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วันที ่1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)  

22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์ 
D 9-12 สายการบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเชค็อิน 

 
 

วนัท่ี 2 ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ ์-พิพิธภณัฑน์ ้ำแร่ท่ีเมืองบำธ - คำรด๊ี์ฟเมืองหลวงแห่งเวลส ์  

00.15 น. ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910   

06.20 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรวน์ครลอนดอนผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้รถโคช้รอรบัท่านออกเ
ดินทางสู่เมืองซาลสบ์วัรี่น ำเข้ำชมเสำหินสโตนเฮ้นจ์(Stonehenge)1ใน7สิ่งมหศัจรรยข์อง
โลกกองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลบัด ามืดในช่วงหนึ่งของประวตัิศาสตรจ์ากนัน้ออก  
เดินทางต่อสู่เมืองบาธในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุตัง้แต่เมื่อครัง้โรมนัเรืองอ านาจ  
จากหลกัฐานบ่อน า้พรุอ้นและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ท  าใหเ้มืองบาธไดร้บัการแต่ง
ตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

13.00 น.  น ำเข้ำชมพิพิธภัณฑ์น ้ำแร่รอ้นโรมัน  (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติกำรค้นพบที่
น่ำสนใจปัจจุบนัเป็นกลุ่มอำคำรส ำคญัของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตัง้ของบ่อน ำ้แรร่อ้นคิงส ์
(The Sacred Spring)  ส่วนที่สองคือ บริเวณวดั และส่วนที่สำมคือ บริเวณที่เปิดบริกำรให้
นกัท่องเที่ยวหรือชำวเมืองใชบ้ริกำรน ำ้แร่ ซึ่งมีทัง้สระว่ำยน ำ้, บ่อน ำ้แร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอ
น ้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath และให้ท่ำนไดช้ิมน ้ำแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่ำนั้น
จำกนัน้เที่ยวชมเมืองอำคำรบำ้นเรือนถกูสรำ้งขึน้ในยคุจอรเ์จียน ที่มีเอกลกัษณเ์ฉพำะตวัอีก
ทัง้อำคำรรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอำคำรรูปครึ่งวงกลมที่มีสถำปัตยกรรมแปลกตำ ท ำใหเ้มือง
บำธมีเสน่หไ์ม่นอ้ย แลว้เดินทำงต่อสู่เมือง บริสตอล เมืองในองักฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศเวลส ์เพียงแค่ช่องแคบกัน้ขำ้มสะพำนเชเวิรน์ ผ่ำนช่องแคบบรสิตอลเขำ้สู่ เมืองคำร์
ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์  หนึ่งในเครือจกัรภพ กลำงใจเมืองเป็นที่ตัง้ของปรำสำท
คำรด์ิ๊ฟ เดิมเป็นที่พ ำนักของขุนนำงผู้ปกครองเมือง  ถูกล้อมรอบไว้ด้วยก ำแพงโบรำณ 
จำกนัน้ชม ศำลำว่ำกำรเมือง และ พิพิธภณัฑ ์ซึ่งเป็นกลุ่มอำคำรโบรำณเก่ำแก่ ผ่ำนชมเมือง 
สวนสำธำรณะคำรด์ิฟ๊, สนำมกีฬำมิลเลนเนียม, อำคำรท่ีท ำกำรของรฐั   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Radisson Blu Hotel, Cardiff ***** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที ่3 ไบบิวร่ี - เบอรต์นั ออน เดอะวอเตอร ์ - สแตรทฟอรด์ อัพพอน เอวอน - 

แมนเชสเตอร ์
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

08.00 น. น ำท่ำนสู่เขตคอตส์โวลส์ ภูมิภำคทำงตะวนัตกของอังกฤษ หมู่บำ้นไบบิวรี่ (Bibury) ไดร้บั
กำรยกย่องเป็นหมู่บ้ำนแสนสวยของอังกฤษ  บ้ำนที่สรำ้งด้วยหินที่มีเอกลักษณ์ของที่นี่  
(Cotswold stone) มีแม่น ้ำสำยเล็กๆ ไหลผ่ำนอันเป็นต้นแบบวิถีสโลว์ไลฟ์  แล้วไปชม
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หมู่บำ้นเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์เมืองที่โด่งดงัที่สดุในคอตส์โวลส์ ดูเงียบสงบมีล ำธำร
สำยเล็ก ๆ (แม่น ำ้วินดร์ชั) ไหลผ่ำนกลำงเมือง และมีสะพำนหินทอดขำ้มน ำ้เป็นช่วง ๆ กับ
ตน้วิลโลวท์ี่แกว่งกิ่งกำ้นใบอยู่ริมน ำ้ เมืองนีม้ีรำ้นอำหำรและโรงแรม รวมทั้งรำ้นคำ้ใหเ้ดิน
เล่นเก็บบรรยำกำศอนัรื่นรมย ์แลว้เดินทำงต่อสู่เมืองสแตรทฟอรด์ เพียง 42 ก.ม. เมืองที่ตัง้
อยู่รมิฝ่ังแม่น ำ้เอวอนอนัเป็นบำ้นเกิดของวิลเลียม เช็คสเปียร ์กวีที่มีชื่อเสียงที่สดุขององักฤษ   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 อิสระเดินเล่นชมเมือง หำซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัวิลเลียม เชคสเปียร ์ กวเีอกที่โด่งดงัของโลก 
หลงัจำกนัน้ออกเดินทำงสู่แมนเชสเตอร ์ เมืองอตุสำหกรรมที่มีชื่อเสียง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่มี
สโมสรที่มีชื่อเสียงโดง่ดงัในวงกำรฟตุบอลของโลก คือ แมนย ูหรือ ปีศำจแดง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั Crowne Plaza Manchester City Centre **** หรือเทียบเท่ำในระดบั
เดียวกนั 

