิได้ 
ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่านปักประดบั ผนงั, เคร่ืองลายคราม, รูปปัน้, อาวธุ 
ชดุเกราะ รวมไปถงึเฟอร์นเิจอร์ในยคุตา่งๆ The King's Chamber 
อนัมีภาพเขียนเป็นจดุเด่น 
นอกเหนือจากเตียงไม้สลกัปิดทองสไตล์ฝร่ังเศสสมยัศตวรรษที ่ 18 
ที่ตัง้ตระหง่านอยูก่ลางห้อง และห้องที่โดดเด่นที่สดุ St.George's Hall 
ท้องพระโรงแห่งนีม้คีวามยาวกวา่ 50 เมตร จึงมกัใช้ในงานพระราชพิธี 
เช่นงานเลีย้งรับรองพระราชอาคนัตกุะในพระนางเจ้าอลิซาเบซ 
ภายในตกแตง่ตามศิลปะแบบกอธิก ประดบัประดาด้วยอาวธุชดุเกราะ 
และตราประจ าราชวงศ ์ St. George's Chapel 
มหาวิหารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สดุในประเทศองักฤษ 
อาคารแห่งนีเ้ร่ิมก่อสร้างในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้เวลากวา่ 
50 ปีจนส าเร็จลลุ่วง   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  

13.30 น. รถโค้ชน าทา่นสู่ BICESTER VILLAGE 
เพลิดเพลินไปกบัการช้อปปิง้สินค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 130 
ร้านค้าแบรนดเ์นมให้ท่านเลือกซือ้อย่างจใุจ อาทิ Gucci , Prada , Dior , Burberry 
, Chloe , Coach , Superdry และอีกมากมาย 
สมควรแกเ่วลาออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน 
เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของสหภาพยโุรป 
มีประชากรกวา่ 7.5 ล้านคน 
ลอนดอนเป็นหนึ่งในศนูย์กลางส าคญัทางธุรกจิการเมือง และวฒันธรรมของโลก 
การส่ือสารการบนัเทิง แฟชัน่ และศิลปะและเป็นท่ียอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่โลก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก The Tower Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที่ 9 เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราช วังบัคกิง้แฮม 

- ลอนดอนอาย - Harrods - เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

09.00 น. เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยำยและน ำชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน  ผ่านจตัรัุส 
ทราฟัลก้าร์, ถ่ายรูปกบัรัฐสภา, หอนาฬิกาบ๊ิกเบน, ท่ีมีความสงู 320 ฟตุ 
เป็นนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสดุในโลก, มหาวิหารเวสตม์ินสเตอร์, 
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มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ์ 
สะพานข้ามแม่น า้เทมส์แห่งแรก แล้วขึน้ฝ่ังที่ทาวเวอร์บริดจ์ 
สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึง่ของเมือง  เข้ำชมทำวเวอร์ออฟลอนดอน 
ที่มีประวตัิศาสตร์อนัเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แตซ่บัซ้อนซ่อนเงื่อน 
มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวงั, คกุ และแดนประหาร 
ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ซึง่เป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลงั 
น าชมมหามงกฎุอิมพเีรียล ซึง่ประดบัด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกชื่อ 
“ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คลัลินนั 2” และ “มงกฎุของพระราชินีอลิซาเบธ” 
ประดบัด้วยเพชร “โคอินร์ู” ที่เคยเป็นเพชรเมด็ใหญ่ที่สดุในโลก และชิน้สดุท้ายคือ 
“คฑา” ประดบัด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คลัลินนั 
1” แล้วน าทา่นสู่ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารท่ีท าการของรัฐในปัจจบุนั, บ้านเลขท่ี 10 
ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพกัของนายกรัฐมนตรีองักฤษ, พิคคาดิลล่ีเซอร์คสั 
เดิมเป็นวงเวยีนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน า้พุ 
และรูปปัน้อีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุม่สาวมานัง่พลอดรักกนั 
และถ่ายรูปกบัพระราชวงับคักิง้แฮม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร   

13.00 น. ขึ้นชมทัศนียภำพของเมืองแบบเบิร์ดอำยววิบนลอนดอนอำย 
กระเช้าลอยฟ้าที่สงูที่สดุในทวีปยโุรป มีความสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) 
และกลายมาเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม 
และเป็นจดุดงึดดูนกัท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจกัร 
มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ยา่นช้อปปิง้ไนท์บริดจ์ 
ที่มีห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด 
อนัหรูหราให้ท่านได้เลือกซือ้หาสินค้าแบรนดเ์นมจากทัว่ยโุรปจนได้เวลาน าทา่นเดิน
ทางสู่สนามบินฮีทโธรว์   เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัมีเวลาให้ทา่นได้ท า Tax Refund 
พร้อมช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

 

21.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG917  
วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  

15.15 น. สายการบินไทย น าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
หมายเหตุ     ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เชา่รถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง 
ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ อาท ิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเทีย่วบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ 
ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มสิีทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว 
เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จา่ยตา่ง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมคี่าใช้จา่ยอื่น ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการทวัร์ 
หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้  
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PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

14-23 ตุลาคม 2565 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 
21-30 ตุลาคม 2565 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 

