
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสทัวร ์AEU110-07 

วันที ่1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)  
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D 9-

12 สายการบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการ
เช็คอิน 

 

วันที ่2 ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ ์ - พพิธิภณัฑน์ า้แร่ทีเ่มืองบาธ - คารด์ี๊ฟเมืองหลวง
แหง่เวลส ์

 

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

ท่านออกเดินทางสูเ่มืองซาลสบ์วัรี่ น ำเข้ำชมเสำหนิสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 
ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก กองหินหรอืแนวแท่งหินที่เป็นความลบัด ามืดในช่วงหนึ่ง
ของประวตัิศาสตร ์ จากนัน้ออกเดินทางตอ่สูเ่มืองบาธ     ในหบุเขาเอวอนเมือง
เก่าแก่ที่มีอายตุัง้แตเ่ม่ือครัง้โรมนัเรอืงอ านาจจากหลกัฐานบอ่น า้พรุอ้น และซาก
อาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ท  าใหเ้มืองบาธไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจาก
องคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. น ำเข้ำชมพิพิธภัณฑ์น ้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึง่มีประวตัิการ

คน้พบที่น่าสนใจ ปัจจบุนัเป็นกลุม่อาคารส าคญัของเมือง คือบรเิวณที่เป็นที่ตัง้ของ
บอ่น า้แรร่อ้นคิงส ์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สองคือ บรเิวณวดั และสว่นที่สาม
คือ บรเิวณที่เปิดบรกิารใหน้กัท่องเที่ยวหรอืชาวเมืองใชบ้รกิารน า้แร ่ซึง่มีทัง้สระวา่ย
น า้, บอ่น า้แรเ่ย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน า้ และสว่นที่เป็น Turkish Bath และใหท้่านได้
ชิมน า้แรท่ี่จดัใหก้บันกัท่องเที่ยวเท่านัน้จากนัน้เที่ยวชมเมืองอาคารบา้นเรอืนถกู
สรา้งขึน้ในยคุจอรเ์จียน ที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัอีกทัง้อาคารรอยลั เครสเซน่ กลุม่
อาคารรูปครึง่วงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ท าใหเ้มืองบาธมีเสน่หไ์ม่นอ้ย แลว้
เดินทางตอ่สูเ่มือง บรสิตอล เมืองในองักฤษที่มีพรมแดนติดตอ่กบัประเทศเวลส ์
เพียงแคช่่องแคบกัน้ขา้มสะพานเชเวิรน์ ผ่านช่องแคบบรสิตอลเขา้สู่ เมืองคารด์ิฟ๊ 
เมืองหลวงของประเทศเวลส ์  หนึ่งในเครอืจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของ
ปราสาทคารด์ิฟ๊ เดิมเป็นที่พ  านกัของขนุนางผูป้กครองเมือง ถกูลอ้มรอบไวด้ว้ย
ก าแพงโบราณ จากนัน้ชม ศาลาวา่การเมือง และ พิพิธภณัฑ ์ ซึง่เป็นกลุ่มอาคาร
โบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคารด์ิฟ๊, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคาร
ที่ท  าการของรฐั   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Radisson Blu Hotel, Cardiff ***** หรือเทยีบเทา่ในระดับ

เดยีวกัน 
 

วันที ่3 ไบบวิรี่ - เบอรต์ัน ออน เดอะวอเตอร ์ - สแตรทฟอรด์ อัพพอน เอวอน - 
แมนเชสเตอร ์

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
08.00 น. น าท่านสูเ่ขตคอตส์โวลส ์ภมูิภาคทางตะวนัตกขององักฤษ หมู่บา้นไบบิวรี่ (Bibury) 

ไดร้บัการยกย่องเป็นหมู่บา้นแสนสวยขององักฤษ บา้นที่สรา้งดว้ยหินที่มีเอกลกัษณ์
ของที่น่ี (Cotswold stone) มีแม่น า้สายเลก็ๆ ไหลผ่านอนัเป็นตน้แบบวิถีสโลวไ์ลฟ์ 
แลว้ไปชมหมู่บา้นเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์ เมืองที่โดง่ดงัที่สดุในคอตส์โวลส ์ ดู
เงียบสงบมีล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น า้วินดร์ชั) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหิน
ทอดขา้มน า้เป็นช่วง ๆ กบัตน้วิลโลวท์ี่แกวง่ก่ิงกา้นใบอยู่รมิน า้ เมืองนีมี้รา้นอาหาร
และโรงแรม รวมทัง้รา้นคา้ใหเ้ดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัรื่นรมย ์ แลว้เดินทางต่อสู่