 

วันที ่4 สนามโอลด ์ แทรฟฟอรด์ - เลค ดิสทริค - ลอ่งเรือทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์ - 
เอดนิเบิรก์ (สกอ็ตแลนด)์ 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

09.00 น. น ำคณะเขำ้ชมสนำมโอลด ์แทรฟฟอรด์ ที่สรำ้งนกัเตะเก่ง ฝีเทำ้ยอดของปีศำจแดงมำหลำย
สมัย สนำมฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่ำรวยที่สุดในโลก อิสระใหท้่ำนเลือกซือ้ของที่
ระลกึของทีมที่ท่ำนชื่นชอบในรำ้น MEGA STORE ที่มำกมำยไปดว้ยของที่ระลกึหลำกหลำย
ชนิดส ำหรบัแฟนบอล (หมำยเหต ุกำรเขำ้ชมสนำมฟตุบอลและ    มิวเซียมจะงดใหบ้รกิำรใน
วันท ำกำรแข่งขัน) แลว้ออกเดินทำงสู่เมืองวินเดอรเ์มียร์ เขตเลคดิสทริค (Lake District) 
อุทยำนแห่งชำติที่ได้รับกำรขนำนนำมว่ำดีและสวยที่สุดของอังกฤษที่ กว้ำงขวำงและ
ครอบคลมุทะเลสำบถึง 16 แห่ง 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

13.00 น. น ำคณะล่องเรือชมควำมสวยงำมของทะเลสำบวินเดอรเ์มียร์ ทะเลสำบน ำ้จืดขนำดใหญ่ มี
ควำมยำว 18 ก.ม. และส่วนกวำ้งที่สุดรำวๆ 1.5 ก.ม. ชำวอังกฤษเรียกกันว่ำ “ทะเลสำบ
ริบบิน้” บ่งบอกถึงลักษณะของทะเลสำบนี ้ ว่ำกันว่ำน ำ้ในทะเลสำบเป็นน ำ้ที่เกิดจำกกำร
ละลำยของหิมะบนภเูขำ  สองฝ่ังของทะเลสำบเต็มไปดว้ยควำมรม่รื่นของไมใ้หญ่นำนำพนัธุ์ 
สลบักบับำ้นพกัตำกอำกำศที่มำสรำ้งไว ้ช่วยเติมแต่งใหเ้ป็นทศันียภำพที่น่ำดชูมยิ่งขึน้ไปอีก 
จึงกลำยเป็นท่ีพกัผ่อนยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของคนองักฤษที่นิยมมำเล่นเรือใบล ำเล็กๆ หรือ
นั่งเรือล่องไปตำมทะเลสำบเพื่อดื่มด ่ำกับธรรมชำติแลว้เดินทำงสู่ดินแดนภำคเหนือท่ีเมืองเอ
ดินเบิรก์ หรือ เอดินเบอระ เมืองหลวงของสก็อตแลนดท์ี่ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีที่สวยงำม 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Novotel Edinburgh Hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
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วันที ่5 แคลตนัฮิลล ์- ปราสาทเอดนิเบิรก์ - แครน์ไรอนั - เบลฟาสต ์(ไอรแ์ลนดเ์หนือ)  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

