
 

EUROPE BEST UK HARRY POTTER 9 D 6 N (TG)                          1 

 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรม : 17425  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 EUROPE BEST UK HARRY POTTER 

9 วนั 6 คนื  

สายการบนิไทย TG 
 



 

EUROPE BEST UK HARRY POTTER 9 D 6 N (TG)                          2 

 

 
วนั โปรแกรมท่องเทีย่ว  เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม (เทียบเท่า) 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )     

2 กรุงลอนดอน – เมืองแอมส์เบอร์ร่ี - สโตนเฮน้จ ์– พิพิธภณัฑน์ ้ าแร่ท่ีเมืองบาธ –  
เมืองคาร์ด๊ีฟ (เวลส์) 

-   
Holiday Inn Cardiff City 

Centre 4* 
3 เมืองคาร์ด๊ิฟ – เมืองเบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – เมืองสแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน  

– เมืองยอร์ค      
Holiday Inn York 4* 

4 เมืองยอร์ค – ยอร์คมินสเตอร์ – นัง่รถไฟสาย อีสตโ์คสด ์เรลเวย ์–  
กรุงเอดินเบิร์ก(สก๊อตแลนด)์ – ชอ้ปป้ิงยา่นถนนปร้ินเซส    

Holiday Inn Edinburgh 
4* 

5 ปราสาทเอดินเบิร์ก – พระต าหนกัโฮลีรู๊ด  - เลคดิสทริค – เมืองวนิเดอร์เมียร์ 
   

Beech Hill Hotel & Spa 
4* 

6 เลคดิสทริค – เมืองลิเวอร์พลู – สนามแอนฟีลด ์– กรุงลอนดอน 
   

Holiday Inn London – 
Wembley 4*   

7 The Making of Harry Potter - เวสตมิ์นเตอร์ – ลอนดอนอาย –  
ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – พระราชวงับคัก้ิงแฮม  – ชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กฟอร์ด    

Holiday Inn London – 
Wembley 4*   

8 พระราชวงัวนิดเ์ซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน     
9 สนามบินสุวรรณภูมิ     

 
ก าหนดการเดนิทาง  2563  
มกราคม 2563  26 ม.ค. – 3 ก.พ. 
กมุภาพนัธ์ 2563  14-22  
มีนาคม 2563   5-13  /  23-31   
เมษายน 2563  5-13  /  24 เม.ย. – 2 พ.ค. 
พฤษภาคม 2563  1-9  /  29 พ.ค. – 6 ม.ิย. 
มิถุนายน 2563  26 มิ.ย. – 4 ก.ค. 
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22.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์ D       
สายการบินไทย (TG)  เจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรโดยสาร 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

00.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน  ประเทศองักฤษ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 910 
06.20 น.  เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว ์นครลอนดอน ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รถโคช้รอรับท่าน 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บัวร่ี (Salisbury) 
  (ระยะทางประมาณ  113 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 
 น าท่านเข้าชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก

ในยคุก่อนประวติัศาสตร์ อายมุากกวา่ 5,000 ปีมาแลว้ กองหินหรือแนวแท่ง
หินท่ีเป็นความลบัด ามืดในช่วงหน่ึงของประวติัศาสตร์ 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) 
 (ระยะทางประมาณ  66 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 

วนัแรกของการเดินทาง 
 

สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ ) - - - 

วนัทีส่อง (2) กรุงลอนดอน – เมืองแอมส์เบอร์ร่ี - สโตนเฮ้นจ์ –  
พพิธิภัณฑ์น า้แร่ทีเ่มืองบาธ – เมืองคาร์ดี๊ฟ (เวลส์) 