 



 
 
 
 
 
 
 

 

เมืองสแตรทฟอรด์ เพียง 42 ก.ม. เมืองที่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้เอวอนอนัเป็นบา้นเกิด
ของวิลเลยีม เช็คสเปียร ์กวีที่มีช่ือเสียงที่สดุขององักฤษ   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัวิลเลียม เชคสเปียร ์กวีเอกที่โด่งดงั

ของโลก หลงัจากนัน้ออกเดินทางสู่แมนเชสเตอร ์ เมืองอตุสาหกรรมที่มีช่ือเสียง อีก
ทัง้ยงัเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีช่ือเสียงโดง่ดงัในวงการฟตุบอลของโลก คือ แมนยู หรอื 
ปีศาจแดง  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Crowne Plaza Manchester City Centre **** หรือ

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 
 

วันที ่4 สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์ - 
เอดนิเบิรก์ (สก็อตแลนด)์ 

 

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

แดงมาหลายสมยั สนามฟตุบอลของสโมสรแมนยฯู ที่จดัวา่รวยที่สดุในโลก อิสระ
ใหท้่านเลือกซือ้ของที่ระลกึของทีมที่ท่านช่ืนชอบในรา้น MEGA STORE ที่มากมาย
ไปดว้ยของที่ระลกึหลากหลายชนิดส าหรบัแฟนบอล (หมำยเหตุ กำรเข้ำชม
สนำมฟุตบอลและ    มิวเซียมจะงดให้บริกำรในวันท ำกำรแข่งขัน) แลว้ออก
เดินทางสูเ่มืองวินเดอรเ์มียร ์ เขตเลคดิสทรคิ (Lake District) อทุยานแห่งชาติที่
ไดร้บัการขนานนามวา่ดีและสวยที่สดุขององักฤษ ที่กวา้งขวางและครอบคลมุ
ทะเลสาบถึง 16 แห่ง 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. น ำคณะล่องเรือชมควำมสวยงำมของทะเลสำบวินเดอร์เมียร์ ทะเลสาบน า้จืด

ขนาดใหญ่ มีความยาว 18 ก.ม. และสว่นกวา้งที่สดุราวๆ 1.5 ก.ม. ชาวองักฤษเรียก
กนัวา่ “ทะเลสาบรบิบิน้” บง่บอกถึงลกัษณะของทะเลสาบนี ้ วา่กนัวา่น า้ใน
ทะเลสาบเป็นน า้ที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภเูขา  สองฝ่ังของทะเลสาบเต็ม
ไปดว้ยความรม่รื่นของไมใ้หญ่นานาพนัธุ ์ สลบักบับา้นพกัตากอากาศที่มาสรา้งไว ้
ช่วยเติมแตง่ใหเ้ป็นทศันียภาพที่น่าดชูมยิ่งขึน้ไปอีก จงึกลายเป็นที่พกัผ่อนยอดนิยม
อีกแห่งหนึ่งของคนองักฤษที่นิยมมาเล่นเรอืใบล าเลก็ๆ หรอืนั่งเรอืลอ่งไปตาม
ทะเลสาบ เพื่อดื่มด ่ากบัธรรมชาติ แลว้เดินทางสู่ดินแดนภาคเหนือที่เมืองเอดินเบิรก์ 
หรอื เอดินเบอระ เมืองหลวงของสก็อตแลนดท์ี่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่สวยงาม  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Novotel Edinburgh Hotel **** หรือเทยีบเทา่ในระดับ

เดยีวกัน 
 

วันที ่5 แคลตันฮิลล ์ - ปราสาทเอดนิเบิรก์ - แครน์ไรอัน - เบลฟาสต ์ (ไอรแ์ลนด์
เหนือ) 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
09.00 น. น าเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึน้สูย่อดเขาแคลตนัที่จะท าใหท้่านประทบัใจไปกบั