09.00 น. น ำเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึน้สู่ยอดเขำแคลตนัที่จะท ำใหท้่ำนประทบัใจไปกับเมืองที่
ถูกแบ่งเป็นสองฝ่ังของโอลดท์ำวนแ์ละนิวทำวน์ นอกจะไดช้มวิวทิวทัศนข์องตัวเมืองแลว้    
บนเนินเขำแห่งนีย้งัเป็นท่ีตัง้ของอนุสรณส์ถำนร ำลึกถึงสงครำมนโปเลียน ที่ยงัสรำ้งไม่เสรจ็
สมบูรณ ์สถำปัตยกรรมที่คลำ้ยคลึงมหำวิหำรแพนธีออน ในประเทศกรีซ ท ำใหเ้อดินเบอระ
ไดร้บักำรขนำนนำมว่ำ “เอเธนสแ์ห่งทิศเหนือ” ผ่ำนชมอนุสำวรียบ์็อบบี ้สนุขัพนัธุส์กำยเทอ
เรียรท์ี่โด่งดงัที่สดุตวัหน่ึงของโลก จำกควำมซื่อสตัย ์และจงรกัภกัดี  ถนนรอยลัไมล ์ถนนสำย
ส ำคญัที่เชื่อมสู่พระต ำหนกัโฮล่ีรู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็นที่ประทบัของพระ
รำชินีเวลำเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทบัของพระนำงแมรีแห่งสก็อต ฝ่ังตรง
ขำ้มเป็นรฐัสภำแห่งชำติสก็อตอนัน่ำภำคภมูิใจ ดว้ยสถำปัตยกรรมรว่มสมยั น ำท่ำนเข้ำชม
ปรำสำทเอดินเบิร์ก อนัสง่ำงำมดว้ยท ำเลที่ตัง้บนเนินเขำสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่ำจำกทุก
มมุเมือง เคยเป็นที่ประทบัของกษัตริยส์ก๊อต เคยถูกท ำลำยลงหลำยครัง้ แต่ทุกครัง้ก็ไดร้บั
กำรบูรณะและสรำ้งใหม่ใหก้ลบัคืนสู่ควำมสง่ำงำม โดยเฉพำะครัง้สดุทำ้ย ในศตวรรษที่ 19 
โดยเซอรว์อลเตอร ์สก็อต นกัปรำชญ ์ชำวสก็อต แบ่งเป็นส่วนต่ำง ๆ อย่ำงน่ำชม อำทิ ส่วน
ของป้อมปรำกำร และก ำแพงปรำสำทโบรำณ มีปืนใหญ่เรียงรำย รวมทัง้ประเพณีกำรยิงปืน
ใหญ่ในเวลำ 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่ำนมำ, โบสถ์เซนต์มำกำเร็ตสรำ้งใน
คริสตศ์ตวรรษที่ 12 เพื่อร  ำลึกถึงพระมำรดำของกษัตริยเ์ดวิดที่  1 แลว้เข้ำสู่พระรำชฐำน
ชัน้ในส่วนที่เป็น The Palace จดัแสดงเก่ียวกับเรื่องรำวของรำชวงศแ์ห่งสก็อต หอ้งประทบั 
และห้องมหำมงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทั้งห้องจัดเลีย้ง, กำรประชุมสภำ, โรงเรือน
ทหำร และโรงพยำบำลมำแลว้ในแต่ละยคุสมยัปัจจบุนั จดัแสดงเก่ียวกบัอำวธุยทุโธปกรณท์ี่
ใชใ้นกำรสงครำมบนัทึกภำพสวยตำมอธัยำศยั   

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

13.00 น. อิสระใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงบนถนนปริน้เซส ที่มีหำ้งสรรพสินคำ้แบรนดเ์นม และรำ้นขำยของที่
ระลึก โดยเฉพำะป่ีสก็อตเครื่องดนตรีประจ ำชำติสก็อต ที่มีควำมเก่ำแก่ที่สดุในโลก รวมทัง้
ผำ้ WOOL และผำ้แคชเมียร ์และผำ้ตำรต์ันผำ้ลำยสก็อตพืน้เมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ประเทศ  ไดเ้วลำรถโคช้เดินทำงสู่เมืองแครน์ไรอนั (Cairnryan) เป็นหมู่บำ้นชำวประมงเล็ก 
ๆ ของสก็อตแลนดช์ำยฝ่ังตะวนัออก ที่นิยมในกำรขำ้มเรือเฟอรร์ี่สู่ไอรแ์ลนดเ์หนือ เสน้ทำง
คมนำคมหลกัที่สะดวกสบำย และยงัมีประวตัิศำสตรอ์นัยำวนำน 

 

19.30 น. เรือ High Speed Ferry (Stena Line) ขำ้มสู่เบลฟำสต ์(BELFAST) เพียง 2.15 ช.ม. สู่เมือง
หลวงที่มำกดว้ยสีสนั และมีชีวิตชีวำ ทัง้ยงัเป็นประตสูู่ชนบทอนัเงียบสงบของไอรแ์ลนดเ์หนอื 
เบลฟำสตเ์ป็นแหล่งก ำเนิดของเรือไททำนิค และยงัคงมีรอ่งรอยควำมเจรญิทำงอตุสำหกรรม
ที่ก่อรำ่งขึน้ อีกทัง้ยงัไดซ้มึซบัจนกลำยเป็นวฒันธรรมของเมือง แมภ้ำพควำมทรงจ ำที่เต็มไป
ดว้ยควำมรุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 แต่ในปัจจุบันนี ้ เมืองนีเ้ปล่ียนมุมมองและหันมำ
ส่งเสรมิกำรท่องเที่ยว สถำนท่ีส ำคญัต่ำงๆ แสดงควำมเป็นไอรแ์ลนดเ์หนือไดอ้ย่ำงสมบรูณ ์
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19.45 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ  

