
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัทวัร ์AEU110-06 

Great Britain 9 Days (TG) 

อังกฤษ เวลส ์สกอ็ตแลนด ์9 วัน 

วันที ่1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)  
21.30 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D 9-12 สาย

การบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน 
 

วันที ่2 ลอนดอน - ไบบิวรี - เบอรต์ันออนเดอะวอเตอร ์- สแตรทฟอรด์ อัพพอน เอวอน - 
ยอรค์ 

 

00.15 น. ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910   
06.20 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว ์นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รถปรบัอากาศรอรบั

ท่าน เดินทางสู่ภมูิภาคคอตสโวลส ์ มีหมู่บา้นเล็ก ๆ สไตลช์นบทและวิถีสโลวไ์ลฟ์เรยีงราย 
สลบักบัทุ่งหญา้สีเขียวขจี ภมูิภาคนีเ้คยเป็นศนูยก์ลางการคา้ขนแกะมาตัง้แต่ยคุกลาง 
หมู่บา้นสวยที่แรกที่เราจะแวะเย่ียมชมคือ หมู่บ้านไบบวิรี่ (Bibury) อยู่ในแควน้ 
Gloucestershire ในเขตหบุเขา Cotswolds เป็น The most beautiful village in England 
และยกย่องใหเ้ป็นหมู่บา้นที่ถ่ายรูปสวยที่สดุ ถดัไปคือ เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ 
หมู่บา้นที่โดง่ดงัที่สดุ ดเูงียบสงบมีล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น า้วินดร์ชั) ไหลผ่านกลางเมือง ตน้
วิลโลวท์ี่แกวง่ก่ิงกา้นใบอยู่รมิน า้บรรยากาศอนัรื่นรมย ์ แลว้เดินทางตอ่สูเ่มือง สแตรท
ฟอร์ด เมืองที่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้เอวอนอนัเป็นบา้นเกิดของวิลเล่ียมเช็คสเปียร ์ กวีที่มี
ช่ือเสียงที่สดุขององักฤษ   

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  
บา่ย เดินเล่นชมเมือง หรอืจะเรยีกวา่หมู่บา้นเชคสเปียรก็์วา่ได ้ ดว้ยการที่เป็นกวีเอกสรา้ง

ช่ือเสียงใหเ้ป็นที่โดง่ดงัไปทั่วโลก การมาเยือนเมืองนีเ้หมือนตามรอยนกักวีผูโ้ด่งดงั แลว้
เดินทางสู่ เมืองยอร์ค (York) อดีตโรมนัใชเ้ป็นแนวก าแพงปอ้งกนัการบกุรุกของชาวสก็อต
ผูป่้าเถ่ือน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก York Marriott Hotel **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน  
วันที ่3 ยอรค์มินสเตอร ์- เอดนิเบิรก์ (สก๊อตแลนด)์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
09.00 น. ชมและถ่ายรูปกบั คลิฟฟอรด์ทาวเวอร ์ สิ่งก่อสรา้งโบราณเช่ือกนัวา่มีมาตัง้แตย่คุโรมนั 

เขา้สูย่า่นเมืองเก่าอนัเป็นที่ตัง้ มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ จดัเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่
ยิ่งใหญ่ที่สดุในองักฤษ เป็นโบสถแ์บบกอธิคที่ใหญ่ที่สดุ ภายในงดงามตกแตง่ดว้ยกระจกสี               
เดินเที่ยวเล่นชมเมือง บนัทกึภาพสวย หรอืหาซือ้ของที่ระลกึ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย ออกเดินทางตอ่โดยรถโคช้ขา้มพรมแดนของสก๊อตแลนดเ์ขา้สูเ่มืองเอดินเบิรก์ เมืองหลวงที่

ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่สวยงาม มีถนนปริน้เซสเป็นย่านชอ้ปปิ้งใจกลางเมือง เรยีงรายไปดว้ย
หา้งสรรพสินคา้ รา้นขายสินคา้ และรา้นขายของที่ระลกึ โดยเฉพาะป่ีสก็อตเครื่องดนตรี
ประจ าชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ที่สดุในโลก รวมทัง้ผา้ WOOL และผา้แคชเมียร ์ และผา้
ตารต์นั ผา้ลายสก็อตพืน้เมืองอนัเป็นเอกลกัษณข์องประเทศ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Hotel Novotel Edinburgh Centre **** หรือเทยีบเทา่ในระดับ
เดยีวกัน 