เมืองที่ถกูแบง่เป็นสองฝ่ังของโอลดท์าวนแ์ละนิวทาวน ์ นอกจะไดช้มวิวทิวทศันข์อง
ตวัเมืองแลว้ บนเนินเขาแห่งนีย้งัเป็นที่ตัง้ของอนสุรณส์ถานร  าลกึถึงสงครามนโป
เลียน ที่ยงัสรา้งไม่เสรจ็สมบรูณ ์สถาปัตยกรรมที่คลา้ยคลงึมหาวิหารแพนธีออน ใน
ประเทศกรซี ท าใหเ้อดินเบอระไดร้บัการขนานนามวา่ “เอเธนสแ์ห่งทิศเหนือ” ผ่าน
ชมอนสุาวรยีบ์็อบบี ้สนุขัพนัธุส์กายเทอเรยีรท์ี่โดง่ดงัที่สดุตวัหนึ่งของโลก จากความ
ซื่อสตัย ์และจงรกัภกัดี  ถนนรอยลัไมล ์ถนนสายส าคญัที่เช่ือมสูพ่ระต าหนกัโฮลี่รูด๊ 
(Palace of Holyrood House) ซึง่เป็นที่ประทบัของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อต
แลนด ์ และเคยเป็นที่ประทบัของพระนางแมรแีห่งสก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรฐัสภา

 



 
 
 
 
 
 
 

 

แห่งชาติสก็อตอนัน่าภาคภมูิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั น ำท่ำนเข้ำชม
ปรำสำทเอดินเบิร์ก อนัสง่างามดว้ยท าเลที่ตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเดน่เป็นสง่า
จากทกุมมุเมือง เคยเป็นที่ประทบัของกษัตรยิส์ก๊อต เคยถกูท าลายลงหลายครัง้ แต่
ทกุครัง้ก็ไดร้บัการบรูณะและสรา้งใหม่ใหก้ลบัคืนสูค่วามสง่างาม โดยเฉพาะครัง้
สดุทา้ย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอรว์อลเตอร ์สก็อต นกัปราชญ ์ชาวสก็อต แบง่เป็น
ส่วนต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของปอ้มปราการ และก าแพงปราสาทโบราณ มี
ปืนใหญ่เรยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทกุวนัตลอด 
150 ปีที่ผ่านมา, โบสถเ์ซนตม์ากาเรต็สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที่ 12 เพื่อร  าลกึถึงพระ
มารดาของกษัตรยิเ์ดวิดที่ 1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นที่เป็น The Palace จดั
แสดงเก่ียวกบัเรื่องราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต หอ้งประทบั และหอ้งมหามงกฎุ และ 
Great Hall เคยเป็นทัง้หอ้งจดัเลีย้ง, การประชมุสภา, โรงเรอืนทหาร และ
โรงพยาบาลมาแลว้ในแตล่ะยคุสมยัปัจจบุนั จดัแสดงเก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณท์ี่ใช้
ในการสงครามบนัทกึภาพสวยตามอธัยาศยั   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งบนถนนปริน้เซส ที่มีหา้งสรรพสินคา้แบรนดเ์นม และรา้น

ขายของที่ระลกึ โดยเฉพาะป่ีสก็อตเครื่องดนตรปีระจ าชาติสก็อต ที่มีความเก่าแก่
ที่สดุในโลก รวมทัง้ผา้ WOOL และผา้แคชเมียร ์ และผา้ตารต์นัผา้ลายสก็อต
พืน้เมืองอนัเป็นเอกลกัษณข์องประเทศ  ไดเ้วลารถโคช้เดินทางสูเ่มืองแครน์ไรอนั 
(Cairnryan) เป็นหมู่บา้นชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อตแลนดช์ายฝ่ังตะวนัออก ที่
นิยมในการขา้มเรอืเฟอรร์ี่สู่ไอรแ์ลนดเ์หนือ เสน้ทางคมนาคมหลกัที่สะดวกสบาย 
และยงัมีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน 

 