21.45 น. ถึงเมืองเบลฟาสต ์เมืองหลวงของไอรแ์ลนดเ์หนือ 1 ใน 4 เมืองปกครองของสหราชอาณาจกัร 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัโรงแรม 

 

 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Hilton Belfast **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที ่6 คารริ์ก เฟอกัส - คารริ์ก อะ รีด - บุชมิลล ์- ไจแอนท ์คอสตเ์วย ์(World Heritage Site) 

- ดารก์ เฮดจ ์
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

09.00 น. น ำท่ำนเที่ยวชมไอรแ์ลนดเ์หนือ ตำมรอยซีรีสด์งัของ HBO เรื่อง "Game of Thrones"  แหล่ง
ท่องเที่ยวยอดฮิต สถำนที่หลกัที่ใชเ้ป็นที่ถ่ำยท ำซีรีสด์งั เรียกไดว้่ำเปล่ียนจำกเมืองรำ้งเป็น
เมืองท่องเที่ยว ที่รองรบันกัท่องเที่ยวหลำยรอ้ยคนต่อวนัในชั่วพริบตำ และกลำยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดฮิตติดอันดับโลก สถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ตั้งแต่ถ ำ้ ทุ่งหญ้ำ ภูเขำ           
ซึ่งล้วนแต่ใช้เป็นสถำนที่ถ่ำยท ำ  Game of Thrones ทั้งสิ ้น รถโค้ชเลำะเลียบชำยฝ่ัง 
Northern Ireland โดยแวะให้ถ่ำยรูปกับปรำสำท Carrickfergus ซึ่งสรำ้งขึน้ในศตวรรษที่  
12 ถือไดว้่ำเป็นปรำกำรนอรม์นัท่ีเก่ำแก่และดีที่สดุของไอรแ์ลนดเ์หนือ ชมทศันียภำพชำยฝ่ัง
ทะเลที่ Carrick-A-Rede ที่มีสะพำนเชือก (Rope Bridge) ทำ้ทำยผูก้ลำ้ ทำ้ควำมสงู ควำม
เสียว ช่องแคบที่มีควำมลึก 30 เมตร กวำ้ง 20 เมตร แรกเริ่มเดิมทีสรำ้งโดยชำวประมง เพื่อ
ไวใ้ชข้ำ้มไปจบัปลำแซลมอน สรำ้งมำสำมรอ้ยกว่ำปี โดยเริ่มแรกเป็นแค่เชือกจบัเสน้เดียว 
ต่อมำไดม้ีกำรปรบัปรุงสรำ้งใหม่ใหม้ั่นคงแข็งแรง และท ำเป็นสถำนท่ีท่องเที่ยว จำกนัน้แวะ
เมือง Bushmills เมืองนีม้ีชื่อเรื่องวิสกี ้โดยมีโรงกลั่นวิสกีเ้ก่ำแก่ ตัง้แต่ปี ค.ศ.1608 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  

บ่าย น ำท่ำนสู่เขตอนรุกัษ์ธรรมชำติของเนชั่นแนลทรสัต ์ และแหล่งมรดกโลกแห่งที่หน่ึงของ
ไอรแ์ลนด ์(Giant’s Causeway) คนที่นี่ถือวำ่เป็นส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก ธรรมชำติอนั
น่ำพิศวงนีป้รำกฏใหเ้ห็นบรเิวณชำยฝ่ังนอรธ์ แอนทรมิ โคสต ์มีต  ำนำนเล่ำ ขำนกนัต่อมำว่ำ 
แนวหินพวกนี ้เกิดจำกกำรสรำ้งของยกัษ์ไอรชิที่ชื่อ Finn Mac Cool เพื่อทำ้ทำยประลองยทุธ
กบัยกัษ์ฝ่ังสก็อตแลนด ์ที่ชื่อว่ำ Benandonner และนั่นเอง สถำนท่ีนีจ้ึงไดถ้กูเรียกวำ่ Giant's 
Causeway หินรำว 40,000 แท่งที่สงูถึง 12 เมตร หินบะซอลหกเหล่ียมเหล่ำนีถ้กูสรำ้งขึน้
ในช่วงภเูขำไฟระเบิด 60 ลำ้นปีที่แลว้ นีเ้ป็นหนึ่งในสถำนท่ีท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่อศัจรรย์
ที่สดุของโลก 

 

 แวะชมววิที่ปรำสำทดนูเลซ เป็นภำพวิวสดุทำ้ยและ The Dark Hedges อโุมงคต์น้บีชอนัน่ำ
สะพรงึกลวั HBO ไดใ้ชส้ถำนท่ีแห่งนีถ้่ำยท ำ Game of Thrones 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Hilton Belfast **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
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วันที ่7 เทีย่วเบลฟาสต ์- ไททานิก - บินสู่มหานครลอนดอน - Oxford Street  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