 

วันที ่4 แคลตันฮิลล ์- ปราสาทเอดนิเบิรก์ - โฮลีรู๊ด - เลคดสิทริค - วินเดอรเ์มียร ์  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
08.30 น. ยามเชา้น าคณะเที่ยวชมเมือง ขึน้สูย่อดเขาแคลตนั ชมวิวทิวทศันข์องตวัเมืองถกูแบง่เป็น

สองฝ่ังของโอลดท์าวนแ์ละนิวทาวน ์ บนเนินเขาแห่งนีย้งัเป็นที่ตัง้ของอนสุรณส์ถานที่คลา้ย 
คลงึมหาวิหารแพนธีออน ท าใหเ้อดินเบอระไดร้บัการขนานนามวา่ “เอเธนสแ์ห่งทิศเหนือ” 
กลบัลงมาสูถ่นนรอยลัไมล ์ ถนนสายส าคญัที่เช่ือมสูพ่ระต าหนกัโฮลี่รูด๊ ฝ่ังตรงขา้มเป็น
รฐัสภาแห่งชาติสก็อตอนัน่าภาคภมูิใจ แลว้น าท่านเขา้ชม ปราสาทเอดินเบิร์ก อนัสง่า
งามดว้ยท าเลที่ตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทกุมมุเมือง แบง่เป็นส่วนตา่งๆ
อย่างน่าชมอาทิ ส่วนของปอ้มปราการ, ก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรยีงราย รวมทัง้
ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถเ์ซนตม์า
กาเรต็สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที่ 12 เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นที่เป็น The Palace จดัแสดง
เก่ียวกบัเรื่องราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต หอ้งประทบั และหอ้งมหามงกฎุ และ Great Hall 
เคยเป็นทัง้หอ้งจดัเลีย้ง, การประชมุสภา, โรงเรอืนทหารและโรงพยาบาลมาแลว้ในแตล่ะ
ยคุสมยัปัจจบุนั จดัแสดงเก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณท์ี่ใชใ้นการสงคราม ลว้นควรคา่แก่การ
ไดเ้ขา้ชม  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย เดินทางสูเ่มืองวินเดอรเ์มียร ์ สู่เขต เลคดสิทริค (Lake District) อทุยานแห่งชาติที่ไดร้บั

การขนานนามว่าดีและสวยที่สดุขององักฤษ ที่กวา้งขวางและครอบคลมุทะเลสาบถึง 16 
แห่ง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Low Wood Bay Resort & Spa**** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน  
วันที ่5 เลคดสิทริค - แมนเชสเตอร ์- สนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ - คารด์ฟี (เวลส)์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
08.00 น. ชมบรรยากาศยามเชา้อนัแสนสดช่ืนของ เลคดิสทริค อทุยานที่มีช่ือเสียงที่สดุของประเทศ 

แหลง่พกัผ่อนตากอากาศ ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบ และหบุเขางดงาม
ประดจุหนึ่งภาพวาด เดนิทางตอ่สู่แมนเชสเตอร ์เมืองที่มีสโมสรทีมฟตุบอลช่ือดงั น าเขา้
ชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด สโมสรแมนย ู ฯ จดัวา่รวยที่สดุอนัดบัตน้ๆของโลก มี
สนามแข่งที่งดงามและทนัสมยั MEGA STORE ที่มากมายไปดว้ยของที่ระลกึหลากหลาย
ชนิดส าหรบัแฟนบอล (หมายเหต ุ การเขา้ชมสนามฟตุบอลและมวิเซียมจะงดใหบ้ริการใน
วนัท าการแข่งขนั) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  
บา่ย เดินทางตอ่สูป่ระเทศเวลส ์ เพียงแคช่่องแคบกัน้โดยขา้มสะพานแชเวิรน์สูเ่มือง คารด์ิฟ๊ 