19.30 น. เรอื High Speed Ferry (Stena Line) ขา้มสูเ่บลฟาสต ์(BELFAST) เพียง 2.15 ช.
ม. สูเ่มืองหลวงที่มากดว้ยสีสนั และมีชีวิตชีวา ทัง้ยงัเป็นประตสููช่นบทอนัเงียบสงบ
ของไอรแ์ลนดเ์หนือ เบลฟาสตเ์ป็นแหลง่ก าเนิดของเรอืไททานิค และยงัคงมีรอ่งรอย
ความเจรญิทางอตุสาหกรรมที่ก่อรา่งขึน้ อีกทัง้ยงัไดซ้มึซบัจนกลายเป็นวฒันธรรม
ของเมือง แมภ้าพความทรงจ าที่เต็มไปดว้ยความรุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 แตใ่น
ปัจจบุนันี ้ เมืองนีเ้ปลี่ยนมมุมองและหนัมาสง่เสรมิการท่องเที่ยว สถานที่ส  าคญั
ตา่งๆ แสดงความเป็นไอรแ์ลนดเ์หนือไดอ้ย่างสมบรูณ ์ 

 

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

อาณาจกัร น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัโรงแรม 
 

 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Hilton Belfast **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน  
วันที ่6 คารร์ิก เฟอกสั - คารร์ิก อะ รีด - บุชมิลล ์ - ไจแอนท ์ คอสตเ์วย ์ (World 

Heritage Site) - ดารก์ เฮดจ ์
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
09.00 น. น าท่านเที่ยวชมไอรแ์ลนดเ์หนือ ตามรอยซีรสีด์งัของ HBO เรื่อง "Game of 

Thrones"  แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต สถานที่หลกัที่ใชเ้ป็นที่ถ่ายท าซีรสีด์งั เรยีกไดว้า่
เปลี่ยนจากเมืองรา้งเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่รองรบันกัท่องเที่ยวหลายรอ้ยคนตอ่วนัใน
ชั่วพรบิตา และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตติดอนัดบัโลก สถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ตัง้แตถ่ า้ ทุ่งหญา้ ภเูขา ซึง่ลว้นแตใ่ชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท า Game of 
Thrones ทัง้สิน้ รถโคช้เลาะเลียบชายฝ่ัง Northern Ireland โดยแวะใหถ้่ายรูปกบั
ปราสาท Carrickfergus ซึง่สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 12 ถือไดว้า่เป็นปราการนอรม์นัที่
เก่าแก่และดีที่สดุของไอรแ์ลนดเ์หนือ ชมทศันียภาพชายฝ่ังทะเลที่ Carrick-A-Rede 
ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ทา้ทายผูก้ลา้ ทา้ความสงู ความเสียว ช่องแคบที่มี
ความลกึ 30 เมตร กวา้ง 20 เมตร แรกเริ่มเดิมทีสรา้งโดยชาวประมง เพื่อไวใ้ชข้า้ม
ไปจบัปลาแซลมอน สรา้งมาสามรอ้ยกวา่ปี โดยเริ่มแรกเป็นแคเ่ชือกจบัเสน้เดียว 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

ตอ่มาไดมี้การปรบัปรุงสรา้งใหม่ใหม้ั่นคงแข็งแรง และท าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
จากนัน้แวะเมือง Bushmills เมืองนีมี้ช่ือเรื่องวิสกี ้ โดยมีโรงกลั่นวิสกีเ้ก่าแก่ ตัง้แตปี่ 
ค.ศ.1608  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านสูเ่ขตอนรุกัษธ์รรมชาติของเนชั่นแนลทรสัต ์ และแหล่งมรดกโลกแห่งที่หนึ่ง

ของไอรแ์ลนด ์(Giant’s Causeway) คนที่น่ีถือวา่เป็นสิ่งมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก 
ธรรมชาติอนัน่าพิศวงนีป้รากฏใหเ้ห็นบรเิวณชายฝ่ังนอรธ์ แอนทรมิ โคสต ์มีต านาน
เล่า ขานกนัตอ่มาวา่ แนวหินพวกนี ้เกิดจากการสรา้งของยกัษไ์อรชิที่ช่ือ Finn Mac 
Cool เพื่อทา้ทายประลองยทุธกบัยกัษฝ่ั์งสก็อตแลนด ์ที่ช่ือวา่ Benandonner และ
นั่นเอง สถานที่นีจ้งึไดถ้กูเรียกว่า Giant's Causeway หินราว 40,000 แท่งที่สงูถึง 
12 เมตร หินบะซอลหกเหลี่ยมเหลา่นีถ้กูสรา้งขึน้ในช่วงภเูขาไฟระเบิด 60 ลา้นปีที่
แลว้ นีเ้ป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อศัจรรยท์ี่สดุของโลก 