09.00 น. เที่ยวชมเมืองเบลฟำสต ์ เมืองหลวงของไอรแ์ลนดเ์หนือ ที่มีอตุสำหกรรมกำรต่อเรือและ
ท่ำเรือขนำดใหญ่ส ำหรบัจดัส่งสนิคำ้ไปทั่วโลก ในยคุที่เศรษฐกิจเฟ่ืองฟ ู และมีกำร
เจรญิเติบโต เกดิขึน้หลงัจำกมกีำรเซ็นขอ้ตกลงสนัติภำพ เขำ้ชมไททำนิค เบลฟำสต ์(Belfast 
Titanic) พิพิธภณัฑข์นำดใหญ่เป็นอำคำร 6 ชัน้ รูปรำ่งเหมอืนหวัเรือล ำมหมึำ แหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมือง เรือไททำนิคถกูสรำ้งขึน้ที่อู่ต่อเรือฮำรแ์ลนดแ์ละวลูฟฟ์ใน
เบลฟำสต ์ ก่อนที่จะแล่นไปยงัเมอืงเซำทแ์ธมตนั ภำยในพิพิธภณัฑม์ีกำรน ำหอ้งจ ำลองของ
หอ้งสนัทนำกำรต่ำงๆ บนเรือและบนัไดใหญ่กลำงเรือมำโชวด์ว้ย นกัท่องเที่ยวยงัสำมำรถ
ส ำรวจเรื่องรำวของไททำนิค ผ่ำนกำรแสดงดว้ยเทคนคิพิเศษและระบบอินเตอรแ์อ็คทีฟ ในปี
ค.ศ. 1912 ไททำนิกเป็นเรือขำ้มสมทุรที่ใหญ่ที่สดุในโลก ใชเ้วลำในกำรสรำ้งนำนถงึ 3 ปี ดว้ย
แรงงำนมำกกว่ำ 5,000 คน เรือเดินสมทุรอนัหรูหรำของบรษิัทไวท ์สตำร ์ไลน ์ไดอ้อกเดินทำง
จำกเซำทแ์ธมตนั ไดด้  ำดิ่งลงสู่กน้มหำสมทุรแอตแลนติกเมื่อ 100 ปี นอกจำกนีย้งัมี
นิทรรศกำรบอกเล่ำควำมเป็นมำของเมืองเบลฟำสต ์ ตัง้แตเ่ริ่มมีผูบ้กุเบิกเขำ้มำอำศัย ณ 
ดินแดนแห่งนี ้ แลว้น ำไปชมอำคำรสถำปัตยกรรม อำทิ ศำลำกลำงสไตลว์คิตอเรยี, 
มหำวิทยำลยัควอเตอร ์ (University Quarter) ก ำแพงสนัติภำพ (Peace Wall) และชมภำพ
จิตรกรรมฝำผนงัของถนน Falls และ Shankill สถำนท่ีท่องเที่ยวทัง้หมดนีท้  ำใหท้ำ่นไดส้มัผสั
และเห็นทัง้สองดำ้นของชีวติที่ทนัสมยัในเบลฟำสต ์

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  

บ่าย ออกเดินทำงโดยสำยกำรบินภำยในประเทศ สู่มหำนครลอนดอน หลงัจำกรบัสมัภำระรถโคช้
น ำคณะเดินทำงไปยงัภตัตำคำร 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่าเมนูแบบดีลักซ ์ณ ภัตตาคารโฟรซี์ซ่ัน - ต้นต ารับเป็ดอนัโดง่ดัง 

/ หอยเชลล ์/ กุง้มังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย 
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก The Tower Hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที ่8 พระราชวังวินดเ์ซอร ์- BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