เมืองหลวงของประเทศ หนึ่งในเครอืจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของปราสาทคารด์ิฟ๊ ถกู
ลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ ชมสถานที่ส  าคญัของเมือง ศาลาวา่การเมือง และ 
พิพิธภณัฑ ์ซึง่เป็นกลุม่อาคารโบราณเก่าแก่ ปัจจบุนัเป็นศนูยบ์รหิารราชการเมือง   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Radisson Blu Hotel, Cardiff **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน  
วันที ่6 คารด์ฟี - บาธ - พพิธิภัณฑน์ า้แร่โรมัน - สโตนเฮนจ ์- มหานครลอนดอน  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
08.00 น. เดินทางสูเ่มืองบาธ เพือ่ไปชม พิพิธภัณฑ์น ้าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) 

ปัจจบุนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมืองซึง่ปัจจบุนัไดร้บัการอนรุกัษไ์วอ้ย่างดี ยงัคงรกัษา
รูปแบบสถาปัตยกรรมยคุสมยัโรมนัไวอ้ย่างกลมกลืน ดา้นนอกเป็นเหมือนอาคารสวย
ทั่วๆไป ภายในแบง่เป็น 4 โซน คือ Sacred Springs, Roman Temple, Roman Bath 
House และพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงโบราณวตัถตุา่ง ๆ ไฮไลตข์องที่น่ีอยู่ที่ “Great Bath” อา่ง
อาบน า้ขนาดใหญ่ ซึง่เป็นทัง้จดุส าคญัที่นกัท่องเที่ยวจะตอ้งมาถ่ายรูปสวย ๆ เป็นที่พกัผ่อน
หย่อนใจนั่งเล่นทอดอารมณอ์ยู่รมิน า้สีเขียวมรกตอย่างผ่อนคลาย เที่ยวชมเมืองอาคาร

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จียนมีใหเ้ห็นอย่างมากมาย จดุเด่นที่จะเห็นเดน่ชดัคือ 
“The Circus” ออกแบบโดยจอหน์ วดู (John Wood the Younger) สถาปนิกชื่อดงัระดบั
โลกในยคุนัน้ อีกแลนดม์ารก์ที่น่าสนใจ “Royal Crescent” เป็นทาวนเ์ฮาสรู์ปทรงพระจนัทร์
เสีย้ว  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย เดินทางสูทุ่่งราบซอลสบ์รี น าชม สโตนเฮน้จ ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก 

เป็นอนสุรณส์ถานยคุก่อนประวตัิศาสตรก์ลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ เสาหินอนสุรณส์ถาน
ประกอบดว้ยแท่งหินขนาดยกัษ ์112 กอ้น ตัง้เรียงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วงแนว แท่งหิน
นีย้งัคงเป็นปรศินาความลบัด ามืดวา่สรา้งในยคุใด ประมาณการวา่มีอายกุวา่ 4-5000 ปี 
เดินทางตอ่สูเ่มืองบาธ ในหบุเขาเอวอน เมืองเก่าแก่ที่มีอายตุัง้แตเ่ม่ือครัง้โรมนัเรอืงอ านาจ
จากหลกัฐานที่ตัง้ บอ่น า้พรุอ้น และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ท  าใหเ้มืองบาธไดร้บั
การแตง่ตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 เดินทางสู่ มหานคร
ลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจกัร 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารโฟรซ์ซีั่น - ต้นต ารับเป็ดย่างอันโด่งดัง เมนูหอย
เชลล ์+ กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย 

 

 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Copthorne Tara Hotel London Kensington **** หรือเทยีบเทา่ใน
ระดับเดยีวกัน 

 

วันที ่7 มหานครลอนดอน - ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน – ถนนอ็อกฟอรด์ หรือ หา้งแฮรร์็อด  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
08.30 น. เที่ยวมหานครลอนดอน โดยมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ดว้ยความเป็นเครอืจกัรภพ ท าใหต้วัเมืองถกู