 

 แวะชมวิวที่ปราสาทดนูเลซ เป็นภาพวิวสดุทา้ยและ The Dark Hedges อโุมงคต์น้
บีชอนัน่าสะพรงึกลวั HBO ไดใ้ชส้ถานที่แห่งนีถ้่ายท า Game of Thrones 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Hilton Belfast **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน  
วันที ่7 เทีย่วเบลฟาสต ์- ไททานิก - บนิสู่มหานครลอนดอน - Oxford Street  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
09.00 น. เที่ยวชมเมืองเบลฟาสต ์ เมืองหลวงของไอรแ์ลนดเ์หนือ ที่มีอตุสาหกรรมการตอ่เรอื

และท่าเรอืขนาดใหญ่ส าหรบัจดัส่งสินคา้ไปทั่วโลก ในยคุที่เศรษฐกิจเฟ่ืองฟ ู และมี
การเจรญิเติบโต เกิดขึน้หลงัจากมีการเซ็นขอ้ตกลงสนัติภาพ เข้ำชมไททำนิค 
เบลฟำสต ์(Belfast Titanic) พิพิธภณัฑข์นาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชัน้ รูปรา่งเหมือน
หวัเรอืล ามหมึา แหลง่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมือง เรือไททานิคถกูสรา้งขึน้ที่อูต่อ่เรอื
ฮารแ์ลนดแ์ละวลูฟฟ์ในเบลฟาสต ์ ก่อนที่จะแล่นไปยงัเมืองเซาทแ์ธมตนั ภายใน
พิพิธภณัฑมี์การน าหอ้งจ าลองของหอ้งสนัทนาการต่างๆ บนเรอืและบนัไดใหญ่
กลางเรือมาโชวด์ว้ย นกัท่องเที่ยวยงัสามารถส ารวจเรื่องราวของไททานิค ผ่านการ
แสดงดว้ยเทคนิคพิเศษและระบบอินเตอรแ์อ็คทีฟ ในปีค.ศ. 1912 ไททานิกเป็นเรอื
ขา้มสมทุรที่ใหญ่ที่สดุในโลก ใชเ้วลาในการสรา้งนานถึง 3 ปี ดว้ยแรงงานมากกวา่ 
5,000 คน เรอืเดินสมทุรอนัหรูหราของบรษิัทไวท ์ สตาร ์ ไลน ์ ไดอ้อกเดินทางจาก
เซาทแ์ธมตนั ไดด้ าดิ่งลงสูก่น้มหาสมทุรแอตแลนติกเม่ือ 100 ปี นอกจากนีย้งัมี
นิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต ์ ตัง้แตเ่ริ่มมีผูบ้กุเบิกเขา้มา
อาศยั ณ ดินแดนแห่งนี ้ แลว้น าไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์
วิคตอเรยี, มหาวิทยาลยัควอเตอร ์ (University Quarter) ก าแพงสนัติภาพ (Peace 
Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัของถนน Falls และ Shankill สถานที่ท่องเที่ยว
ทัง้หมดนีท้  าใหท้่านไดส้มัผสัและเห็นทัง้สองดา้นของชีวิตที่ทนัสมยัในเบลฟาสต ์ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  
บา่ย ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่มหานครลอนดอน หลงัจากรบั

สมัภาระรถโคช้น าคณะเดินทางไปยงัภตัตาคาร  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่าเมนูแบบดลัีกซ ์ณ ภตัตาคารโฟรซ์ีซั่น - ต้นต ารับเป็ด

อันโด่งดัง / หอยเชลล ์/ กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย 
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก The Tower Hotel **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน  
วันที ่8 พระราชวังวินดเ์ซอร ์- BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
08.30 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองวินดเ์ซอร ์ กษัตรยิว์ิลเลียมผูพ้ิชิต เป็นผูเ้ลือกท าเลก่อสรา้ง