08.30 น. น ำคณะเดินทำงสู่เมืองวินดเ์ซอร ์ กษัตรยิว์ิลเลียมผูพ้ชิิต เป็นผูเ้ลือกท ำเลก่อสรำ้งพระรำชวงั 
ซึ่งอยู่บนเนินสงูมองเห็นแม่น ำ้เทมสอ์ยู่เบือ้งลำ่ง น ำเขำ้ชมพระรำชวงัวินดเ์ซอร ์เป็นท่ีประทบั
ประมขุสงูสดุแห่งประเทศองักฤษมำตลอด 900 ปี จงึถือไดว้่ำพระรำชวงัแหง่นีเ้ป็นพระรำชวงั
ที่มีผูพ้  ำนกัอำศยัต่อเนื่องยำวนำนกว่ำพระรำชวงัแหง่ใดในโลก เดินผ่ำน Jubilee Garden 
ก่อนเขำ้สู่อำคำรจดัแสดงประวตัคิวำมเป็นมำของพระรำชวงั ส่ิงที่น่ำสนใจควรคำ่แกก่ำรชม
คือ เขตพระรำชฐำนชัน้ใน State Apartment  ถือเป็นหวัใจของพระรำชวงั หอ้งทกุหอ้งจึงถกู
ประดบัประดำดว้ยทรพัยส์มบตัิของรำชวงศอ์นัประมำณค่ำมิได ้ ไม่ว่ำจะเป็นภำพเขียนฝีมือ, 
ม่ำนปักประดบั ผนงั, เครื่องลำยครำม, รูปป้ัน, อำวธุ ชดุเกรำะ รวมไปถึงเฟอรน์ิเจอรใ์นยคุ
ต่ำงๆ The King's Chamber อนัมีภำพเขียนเป็นจดุเด่น นอกเหนือจำกเตียงไมส้ลกัปิดทอง
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สไตลฝ์รั่งเศสสมยัศตวรรษที่ 18 ที่ตัง้ตระหงำ่นอยู่กลำงหอ้ง และหอ้งที่โดดเด่นที่สดุ 
St.George's Hall ทอ้งพระโรงแห่งนีม้ีควำมยำวกว่ำ 50 เมตร จึงมกัใชใ้นงำนพระรำชพิธี 
เช่นงำนเลีย้งรบัรองพระรำชอำคนัตกุะในพระนำงเจำ้อลิซำเบซ ภำยในตกแต่งตำมศิลปะ
แบบกอธิก ประดบัประดำดว้ยอำวธุชดุเกรำะ และตรำประจ ำรำชวงศ ์St. George's Chapel 
มหำวิหำรสไตลโ์กธิกที่งดงำมที่สดุในประเทศองักฤษ อำคำรแห่งนีเ้ริ่มก่อสรำ้งในปีค.ศ. 
1475 โดยพระเจำ้เอ็ดเวิรด์ที่ 4 และใชเ้วลำกว่ำ 50 ปีจนส ำเรจ็ลลุ่วง   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  

13.30 น. รถโคช้น ำทำ่นสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกบักำรชอ้ปป้ิงสินคำ้ภำยในเอำ๊ทเ์ล็ท
กว่ำ 130 รำ้นคำ้แบรนดเ์นมใหท้ำ่นเลือกซือ้อย่ำงจใุจ อำทิ Gucci , Prada , Dior , Burberry 
, Chloe , Coach , Superdry และอีกมำกมำย สมควรแกเ่วลำออกเดินทำงสู่มหำนคร
ลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหรำชอำณำจกัรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของสหภำพยโุรป มี
ประชำกรกวำ่ 7.5 ลำ้นคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศนูยก์ลำงส ำคญัทำงธุรกจิกำรเมือง และ
วฒันธรรมของโลก กำรส่ือสำรกำรบนัเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็นท่ียอมรบัว่ำมีอิทธิพลไป
ทั่วโลก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก The Tower Hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที ่9 เทีย่วมหานครลอนดอน - ทาวเวอร ์ ออฟ ลอนดอน - พระราช วังบัคกิง้แฮม - 

ลอนดอนอาย - Harrods - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

09.00 น. เที่ยวชมมหำนครลอนดอน บรรยำยและน ำชมโดยมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น  ผ่ำนจตัรุสั ทรำฟัลกำ้ร,์ 
ถ่ำยรูปกบัรฐัสภำ, หอนำฬิกำบิก๊เบน, ที่มีควำมสงู 320 ฟตุ เป็นนำฬิกำท่ีมีหนำ้ปัดใหญ่ท่ีสดุ
ในโลก, มหำวิหำรเวสตม์ินสเตอร,์ มหำวิหำรเซนตป์อล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ
โลก, ลอนดอนบรดิจ ์สะพำนขำ้มแม่น ำ้เทมสแ์ห่งแรก แลว้ขึน้ฝ่ังที่ทำวเวอรบ์รดิจ ์สญัลกัษณ์
อีกแห่งหนึ่งของเมือง  เขำ้ชมทำวเวอรอ์อฟลอนดอน ที่มีประวตัศิำสตรอ์นัเกรียงไกรยิง่ใหญ่
นองเลือด หรือแมแ้ต่ซบัซอ้นซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยำวนำน เคยเป็นป้อมปรำกำร, ปรำสำทรำช
วงั, คกุ และแดนประหำร ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอำคำรและหอคอยหลำยหลงั 
น ำชมมหำมงกฎุอิมพเีรียล ซึ่งประดบัดว้ยเพชรที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกชื่อ “ดำรำแหง่
อำฟรกิำ 2” หรือ “คลัลินนั 2” และ “มงกฎุของพระรำชินีอลิซำเบธ” ประดบัดว้ยเพชร “โคอินรู”์ 
ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก และชิน้สดุทำ้ยคือ “คฑำ” ประดบัดว้ยเพชรเมด็ใหญ่
ที่สดุในโลก “ดำรำแหง่อำฟรกิำ 1” หรือ “คลัลินนั 1” แลว้น ำท่ำนสู่ถนนไวทฮ์อลล ์อำคำรท่ีท ำ
กำรของรฐัในปัจจบุนั, บำ้นเลขท่ี 10 ถนนดำวนน์ิ่ง บำ้นพกัของนำยกรฐัมนตรีองักฤษ, พิค
คำดิลล่ีเซอรค์สั เดมิเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สำย มีน ำ้พ ุ และรูปป้ันอีรอสตรงกลำง
เป็นท่ีนิยมของหนุ่มสำวมำนั่งพลอดรกักนั และถ่ำยรูปกบัพระรำชวงับคักิง้แฮม 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร   
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13.00 น. ขึน้ชมทศันียภำพของเมืองแบบเบิรด์อำยวิวบนลอนดอนอำย กระเชำ้ลอยฟ้ำที่สงูที่สดุใน
ทวีปยโุรป มีควำมสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลำยมำเป็นสถำนท่ีท่องเที่ยวที่ไดร้บัควำม
นิยม และเป็นจดุดงึดดูนกัท่องเที่ยวไดอ้ยำ่งมำกในสหรำชอำณำจกัร มีผูม้ำเยือนมำกกวำ่ 3 