- เทีย่ง ค ่า 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 เมืองในหุบเขาเอวอน เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีอายุตั้งแต่เม่ือคร้ัง    โรมนัเรืองอ านาจจากหลกัฐานบ่อน ้าพุร้อน และ
ซากอาคารเก่าแก่ท่ีหลงเหลืออยูท่  าใหเ้มืองบาธไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 
ค.ศ. 1987   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
น าท่านเข้าชมพพิธิภัณฑ์น า้แร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมือง คือ
บริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้าแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนท่ีสองคือ บริเวณวดั และส่วนท่ีสามคือ 
บริเวณท่ีเปิดบริการให้นกัท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใชบ้ริการน ้าแร่ ซ่ึงมีทั้งสระวา่ยน ้า, บ่อน ้าแร่เยน็-ร้อน, หอ้งอบ
ไอน ้า และส่วนท่ีเป็น Turkish Bath และใหท้่านไดชิ้มน ้าแร่ท่ีจดัใหก้บันกัท่องเท่ียวเท่านั้น จากนั้นใหท้่านได้
เท่ียวชมเมืองอาคารบา้นเรือนถูกสร้างข้ึนในยคุจอร์เจียน ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอีกทั้งอาคารรอยลั เครสเซ่น 
กลุ่มอาคารรูปคร่ึงวงกลมท่ีมีสถาปัตยกรรมแปลกตา 

 น าท่านเดินสู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ (Cardiff) 
 (ระยะทางประมาณ  91 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 
 เมืองหลวงของประเทศเวลส์ หน่ึงในเครือจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตั้งของ

ปราสาทคาร์ด๊ิฟ เดิมเป็นท่ีพ  านกัของขนุนางผูป้กครองเมือง ถูกลอ้มรอบไว้
ดว้ยก าแพงโบราณ จากนั้นชมศาลาว่าการเมืองและพพิธิภัณฑ์ซ่ึงเป็นกลุ่ม
อาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกฬีามิลเลน
เนียม, อาคารทีท่ าการของรัฐ 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
  พกัค้างคืน ณ Holiday Inn Cardiff City Centre 4* หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (Bourton-on-the-Water) 
 (ระยะทางประมาณ 133 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 
 เมืองท่ีโด่งดงัท่ีสุดในคอตส์โวลส์ดูเงียบสงบมีล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น ้าวนิดรั์ช) 

ไหลผา่นกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้มน ้าเป็นช่วงๆ กบัตน้วลิโลวท่ี์
แกวง่ก่ิงกา้นใบอยูริ่มน ้าเมืองน้ีมีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านคา้ใหเ้ดิน
เล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย ์

 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) 

วนัทีส่าม (3) เมืองคาร์ดิ๊ฟ – เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ –  
เมืองสแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน – เมืองยอร์ค 

เช้า เทีย่ง ค ่า 
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(ระยะทางประมาณ 39 กม. / ใช้เวลาประมาณ 40 นาท)ี 
ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าเอวอนอนัเป็นบา้นเกิดของวลิเลียม เช็คสเปียร์ กวท่ีีมีช่ือเสียงขององักฤษ 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซ้ือของท่ีระลึกเก่ียวกบัวลิเลียม เชคสเปียร์กวเีอกของโลก  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค (York) 
 (ระยะทางประมาณ 241 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) 
 ระหวา่งเส้นทางผา่นเขตยอร์คเชอร์เดลส์ ท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่ จนเขา้สู่เขตเมืองยอร์ค ซ่ึง

เป็นศูนยก์ลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจกัรมาตั้งแต่ ค.ศ.ท่ี 19 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
  พกัค้างคืน ณ  Holiday Inn York 4* หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. น าท่านชมคลฟิฟอร์ดทาวเวอร์ (Clifford’s Tower) ส่ิงก่อสร้างโบราณเช่ือกนั