พระราชวงั ซึง่อยู่บนเนินสงูมองเห็นแม่น า้เทมสอ์ยู่เบือ้งลา่ง น ำเข้ำชมพระรำชวัง
วินด์เซอร์ เป็นที่ประทบัประมขุสงูสดุแห่งประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จงึถือได้

 



 
 
 
 
 
 
 

 

วา่พระราชวงัแห่งนีเ้ป็นพระราชวงัที่มีผูพ้  านกัอาศยัต่อเน่ืองยาวนานกวา่พระราชวงั
แห่งใดในโลก เดินผ่าน Jubilee Garden ก่อนเขา้สูอ่าคารจดัแสดงประวตัิความ
เป็นมาของพระราชวงั สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือ เขตพระราชฐานชัน้ใน 
State Apartment  ถือเป็นหวัใจของพระราชวงั หอ้งทกุหอ้งจงึถกูประดบัประดา
ดว้ยทรพัยส์มบตัิของราชวงศอ์นัประมาณคา่มิได ้ ไม่วา่จะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่าน
ปักประดบั ผนงั, เครื่องลายคราม, รูปป้ัน, อาวธุ ชดุเกราะ รวมไปถึงเฟอรน์ิเจอรใ์น
ยคุต่างๆ The King's Chamber อนัมีภาพเขียนเป็นจดุเด่น นอกเหนือจากเตียงไม้
สลกัปิดทองสไตลฝ์รั่งเศสสมยัศตวรรษที่ 18 ที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางหอ้ง และหอ้งที่
โดดเด่นที่สดุ St.George's Hall ทอ้งพระโรงแห่งนีมี้ความยาวกวา่ 50 เมตร จงึมกั
ใชใ้นงานพระราชพิธี เช่นงานเลีย้งรบัรองพระราชอาคนัตกุะในพระนางเจา้อลิ
ซาเบซ ภายในตกแตง่ตามศิลปะแบบกอธิก ประดบัประดาดว้ยอาวธุชดุเกราะ และ
ตราประจ าราชวงศ ์ St. George's Chapel มหาวิหารสไตลโ์กธิกที่งดงามที่สดุใน
ประเทศองักฤษ อาคารแห่งนีเ้ริ่มก่อสรา้งในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจา้เอ็ดเวิรด์ที่ 4 
และใชเ้วลากวา่ 50 ปีจนส าเรจ็ลลุ่วง   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  
13.30 น. รถโคช้น าท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกบัการชอ้ปปิ้งสินคา้ภายใน

เอ๊าทเ์ล็ทกว่า 130 รา้นคา้แบรนดเ์นมใหท้่านเลือกซือ้อย่างจใุจ อาท ิGucci , Prada 
, Dior , Burberry , Chloe , Coach , Superdry และอีกมากมาย สมควรแก่เวลา
ออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมือง
ที่ใหญ่ที่สดุของสหภาพยโุรป มีประชากรกวา่ 7.5 ลา้นคน ลอนดอนเป็นหนึ่งใน
ศนูยก์ลางส าคญัทางธุรกิจการเมือง และวฒันธรรมของโลก การสื่อสารการบนัเทิง 
แฟชั่น และศิลปะและเป็นที่ยอมรบัวา่มีอิทธิพลไปทั่วโลก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก The Tower Hotel **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน  
วันที ่9 เทีย่วมหานครลอนดอน - ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน - พระราช วังบัคกิง้แฮม 

- ลอนดอนอาย - Harrods - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
09.00 น. เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยำยและน ำชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน  ผ่าน