ประดบัไปดว้ยงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ล  า้คา่ จตัรุสัพิคคาดิลล่ี, จตัรุสัทราฟัลกา้ร.์ 
จตรุสัรฐัสภา, หอนาฬิกาบิก๊เบน, มหาวิหารเวสตมิ์นสเตอร,์ มหาวิหารเซนตป์อล, ลอนดอน
บรดิจ ์สะพานขา้มแม่น า้เทมสแ์ห่งแรก, ทาวเวอรบ์รดิจ,์ เขา้ชมทาวเวอรอ์อฟ ลอนดอน ที่มี
ประวตัิศาสตรอ์นัยิ่งใหญ่เกรียงไกร ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ ซึง่เป็นกลุม่อาคารและหอคอย
หลายหลงัใชเ้ป็นที่เก็บสิ่งของล า้คา่ อาทิ มหามงกฎุอิมพีเรยีล ซึง่ประดบัดว้ยเพชรที่ใหญ่
เป็นอนัดบัสองของโลกช่ือ “ดาราแห่งอาฟรกิา 2” หรอื “คลัลินนั 2” และ “มงกฎุของพระ
ราชินีอลิซาเบธ” ประดบัดว้ยเพชร “โคอินรู”์ ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก และชิน้
สดุทา้ยคือ “คฑา” ประดบัดว้ยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก “ดาราแห่งอาฟรกิา 1” หรอื “คลั
ลินนั 1”  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านสมัผสัวิวทิวทศันแ์บบเบิรด์อายวิวบน ลอนดอนอาย กระเชา้ไฟฟ้าที่สงูที่สดุในทวีป

ยโุรป สถานที่ท่องเที่ยวที่ไดร้บัความนิยม อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งสินคา้ตามอธัยาศยัย่าน
ถนนอ๊อกฟอรด์ หรอื หา้งแฮรร์อด 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Copthorne Tara Hotel London Kensington **** หรือเทยีบเทา่ใน

ระดับเดยีวกัน 
 

วันที ่8 พระราชวังวินดเ์ซอร ์- ช้อปป้ิง Bicester Outlet - เดนิทางกลับประเทศไทย  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
08.00 น. เดินทางสูห่มู่บา้นวินดเ์ซอรท์ี่ตัง้ของ พระราชวังวินด์เซอร์ กษัตรยิว์ิลเลียมผูพ้ิชิต เป็นผู้

เลือกท าเลก่อสรา้งอยู่บนเนินสงูมองเห็นแม่น า้เทมสอ์ยู่เบือ้งล่าง พระราชวงัวนิดเ์ซอร์ เป็น
ที่ประทบัประมขุสงูสดุแห่งประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จงึถือไดว้า่พระราชวงัแห่งนีเ้ป็น
พระราชวงัที่มีผูพ้  านกัอาศยัต่อเน่ืองยาวนานกว่าพระราชวงัแห่งใดในโลก เขา้ชมภายใน 
เขตพระราชฐานชัน้ใน State Apartment ถือเป็นหวัใจของพระราชวงั หอ้งทกุหอ้งจงึถกู
ประดบัประดาดว้ยทรพัยส์มบตัิของราชวงศอ์นัประมาณคา่มิได ้ ไม่วา่จะเป็นภาพเขียน, 
ม่านปักประดบัผนงั, เครื่องลายคราม, รูปป้ัน, อาวธุ ชดุเกราะ รวมไปถึงเฟอรน์ิเจอรใ์นยคุ
ตา่งๆ และหอ้งที่โดดเดน่ที่สดุ St.George's Hall ทอ้งพระโรงแห่งนีมี้ความยาวกวา่ 50 
เมตร จงึมกัใชใ้นงานพระราชพิธีเลีย้งรบัรองพระราชอาคนัตกุะ ในพระนางเจา้อลิซาเบซ 
ภายในตกแตง่ ประดบัประดาดว้ยอาวธุชดุเกราะและตราประจ าราชวงศ ์

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  
13.00 น. น าท่านสู ่ Bicester Village เพลิดเพลินไปกบัการชอ้ปปิ้งสินคา้ภายในเอ๊าทเ์ล็ทกวา่ 180 

รา้นคา้แบรนดเ์นม ใหท้่านเลือกซือ้อย่างจใุจ 
 

21.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 917 (เครื่องแวะพักทีภ่เูก็ต)  
วันที ่9 เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
18.05 น. สายการบินไทย น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
เริ่มตัง้แต่วันที ่ 7 มกราคม 2565 ประเทศอังกฤษยกเลิกการตรวจผลโควิดก่อนเข้าประเทศ โดยสามารถเดนิทางไปทอ่งเทีย่วได้
แบบไม่ต้องกักตัว โดยหากคุณได้รับวัคซีนทีไ่ด้รับการอนุมัตอิย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดนิทาง วัคซีนทีอั่งกฤษยอมรับ 
Oxford/AstraZeneca / Pfizer BioNTech / Moderna / Janssen / Sinovac / Sinopharm Beijing 
หมายเหตุ 
ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมตา่ง ๆ ไว้
ล่วงหนา้ใหก้บักรุป๊ทวัร ์กรณีที่เกิดเหตกุารณ ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดั
หยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรอืเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมาย
ตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร ์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใชจ่้ายต่าง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระ
คา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์ หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทาง
บรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