วา่มีมาตั้งแต่ยคุโรมนั ใกลก้นัเป็นอาคารของพิพิธภณัฑป์ราสาทยอร์ค ก าแพง
เมืองโบราณทอดแนวยาวสู่ตวัเมืองเก่าอนัเป็นท่ีตั้งมหาวหิารยอร์คมินสเตอร์ 
จดัเป็นมหาวหิารแห่งหน่ึงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในองักฤษ เป็นโบสถแ์บบกอธิคท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในองักฤษเหนืองดงามดว้ยการตกแต่งดว้ยกระจกสี อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นในเขตเมืองเก่าและตาม
อธัยาศยักบัการหาซ้ือของท่ีระลึก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
น าท่านออกเดินทางโดยรถไฟด่วน สู่ดินแดนของสก๊อตแลนดท่ี์กรุงเอดินเบิร์ก เมืองหลวงท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ี
สวยงาม   จากนั้นอิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงบนถนนปร้ินเซสท่ีมีหา้งสรรพสินคา้แบรนดเ์นม และร้านขายของท่ี
ระลึก โดยเฉพาะป่ีสก็อตเคร่ืองดนตรีประจ าชาติสก็อตท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดในโลก รวมทั้งผา้ WOOL และผา้
แคชเมียร์ และผา้ตาร์ตนัผา้ลายสก็อตพืน ้เมืองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
  พกัค้างคืน ณ Holiday Inn Edinburgh 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 
 
 
 

วนัทีส่ี่ (4) เมืองยอร์ค – ยอร์คมินสเตอร์ – น่ังรถไฟสาย อสีต์โคสด์ เรลเวย์ –  
กรุงเอดินเบิร์ก(สก๊อตแลนด์) – ช้อปป้ิงย่านถนนปร้ินเซส 

เช้า เทีย่ง ค ่า 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเท่ียวชมเมืองเอดินเบอระ ขึน้สู่ยอดเขาแคลตัน (Caton Hill) ใหท้่าน

ประทบัใจไปกบัเมืองท่ีถูกแบ่งเป็นสองฝ่ังของโอลดท์าวน์และนิวทาวน์ นอก
จะไดช้มววิทิวทศัน์ของตวัเมืองแลว้ บนเนินเขาแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของอนุสรณ์
สถานร าลกึถึงสงครามนโปเลียน ท่ียงัสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมท่ี
คลา้ยคลึงมหาวหิารแพนธีออนในประเทศกรีซ ไดรั้บการขนานนามวา่ 
“เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี ้   สุนขัพนัธ์ุสกายเทอเรียร์ ท่ีโด่งดงัท่ีสุดตวัหน่ึงของโลก จาก
ความซ่ือสัตย ์ และจงรักภกัดี   น าท่านสู่ถนนรอยลัไมลถ์นนสายส าคญัท่ีเช่ือมสู่พระต าหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of 
Holyrood House) ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของพระราชินีเวลาเสด็จเยอืนสก็อตแลนด ์ และเคยเป็นท่ีประทบัของพระ
นางแมรีแห่งสก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอนัน่าภาคภูมิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 

น าท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburgh Castle) ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็น
สง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์ก๊อต ตวัปราสาทแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ อยา่ง
น่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ และก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย โบสถเ์ซนต์
มากาเร็ตสร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 เพื่อร าลึกถึงพระมารดาของกษตัริยเ์ดวดิท่ี 1 แลว้เขา้สู่
พระราชฐานชั้นในส่วนท่ีเป็น The Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต 

หอ้งประทบั และหอ้งมหามงกุฎ และGreat Hall เคยเป็นทั้งห ้องจดัเล้ียง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร และ
โรงพยาบาลมาแลว้ในแต่ละยคุสมยัปัจจุบนั จดัแสดงเก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณ์ท่ีใชใ้นการสงคราม 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวนิเดอร์เมียร์ (Windermere)  
 (ระยะทางประมาณ 250 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) 
 น าท่านเดินเขา้สู่เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติท่ีไดรั้บการ

ขนานนามวา่ดี และสวยท่ีสุดขององักฤษท่ีกวา้งขวางและครอบคลุม
ทะเลสาบถึง 16 แห่ง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
  พกัค้างคืน ณ Beech Hill Hotel & Spa 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 
 
 
 
 

วนัที่ห้า (5) 
 