จตัรุสั ทราฟัลกา้ร,์ ถ่ายรูปกบัรฐัสภา, หอนาฬิกาบิก๊เบน, ที่มีความสงู 320 ฟตุ เป็น
นาฬิกาที่มีหนา้ปัดใหญ่ที่สดุในโลก, มหาวิหารเวสตม์ินสเตอร,์ มหาวิหารเซนตป์อล 
ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก, ลอนดอนบรดิจ ์สะพานขา้มแม่น า้เทมสแ์ห่ง
แรก แลว้ขึน้ฝ่ังที่ทาวเวอรบ์รดิจ ์สญัลกัษณอ์ีกแห่งหนึ่งของเมือง  เข้ำชมทำวเวอร์
ออฟลอนดอน ที่มีประวตัิศาสตรอ์นัเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือด หรอืแมแ้ตซ่บัซอ้น
ซอ่นเง่ือน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นปอ้มปราการ, ปราสาทราชวงั, คกุ และแดน
ประหาร ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ ซึง่เป็นกลุม่อาคารและหอคอยหลายหลงั น าชม
มหามงกฎุอิมพีเรยีล ซึง่ประดบัดว้ยเพชรที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกช่ือ “ดารา
แห่งอาฟรกิา 2” หรอื “คลัลินนั 2” และ “มงกฎุของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดบัดว้ย
เพชร “โคอินรู”์ ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก และชิน้สดุทา้ยคือ “คฑา” 
ประดบัดว้ยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก “ดาราแห่งอาฟรกิา 1” หรือ “คลัลินนั 1” แลว้
น าท่านสูถ่นนไวทฮ์อลล ์อาคารที่ท  าการของรฐัในปัจจบุนั, บา้นเลขที่ 10 ถนนดาวน์
นิ่ง บา้นพกัของนายกรฐัมนตรอีงักฤษ, พิคคาดิลล่ีเซอรค์สั เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบ
ของถนน 6 สาย มีน า้พ ุ และรูปป้ันอีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่ง
พลอดรกักนั และถ่ายรูปกบัพระราชวงับคักิง้แฮม 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร   
13.00 น. ขึน้ชมทัศนียภำพของเมืองแบบเบิร์ดอำยวิวบนลอนดอนอำย กระเชา้ลอยฟ้า

ที่สงูที่สดุในทวีปยโุรป มีความสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานที่
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ท่องเที่ยวที่ไดร้บัความนิยม และเป็นจดุดงึดดูนกัท่องเที่ยวไดอ้ย่างมากในสหราช
อาณาจกัร มีผูม้าเยือนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี ย่านชอ้ปปิ้งไนทบ์รดิจ ์ ที่มี
หา้งสรรพสินคา้แฮรร์อ็ด อนัหรูหราใหท้่านไดเ้ลือกซือ้หาสินคา้แบรนดเ์นมจากทั่ว
ยโุรปจนไดเ้วลาน าท่านเดินทางสูส่นามบินฮีทโธรว ์   เพื่อเตรยีมตวัเดินทางกลบัมี
เวลาใหท้่านไดท้ า Tax Refund พรอ้มชอ้ปปิ้งสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG917 (เครื่องแวะพกัที่ภเูก็ต)  
วันที ่10 เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
18.05 น. สายการบินไทย น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
เริ่มตัง้แต่วันที ่ 7 มกราคม 2565 ประเทศอังกฤษยกเลิกการตรวจผลโควิดก่อนเข้าประเทศ โดยสามารถเดนิทางไปทอ่งเทีย่ว
ได้แบบไม่ต้องกักตัว โดยหากคุณได้รับวัคซีนทีไ่ด้รับการอนุมัตอิย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดนิทาง วัคซีนทีอั่งกฤษ
ยอมรับ Oxford/AstraZeneca / Pfizer BioNTech / Moderna / Janssen / Sinovac / Sinopharm Beijing 
หมายเหตุ     ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานที่เขา้
ชมตา่ง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้บักรุป๊ทวัร ์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถ
เดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร ์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใชจ่้ายตา่ง ๆ ที่ช  าระแลว้ 
เพราะทางบรษิัทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์ หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ให้
ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้ 

  

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  UUSSEEDD  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

18 – 27 มีนาคม 2565 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 
08 – 17 เมษายน 2565 
(เทศกาลสงกรานต)์ 

144,000.- 129,600.- 115,200.- 21,000.- 16,000.- -36,000.-/-28,800.- 

29 เม.ย. - 08 พ.ค. 2565 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 
13 – 22 พฤษภาคม 2565 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 

 
ค่าทวัรร์วม :  
 ✓ คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่01 มกราคม 2565 