PERIOD 
Tour Fare 

ADL 
CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

19 – 27 มีค. 2565 122,000.- 109,800.- 97,600.- 12,000.- 11,000.- 
-30,000.- 

-22,500.- 

09 – 17 เมย. 2565 

(เทศกาลสงกรานต)์ 
125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- 

-30,000.- 

-22,500.- 

30 เม.ย. – 08 พ.ค. 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- 
-30,000.- 

-22,500.- 

07  - 15 พ.ค. 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- 
-30,000.- 

-22,500.- 

ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ 1 มกราคม 2565 

✓ คา่รถโคช้ปรบัอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ คา่เขา้สโตนเฮน้จ ์/ พิพิธภณัฑน์ า้แรท่ี่เมืองบาธ / คา่เขา้สนามกีฬาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (ในกรณีไม่ได้เข้าชมทางบริษัท

ฯ คืนเงินท่านละ 15 ปอนด์) / คา่เขา้ปราสาทเอดินเบิรก์ / คา่ขึน้ลอนดอนอาย / คา่เขา้พระราชวงัวินดเ์ซอร ์/ คา่เขา้
ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน 

✓ คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่าน
จองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปสว่นใหญ่จะไม่มี
เครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผล
ใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 

✓ คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการคดัสรรเมน ู และใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะเมือง ในกรณีททีา่นมี
ข้อจ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่ความเหมาะสม 

✓ คา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซา่สหราชอาณาจกัร (Standard time) ในกรณีทียื่น่วีซ่าเร่งด่วน 3-5 วันท าการ ช าระเพิ่ม
ท่านละประมาณ 9,315 บาท **ราคาขึน้อยู่กับอัตราแลกเปล่ียน** 

✓ คา่ประกนัการเดินทางของ AIG เอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/
สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุตัิเหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึง
ประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 
7 กิโลกรมั 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าทวัรไ์ม่รวม ::  
  คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าตรวจ PCR / ATK / Lateral flow Test 
 ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับ Test & Go ตามทีรั่ฐก าหนด 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์และไกดท์้องถิน่ 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 คา่ใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้่ายเพิ่ม 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบับรษิัท EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกลบ้า้นหรอืที่ท่านรูจ้กั

และเชื่อถือได ้ ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดิน ทางของท่าน กรุณาจอง
ทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าลว่งหนา้ 60,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการ
ยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลือตาม
วนัที่ก  าหนด ทางบรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ  านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 3 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
• ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 

(หกัค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายไปแลว้) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินคา่ทวัร*์* 
• การจ่ายค่าบรกิารคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมีคา่ใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิเพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยว ใหน้ ามา
หกัจากเงินค่าบรกิารที่ตอ้งจ่าย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้

1. คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2. คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
3. คา่ใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่น 

ในกรณีคา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึ่ง สงูกวา่เงินคา่บรกิารที่ไดช้  าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรยีกจากนกัท่องเที่ยว
ไม่ได ้
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถย่ืนขอวีซา่ไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบรษิัทฯ จะคิดคา่ใชจ้่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลี่ยนช่ือตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME 
& NON-REFUND 
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ ไม่วา่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรอืยกเลิกพรอ้มกันทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนั
เวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบรษิัทขอแนะน าใหท้่านย่ืนขอวีซ่า
แบบเดี่ยว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุป๊ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ก่อน 15 
วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ และทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธ
การเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินคา่ทวัรท์ี่ท่านช าระมาแลว้ 
การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 45 วนั โดยไม่เสียคา่ใชจ้่าย 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษิัทฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อ
ยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส์่วนที่เหลือ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัคา่ธรรมเนียม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็น

คา่ทวัรส์ว่นเพิ่มที่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัที่ออกตั๋ว 
 
 

 

 