ปราสาทเอดินเบิร์ก – พระต าหนักโฮลีรู๊ด  -  
เลคดิสทริค – เมืองวนิเดอร์เมียร์ 

เช้า เทีย่ง ค ่า 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. น าท่านชมบรรยากาศของเลคดิสทริค เขตอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศ เพื่อการพกัผอ่นตากอากาศ

ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบและหุบเขางดงามประดุจหน่ึงภาพวาด 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลเิวอร์พูล (Liverpool) 
 (ระยะทางประมาณ 144 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 

ตั้งอยูท่างตะวนัออกของปากน ้าเมอร์ซีย ์ (Mersey Estuary) ก่อตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ. 1207 และ
ไดรั้บฐานะเป็น “นคร” ในปี ค.ศ. 1880 ความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองท่า
ส าคญั อีกทั้งยงัมีสโมสรฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในของโลก น าท่านเข้าชมสนามแอนฟีลด์
และพพิธิภัณฑ์ สนามฟุตบอลแอนฟีลด ์ เปิดใชง้านเม่ือปี 1884 โดยมีจอห์น ออร์เรลล ์ เป็น
เจา้ของและผูบุ้กเบิก ซ่ึงสังเวยีนดงักล่าวอยูติ่ดๆ กบัสวนสาธารณะแสตนล่ีย ์พาร์ค สนามแอน
ฟีลด ์ เคยใหส้โมสรร่วมเมืองอยา่งเอฟเวอร์ตนัเช่าเพื่อใชใ้นการฝึกซอ้ม และท าการแข่งขนั

จนกระทัง่ในปี 1892 แต่เอฟเวอร์ตนัก็ยา้ยออกไปใชส้นามของตวัเองโดยตั้งช่ือกูดิสัน ปาร์ค เน่ืองจากความ
ขดัแยง้กนัในเร่ืองคา่เช่า ส่งผลให ้ จอห์น โฮลด้ิง เจา้ของสนามแอนฟีลดจึ์งตดัสินใจสร้างทีมใหม่ข้ึนมาเพื่อเล่น
ท่ีสนามแห่งน้ี ซ่ึงก็คือสโมสรลิเวอร์พูลนัน่เอง (หมายเหตุการณ์ มิวเซียมจะงดให้บริการในวนัท าการแข่งขัน) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
  น าท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (London) 
  (ระยะทางประมาณ 335 กม. / ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.)  
 เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสหภาพยโุรป มีประชากรกวา่ 7.5 ลา้นคน 

ลอนดอนเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางส าคญัทางธุรกิจการเมือง   และวฒันธรรมของโลก การส่ือสารการบนัเทิง 
แฟชัน่ และศิลปะและเป็นท่ียอมรับวา่มีอิทธิพลไปทัว่โลก     

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซ่ัน เมนูพเิศษเป็ดย่านต้นต ารับ หอยเชลล์ กุ้งมังกร 
  พกัค้างคืน ณ  Holiday Inn London – Wembley 4* หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั     
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่หก (6) 
 

เลคดิสทริค – เมืองลเิวอร์พูล – สนามแอนฟีลด์ – กรุงลอนดอน เช้า เทีย่ง ค ่า 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ Warner Bros. Studio Tour London -The Making of Harry Potter เปิดประตูเขา้สู่โลกเวท

มนตข์องเหล่าพอ่มดและแม่มด สัมผสับรรยากาศโรงเรียนฮอกวอตส์ ให้
ท่านชม หอ้งอาหารของโรงเรียนฮอกวอตส์, เส้ือผา้และของใชต่้างๆท่ีใช้
ในการถ่ายท า, หอ้งนอนของบา้นกริฟฟินดอร์, เตียงนอนของแฮร์ร่ี พอต
เตอร์, ห้องท างานของศาสตราจารยด์มัเบิลดอร์, บา้นแฮกริด, ประตูเขา้
หอ้งแห่งความลบั, บนัไดกล และอ่ืนๆอีกมากมาย  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 น าท่านเท่ียวชมกรุงลอนดอน ผา่นจตุัรัสทราฟัลกา้ร์, ผา่นจตุรัสรัฐสภา, พระราชวงัเวสทมิ์นส์เตอร์ ท่ีตั้งของ