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

บริษัทฯ คืนเงินท่ำนละ 15 ปอนด์) / คา่เขา้ปราสาทเอดินเบิรก์ / คา่เรอื High Speed Ferry to Belfast / คา่เขา้
ชมพิพิธภณัฑไ์ททานิก / คา่ขึน้ลอนดอนอาย / ค่าเขา้พระราชวงัวินดเ์ซอร ์/ คา่เขา้ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน 

✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะเมือง  
✓ คา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซา่สหราชอาณาจกัร (Standard time) ในกรณีทียื่น่วีซ่ำเร่งด่วน ช ำระเพิ่มท่ำนละ 

9,315 บำทโดยประมำณขึน้อยุ่กับอัตรำกำรแลกเปล่ียน 
✓ คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ คา่ประกนัการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงคา่รกัษาพยาบาลตอ่เน่ือง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรมั  

✓ ส าหรบัสายการบินไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่องน า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระขึน้
เครื่องไดน้ า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั / ส  าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่
เกิน 23 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียก



 
 
 
 
 
 
 

 

คา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
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 และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

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

ท่านรูจ้กัและเช่ือถือได ้ซึง่จะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดิน ทางของ
ท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าลว่งหนา้ 60,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่จอง ซึง่เงิน
มดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก  าหนด ทางบรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไม่รับจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ  านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

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

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

(หกัคา่ใชจ้่ายที่ไดจ้่ายไปแลว้) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินคา่ทวัร*์* 
• การจ่ายค่าบรกิารคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมีคา่ใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิเพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยว ให้
น ามาหกัจากเงินคา่บรกิารที่ตอ้งจ่าย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2. คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
3. คา่ใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่น 

ในกรณีคา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึ่ง สงูกวา่เงินคา่บรกิารที่ไดช้  าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรยีกจาก
นกัท่องเที่ยวไม่ได ้
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถย่ืนขอวีซา่ไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบรษิัทฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลี่ยนช่ือตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ ไม่วา่ดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรอืยกเลิกพรอ้มกันทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตาม
เง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบรษิัทขอ
แนะน าใหท้่านย่ืนขอวีซา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุป๊ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ก่อน 
15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การล่าชา้
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ และทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ หาก
ท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัรท์ี่ท่าน
ช าระมาแลว้ 
หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชนี้ ้ เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์ พ.ศ.2551 

โดยประกาศใชน้บัตัง้แตว่นัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 
การขอเปล่ียนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 



 
 
 
 
 
 
 

 

 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 45 วนั โดยไม่เสียคา่ใชจ้่าย 
ตั๋วเครื่องบนิ (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 

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

คา่ทวัรส์ว่นเพิ่มที่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัที่ออกตั๋ว 
 

เอกสารในการยืน่วซี่าประเทศอังกฤษ 
ระยะเวลาในการพจิารณา 15-20 วันท าการ (ไม่นับวันเสาร ์- อาทติยแ์ละวันหยุด) 

(การขอวีซา่ประเทศองักฤษผูเ้ดินทางทกุท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือ ดว้ยตนเอง และไม่ตอ้งน ารูปไปดว้ย เพราะตอ้งไปถ่ายรูปที่ศนูยร์บั
ย่ืนฯ ในวนัที่ไปยื่นขอวีซา่ 

ศนูยร์บัค ารอ้งขอวีซา่ VFS ประเทศองักฤษ (สหราชอาณาจกัร/United Kingdom) 
ชัน้ 28 อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ซ.สขุมุวิท 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 

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

 
 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้หรอืประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส  าเนาสตูิ

บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 
 หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติ
หลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนังสือรบัรองบริษัทที่คัดไวไ้ม่เกิน 1  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรอืใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอ้นหลัง 6 เดือนตอ้งอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเม่ือกลบัสู่ภมูิล  าเนา 
ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสือรบัรองค่าใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย ***
สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

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

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา จะตอ้ง

ไปย่ืนเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถกูปฏิเสธวี ซ่า 
สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งคืนคา่วีซา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรับในข้อตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ไดร้ะบุไว้ขา้งตน้ทกุประการ 



 
 
 
 
 
 
 

 

 