ลำ้นคนต่อปี ย่ำนชอ้ปป้ิงไนทบ์รดิจ ์ที่มีหำ้งสรรพสินคำ้แฮรร์อ็ด อนัหรูหรำใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้
หำสินคำ้แบรนดเ์นมจำกทั่วยโุรปจนไดเ้วลำน ำทำ่นเดินทำงสู่สนำมบินฮีทโธรว ์   เพื่อเตรียม
ตวัเดินทำงกลบั 

 

21.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG917  
วันที ่10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  

15.15 น. สำยกำรบินไทย น ำทำ่นเดินทำงกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ  

หมำยเหต ุ    ทำงบรษิัทไดเ้ตรียมกำรเดินทำงของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ำรถโคช้, จองที่พกั, รำ้นอำหำร สถำนท่ีเขำ้ชมตำ่ง 
ๆ ไวล่้วงหนำ้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์กรณีที่เกิดเหตกุำรณ ์อำทิ กำรยกเลิกเที่ยวบิน, กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน,  กำรพลำดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), กำร
นดัหยดุงำน, กำรจลำจล, ภยัพิบตัิ, กำรถกูปฏิเสธกำรเขำ้เมือง ท ำใหก้ำรเดินทำงล่ำชำ้ หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สำมำรถเดินทำงไปยงัจดุหมำย
ตำมโปรแกรมได ้ หวัหนำ้ทวัร ์ มสิีทธ์ิในกำรเปล่ียนโปรแกรม และไม่สำมำรถคืนเงินคำ่ใชจ้่ำยตำ่ง ๆ ที่ช  ำระแลว้ เพรำะทำงบรษิทัฯ ไดช้ ำระ
ค่ำใชจ้ำ่ยตำ่ง ๆ  ล่วงหนำ้แลว้ และหำกมคี่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ  เกิดขึน้นอกจำกในรำยกำรทวัร ์หวัหนำ้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้ำ่นทรำบ เพรำะเป็นส่ิงที่ทำงบรษิัท 
ฯ มิอำจรบัผิดชอบได ้  

 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

21-30 ม.ค. 2566 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -34,000 / -26,000 
17-26 ก.พ. 2566 139,000.- 125,000.- 111,200.- 21,000.- 16,000.- -34,000 / -26,000 
16-25 มี.ค. 2566 145,000.- 131,000.- 116,000.- 21,000.- 16,000.- -40,000 / -30,000 

28 เม.ษ. – 07 พ.ค. 2566 145,000.- 131,000.- 116,000.- 21,000.- 16,000.- -40,000 / -30,000 
 

ค่ำทวัรร์วม :  

 ✔ ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่ำภำษี และส่วนเพิ่มของน ำ้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัท่ี 11 กรกฎำคม 2565 

✔ ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศ มำตรฐำนของสหรำชอำณำจกัร ท่องเที่ยวตำมโปรแกรมที่ระบ ุ

✔ ค่ำเขำ้สโตนเฮน้จ ์/ พิพิธภณัฑน์ ำ้แรท่ี่เมืองบำธ / ค่ำเขำ้สนำมกีฬำโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (ในกรณีไม่ไดเ้ขำ้ชมทำงบรษิัทฯ 
คืนเงินท่ำนละ 15 ปอนด)์ / ค่ำเขำ้ปรำสำทเอดินเบิรก์ / ค่ำเรือ High Speed Ferry to Belfast / ค่ำเขำ้ชมพิพธิภณัฑ์
ไททำนิก / ค่ำขึน้ลอนดอนอำย / ค่ำเขำ้พระรำชวงัวินดเ์ซอร ์/ ค่ำเขำ้ทำวเวอรอ์อฟลอนดอน 

✔ โรงแรมที่พกัตำมระบใุนรำยกำร หรือ เทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่ำน)  

✔ ค่ำอำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร คดัสรรเมนแูละใหท้ำ่นไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถิ่นในแต่ละเมือง  