รัฐสภาองักฤษ, หอนาฬิกาบ๊ิกเบน ท่ีมีความสูง 320 ฟุต เป็นนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดใหญ่ท่ีสุดในโลก ผา่นชม
ลอนดอนบริดจ ์สะพานขา้มแม่น ้าเทมส์แห่งแรก มหาวิหารเซนตป์อล ท่ีมียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก  

 น าท่านเดินทางสู่ทาวเวอร์บริดจ์ สัญลกัษณ์อีกแห่งหน่ึงของเมือง น าท่านเข้าสู่ทาวเวอร์ออฟลอนดอน (Tower 
of London) ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัเกรียงไกรเคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวงั, คุกและแดนประหาร ปัจจุบนั
เป็นพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลงั ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซ่ึงประดบัดว้ยเพชรท่ีใหญ่เป็น
อนัดบัสองของโลกช่ือ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คลัลินนั 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดบั

ดว้ยเพชร “โคอินูร์” ท่ีเคยเป็นเพชรเมด็ใหญ่ท่ีสุดในโลก และช้ินสุดทา้ยคือ “คฑา” 
ประดบัดว้ยเพชรเม็ดใหญ่ท่ีสุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คลัลินนั 1”  
น าท่านขึน้ลอนดอนอาย (London Eye) ชมทศันียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายววิบน
กระเชา้ไฟฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในทวปียโุรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม  
น าท่านผา่นชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนยก์ลางการปกครองส่วนทอ้งถ่ินมา

กวา่ 800 ปี, เสาอนุสรณ์ไฟไหมค้ร้ังใหญ่ แลว้เขา้สู่ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารท่ีท า
การของรัฐในปัจจุบนั, บา้นเลขท่ี 10 ถนนดาวน์น่ิง บา้นพกัของนายกรัฐมนตรี
องักฤษ จตุัรัสพิคคาดิลล่ี เดิมเป็นวงเวยีนท่ีบรรจบของถนน 6 สาย มีน ้าพุ และ
รูปป้ันอีรอสตรงกลางเป็นท่ีนิยมของหนุ่มสาวมานัง่พลอดรักกนั เดินทางต่อสู่
พระราชวงับั้คก้ิงแฮม ท่ีประทบัของพระเจา้อลิซาเบธท่ี 2 และพระสวามี อิสระ
ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยัยา่นถนนออ๊กฟอร์ด  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
  พกัค้างคืน ณ Holiday Inn London – Wembley 4*  หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน     
 

วนัทีเ่จ็ด (7) The Making of Harry Potter - เวสต์มินเตอร์ – ลอนดอนอาย –  
ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – พระราชวงับัคกิง้แฮม  – ช้อปป้ิงบนถนนออ็กฟอร์ด 

เช้า เทีย่ง ค ่า 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
08.00 น.  น าท่านเดินทางสู่พระราชวงัวนิด์เซอร์ (Windsor Castle)  ตั้งอยูบ่นเนิน