18-27 พฤศจิกายน 2565 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 
09-18 ธันวาคม 2565 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 

24 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 
21-30 ม.ค. 2566 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 
17-26 ก.พ. 2566 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 
17-26 มี.ค. 2566 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 
07-16 เม.ษ. 2566 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 

28 เม.ษ. – 07 พ.ค. 2566 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 
 

ค่ำทวัรร์วม :  

 ✔ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 

✔ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 

✔ ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภณัฑ์น า้แร่ที่เมืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด 

(ในกรณีไม่ได้เข้ำชมทำงบริษัทฯ คืนเงนิท่ำนละ 15 ปอนด์) / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / คา่เรือ High Speed Ferry to 
Belfast / ค่าเข้าชมพิพิธภณัฑ์ไททานิก / ค่าขึน้ลอนดอนอาย / ค่าเข้าพระราชวงัวินด์เซอร์ / ค่าเข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน 

✔ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  

✔ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง  

✔ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าสหราชอาณาจกัร (Standard time) ในกรณีที่ย่ืนวีซ่ำเร่งด่วน ช ำระเพ่ิมท่ำนละ 9,315 

บำทโดยประมำณขึ้นอยุ่กับอตัรำกำรแลกเปลี่ยน 

✔ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 

✔ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR 
คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี 
จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท 
รวมถงึค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท 
ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 

✔ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 
7 กิโลกรัม  

✔ ส าหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม 
และสามารถถือสมัภาระขึน้เคร่ืองได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ 
อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ 
และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 
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ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 

 🗷 ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

🗷 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ่น 

🗷 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

🗷 ค่าใช้จา่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั 
และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ 
ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิม่ 

กำรจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบับริษัท EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิต่อ Travel Agent 

ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จกัและเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดิน 

ทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้ เดินทางหน่ึงทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง 

ซึง่เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง 

หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเงื่อนไข 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เน่ืองจากสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี้ 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 3 ขวบ 

2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 

3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

กำรยกเลิกกำรจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

● ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 
(หกัคา่ใช้จา่ยที่ได้จา่ยไปแล้ว) 

● ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 

● ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินคา่ทวัร์** 

● การจา่ยคา่บริการคืนให้แก่นกัท่องเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วมคี่าใช้จา่ยที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยว 
ให้น ามาหกัจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ทัง้นีใ้ห้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2. ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
3. ค่าใช้จา่ยทีจ่ าเป็นอื่น 
ในกรณีคา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่ 
สงูกวา่เงินค่าบริการท่ีได้ช าระไว้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจากนกัท่องเทีย่วไม่ได้ 
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● หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือ่นไขใดเงื่อนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ 
โดยสามารถยื่นขอวีซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิม่คอืค่าวซี่า และคา่เปล่ียนชื่อตัว๋เท่านัน้ 
และต้องไม่อยูใ่นเงื่อนไขของตัว๋ที ่NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

● หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของทา่นไม่ได้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ 
ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวนัเวลาทีย่กเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซ่าจากทางสถานทตู 
ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวซี่าแบบกรุ๊ป 

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 
วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้
การล่าช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต ุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ยที่เกิดขึน้ 
หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมอืง อนัเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 
และจะไม่คืนเงินคา่ทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว 
หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้ เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเทีย่วและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 

โดยประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 
ตั๋วเคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะต้องช าระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ 
ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ 
และหากท่านไม่แนใ่จในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า 
REFUND ได้หรือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
 

เอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำประเทศองักฤษ 
ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ 30-60 วนัท ำกำร (ไม่นับวนัเสำร ์- อำทิตยแ์ละวนัหยดุ) 

(การขอวซี่าประเทศองักฤษผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิ้วมอื ดว้ยตนเอง และไมต่อ้งน ารปูไปดว้ย 

เพราะตอ้งไปถ่ายรปูทีศู่นยร์บัยืน่ฯ ในวนัทีไ่ปยื่นขอวซี่า 

ศูนยร์บัค ารอ้งขอวซี่า VFS ประเทศองักฤษ (สหราชอาณาจกัร/United Kingdom) 

ชัน้ 28 อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ซ.สุขมุวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 

เวบ็: vfsglobal.co.uk/th/en รบัค ารอ้ง 
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เวลารบัใบค ารอ้ง : วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์8.30 น. - 15.30 น. 

 

🗹 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ
หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไมว่า่จะเคยมวีีซา่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัวิีซ่า 

🗹 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส, หย่า / 
ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  

🗹 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ท่านท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง, 
อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว 
หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

🗹 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 1  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

🗹 ส าเนาสมดุบญัชเีงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่มทีม่ีการเข้าออกของเงินสม า่เสมอ 
และมีจ านวนไม่ต า่กวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมูิล าเนา 
ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชใีดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย 
***สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

🗹 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อคา่ใช้จา่ย และการกลบัมาท างานของท่าน 
โดยระบชุื่อผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

🗹 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   

🗹 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 
จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ 
หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชือ่ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

🗹 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร 
และถึงแม้ว่าทา่นจะถกูปฏิเสธวซีา่ สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่
ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

🗹 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ 
หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซีา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนคา่วซี่าได้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