สูงมองเห็นแม่น ้าเทมส์ อยูเ่บ้ืองล่าง พระราชวงัวนิด์เซอร์เป็นท่ีประทบั
ประมุขสูงสุดแห่งประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือไดว้า่พระราชวงั
แห่งน้ีป็นพระราชวงัท่ีมีผูพ้านกัอาศยัต่อเน่ืองยาวนานกวา่พระราชวงั
แห่งใดในโลก น าท่านเข้าชมภายในโดยผา่น Jubilee Garden ก่อนเขา้สู่
อาคารจดัแสดงประวติัความเป็นมาของพระราชวงั ส่ิงท่ีน่าสนใจควรค่า
แก่การชมคือเขตพระราชฐานชั้นใน State Apartment ถือเป็นหวัใจของพระราชวงั หอ้งทุกหอ้งจึงถูกประดบั
ประดาดว้ยทรัพยส์มบติัของราชวงศอ์นัประมาณค่ามิได ้ ไม่วา่จะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่านปักประดบั ผนงั, 
เคร่ืองลายคราม, รูปป้ัน, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยคุต่างๆ The King'sChamber อนัมีภาพเขียน
เป็นจุดเด่นนอกเหนือจากเตียงไมส้ลกัปิดทองสไตลฝ์ร่ังเศสสมยัศตวรรษท่ี 18 ท่ีตั้งตระหง่านอยูก่ลางหอ้ง และ
หอ้งท่ีโดดเด่นท่ีสุด St.George's Hall ทอ้งพระโรงแห่งนีม้ีความยาวกวา่ 50 เมตร จึงมกัใชใ้นงานพระราชพิธี 
ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิก ประดบัประดาดว้ยอาวธุชุดเกราะและตราประจาราชวงศ ์ เขา้ชม St. 
George's Chapel ถือเป็นอาคารสไตลโ์กธิกท่ีงดงามท่ีสุดในประเทศองักฤษอาคารแห่งน้ีเร่ิมก่อสร้างในปีค.ศ. 
1475 โดยพระเจา้เอด็เวร์ิดท่ี 4 และใชเ้วลากวา่ 50 ปี จนสาเร็จลุล่วง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 น าท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ภายในเอา๊ทเ์ล็ทกวา่ 120 ร้านคา้แบรนด์

เนมใหท้่านเลือกซ้ืออยา่งจุใจ 
17.00 น.  น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว ์นครลอนดอน มีเวลาใหท้่านไดท้  า Tax Refund คืนภาษี 
21.35 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 917 
  

16.00 น.     เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
 

                                                                   
                  
                                      
 
 

วนัทีแ่ปด (8) 
 

พระราชวงัวนิด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน เช้า เทีย่ง - 

วนัทีเ่ก้า (9) 
 

สนามบินสุวรรณภูมิ - - - 
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 
ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลด 

ผู้ใหญ่ / เด็ก 

26 ม.ค. – 3 ก.พ. 99,900 92,900 87,900 12,000 -30,000 / -25,000 

14-22 กมุภาพนัธ์ 63 99,900 92,900 87,900 12,000 -30,000 / -25,000 

5-13  มีนาคม 63 99,900 92,900 87,900 12,000 -30,000 / -25,000 

23-31  มีนาคม 63 99,900 92,900 87,900 12,000 -30,000 / -25,000 

5-13  เมษายน 63 99,900 92,900 87,900 12,000 -30,000 / -25,000 

24 เม.ย. – 2 พ.ค. 63 99,900 92,900 87,900 12,000 -30,000 / -25,000 

1-9  พฤษภาคม 63 99,900 92,900 87,900 12,000 -30,000 / -25,000 

29 พ.ค. – 6 มิ.ย. 99,900 92,900 87,900 12,000 -30,000 / -25,000 

26 มิ.ย. – 4 ก.ค. 99,900 92,900 87,900 12,000 -30,000 / -25,000 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มเีตียงเสริม *** 

***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป*** 
หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ย่ืนวซ่ีาให้ทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง 
ในการย่ืนวซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 

เพ่ือมาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 
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 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบินไทยเส้นทาง ตามท่ีระบุ  
(ภาษีน ้ามนัคิดจากอตัรา ณ วนัท่ี  1 เม.ย. 60  หากในวนัออกตัว๋มีการปรับเพิ่มทางบริษทัขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง) 

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน  (Standard Room) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีก าหนดในโปรแกรม  
 ค่ายานพาหนะ ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถขบัเกิน 12 ชัว่โมง/วนั) 
 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
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**หากสถานที่ท่องเทีย่วใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายไปแล้ว** 

 ค่าวซ่ีาประเทศองักฤษ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พูดภาษาองักฤษ) บางแห่ง และมคัคุเทศกไ์ทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋าใบเล็กติดตวัท่านข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เท่าน้ัน) 

 
 
 
 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าแจง้เขา้ออก กรณีคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกรายการ,ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ มินิบาร์, ทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
 ค่าทิปไกด ์และหวัหนา้ทวัร์ท่ีดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขบัรถ (หากท่านพอใจในการ 

บริการควรใหทิ้ปเพื่อเป็นก าลงัใจ เพิ่มเติม) 
  ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  ซ่ึงท่านต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  30,000  บาท 
กรณีช่วงเทศกาล ขอเรียกเก็บค่ามดัจ าค่าทวัร์ ท่านละ 40,000 บาท   
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดย
อตัโนมัติ 
 
***(กรณีวซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตาม

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่า
ทวัร์ใหท้่าน โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงเท่านั้น)*** 

 *** หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซ่ีาเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล 
วซ่ีาของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด*** 
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***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วัน    หกัเงินมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  31-44 วนั   หกัเงินค่ามดัจ าเตม็ทั้งหมด 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  1-20  วนั    หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ าแลว้ ทาง

บริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ี
เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม 
ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

 กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา  หรือไม่วา่ดว้ยสาเหต 
ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 

 ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองวซ่ีา 
 การอนุมัติวซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของทางสถานทูต   ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวซ่ีา ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีส่ถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) หากผลวซ่ีาออกมาวา่
ท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนย่ืนไม่ว่าในกรณใีดๆ กต็าม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 
  กรณีทีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา ทางบริษทัขอสงวน 
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนย่ืน ให้กบัท่าน   เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ
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 ในกรณ ีทีก่รุ๊ปมีการย่ืนวซ่ีาเข้าไปแล้ว และท่านเพิง่พร้อมย่ืนวซ่ีาหลังกรุ๊ป ท่านจะต้องรับผดิชอบค่าวซ่ีาส่วนต่างที ่
เกดิขึน้(กรณมีีค่าใช้จ่ายเร่ืองวซ่ีาเพิม่เติม) 

ในการย่ืนวซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพ่ือมาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  / สายการบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ / และท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้าย
แตกต่างจากการยื่นกรุ๊ปปกติ ซ่ึงท่านจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีเกิดข้ึน 

การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
ในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
ทีน่ั่ง Long Leg  ทีน่ั่งริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนัง่ส าหรับบุคคลท่ีดูแขง็แรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได ้เผือ่เกิดเหตุ

ฉุกเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้แต่ข้ึนอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 
กรณีหากท่านต้องมีการส ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทวัร์ ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบิน

สุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษทัฯ ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
ส าหรับท่านที่เป็นมุสลมิ,  ทานมังสวรัิติ, ไม่ทานหมู / เน้ือ / ไก่ / ปลา หรืออ่ืนๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั 
เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
กรณมีีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
สัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก

โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติมมากกวา่ 1 ใบ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มต่างหากจากผูใ้หบ้ริการในแต่ละ
โรงแรม (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

น า้หนักของสัมภาระโหลด ส าหรับสายการบิน ท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่
อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

กระเป๋าสัมภาระ ส าหรับน าขึน้เคร่ืองได้ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมี
น ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

กรณีทีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่าน
ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

ทางบริษัทฯ ไม่รับผดิชอบกรณเีกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ 
ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็น
ส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้ม
เดินทาง  

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น

ประเทศไทย 
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              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว) 
 

 

  
ยอมรับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอยีดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยนิยอมในข้อตกลงเง่ือนไขการจอง 
และการยกเลกิ และเง่ือนไขของการเดินทางท่องเทีย่วในคร้ังนีทุ้กประการ เรียบร้อยแล้ว  

 
 
 

เอกสารในการขอวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศองักฤษ 1 ชุด 
ใช้เวลาย่ืนวซ่ีาประมาณ 15-20 วนัท าการ 

ในการย่ืนวซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพ่ือมาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมเีจ้าหน้าทีข่องบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

ศูนย์รับย่ืนวซ่ีาประเทศองักฤษ ตั้งอยู่ทีอ่าคารเดอระเทรนดี ้ช้ัน 28 สุขุมวทิ 13 คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ 
 

1. หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) 

ตอ้งมีอายใุชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้ส าหรับ ประทบัตราอยา่งนอ้ย 
3 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาแสดงต่อสถานทูตดว้ย) 

2. รูปถ่าย ไม่ตอ้งเตรียมค่ะ ... ถ่ายรูปท่ีสถานท่ียืน่วซ่ีา วนัยืน่วซ่ีาค่ะ 
 

3. เอกสารทัว่ไป ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ,  
ส าเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 
ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถา้มี) 

4. ส าเนาสูติบัตร ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี) 
5. หลกัฐานการเงิน หนังสือรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือน

ปัจจุบนั ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มี
ฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ี
เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรองจากทาง
ธนาคารวา่เป็น sponsor พร้อมระบุช่ือของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให ้

***ทางสถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั*** 
เอกสารการเงินต้องอพัเดทไม่เกนิ 7-10 วนัก่อนย่ืนวซ่ีา  

พร้อมหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE  ) เป็นตัวจริง  ในวนัที่ย่ืนวซ่ีา
ต้องน า BANK BOOK เล่มจริงไปด้วย 
กรณีทีบ่ริษัทของท่านเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทท่าน
ต้องออกจดหมายอกีฉบับเพ่ือแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดย
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ระบุช่ือผู้เดินทาง และระบุเหตุผลทีจั่ดการเดินทางคร้ังนีใ้นจดหมายด้วย 
**หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้อ่ืน จะต้องไปท า BANK  GUARANTEE  ทีธ่นาคาร โดยต้องใส่
ช่ือผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย** 

6. หลกัฐานการงาน ใบรับรองการท างานของผูเ้ดินทาง ตามดา้นล่าง จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู,่ ส าเนาทะเบียนการคา้ 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ (คดัจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน) 

 
 กรณีทีเ่ป็น

พนักงานบริษัท
ทัว่ไป 

ใชห้นงัสือรับรองการท างานตวัจริง ระบุวนัเร่ิมเข้างาน / อตัราเงินเดือน / ต าแหน่งงาน / ช่วงเวลาทีข่อ
ลางานเพ่ือเดินทางท่องเที่ยว หลงัจากน้ันจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลางาน 
(ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 

กรณปีระกอบ
ธุรกจิส่วนตัว 
เจ้าของกจิการ 

ใชห้นงัสือรับรองบริษทั โดยผูเ้ดินทางตอ้งมีช่ือเป็นกรรมการและมีอ านาจในการลงนาม (คดัจาก
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี หรือ ส าเนาทะเบียนการคา้ หรือส าเนา
ใบทะเบียนพาณิชย ์ 

กรณข้ีาราชการ ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สังกดั (ตวัจริง) ,หนงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานและส าเนาบตัร
ขา้ราชการ 1 ชุด เป็น เป็นภาษาองักฤษ 

กรณแีม่บ้าน
เดินทางคนเดียว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมส าเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย 
 

กรณเีป็นนักเรียน 
นักศึกษา 

ตอ้งใชห้นงัสือรับรองจากโรงเรียน มหาวทิยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) พร้อมส าเนาบตัร
นกัเรียน หรือนกัศึกษา 

7. กรณเีด็กทีไ่ม่ได้
เดินทางพร้อม
ผู้ปกครอง 

 ใชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี 
1.    หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี )  หากเด็กเดินทาง

กบับิดาตอ้งมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาตอ้งมีใบรับรองจากบิดา 
หนงัสือยนิยอมสามารถท าท่ีส านกังานเขต หรือ อ าเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมีขอ้ความระบุ
ในเอกสารวา่ให้เด็กช่ืออะไร เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไร  เช่น  นายชาย (บิดา ) 
ยนิยอมใหเ้ด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

2.    หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
3.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
4.    หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาท่ีเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
5.    ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
6.    ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง 
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 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้

 



 

EUROPE BEST UK HARRY POTTER 9 D 6 N (TG)                          21  