✔ ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวซี่ำสหรำชอำณำจกัร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซำ่เรง่ดว่น ช ำระเพิม่ท่ำนละ 11,300 
บำทโดยประมำณขึน้อยุ่กบัอตัรำกำรแลกเปล่ียน 

✔ ค่ำทิปพนกังำนขบัรถท่องเที่ยวตำมโปรแกรมตลอดกำรเดินทำง 
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✔ ค่ำประกนักำรเดินทำงของ MSIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองกำรสญูเสียชวีิต/
อวยัวะ/สำยตำหรือทพุพลภำพถำวรสิน้เชงิ จำกอบุตัเิหต ุ ส ำหรบัผูเ้อำประกนัภยัอำยุ 16-75 ปี จ ำนวนเงินเอำ
ประกนัภยั 1,000,000 บำท / ค่ำรกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศ 2,000,000 บำท รวมถงึค่ำรกัษำพยำบำลต่อเนื่อง
หลงัจำกกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บำท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภำพท่ีไม่ไดเ้กิดจำกโรคประจ ำตวั 

✔ ค่ำยกกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น ำ้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไม่เกิน 
7 กิโลกรมั  

✔ ส ำหรบัสำยกำรบินไทย อนญุำตใหโ้หลดกระเป๋ำใตเ้ครื่องน ำ้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั และสำมำรถถือสมัภำระขึน้
เครื่องไดน้ ำ้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั / ส ำหรบัสำยกำรบินภำยในประเทศ อนญุำตใหโ้หลดสมัภำระใตเ้ครื่องไดไ้มเ่กิน 
23 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้่ำนละ 1 ใบเท่ำนัน้ และน ำสมัภำระถือขึน้เครื่องน ำ้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั กำรเรียกคำ่ระวำง
น ำ้หนกัเพิม่เป็นสิทธิของสำยกำรบินที่ท่ำนไม่อำจปฏิเสธได ้

ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 

 🗷 ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

🗷 ค่าทปิหัวหน้าทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 

🗷 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

🗷 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดืม่ในหอ้งพกั 
และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯจดัให ้
ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

กำรจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 เพื่อเป็นการยืนยนัการเดิน ทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 60,000 บาทตอ่ผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 

1 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 

วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เงื่อนไข 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เน่ืองจากสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี้ 

 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 3 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 

3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
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กำรยกเลิกกำรจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

● ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 
(หกัคา่ใชจ้า่ยที่ไดจ้า่ยไปแลว้) 

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

● ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินคา่ทวัร*์* 

● การจา่ยคา่บรกิารคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมคี่าใชจ้า่ยที่ไดจ้่ายจรงิเพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยว 
ใหน้ ามาหกัจากเงินค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่าย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้ 
1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2. ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
3. ค่าใชจ้า่ยที่จ  าเป็นอื่น 
ในกรณีคา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่ 
สงูกวา่เงินค่าบรกิารท่ีไดช้ าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจากนกัท่องเที่ยวไม่ได ้

● หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แต่ทำ่นสำมำรถหำผูเ้ดินทำงมำแทนได ้ โดยสำมำรถยื่นขอวีซ่ำไดท้นัตำม
ก ำหนดเวลำ ทำงบรษิัทฯ จะคดิค่ำใชจ้ำ่ยเพิ่มคือค่ำวีซำ่ และค่ำเปล่ียนชื่อตั๋วเท่ำนัน้ และตอ้งไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME 
& NON-REFUND 

● หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง อนัเนื่องมำจำกบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของทำ่นไม่ไดร้บักำรพิจำรณำอนมุตัวิีซำ่ ไม่ว่ำดว้ยเหตผุลใดๆ 
ก็ตำมอนัเป็นกำรพิจำรณำของสถำนทตู  ซึ่งกำรยกเลิกเฉพำะบคุคลหรือยกเลิกพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นกำรยกเลิกตำมเงื่อนไขของวนัเวลำที่
ยกเลิกดงักลำ่วขำ้งตน้ ในกรณีที่ท่ำนไม่แน่ใจว่ำจะไดร้บักำรพิจำรณำอนมุตัิวซี่ำจำกทำงสถำนทตู ทำงบรษิัทขอแนะน ำใหท้่ำนยื่นขอวีซำ่แบบ
เดี่ยว ซึ่งจะรูผ้ลเรว็กว่ำกำรยื่นขอวีซ่ำแบบกรุ๊ป 

● บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทำง ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทำงทรำบล่วงหนำ้ก่อน 15 
วนั และขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงกำรท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ำมำรถรบัผิดชอบจำกกรณีที่เกดิเหตจุ ำเป็นสดุวิสยัดงันี ้กำรล่ำชำ้ของสำยกำร
บิน, กำรนดัหยดุงำน, ภยัธรรมชำติ, กำรก่อจลำจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ และทำงบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่ำใชจ้ำ่ยที่เกิดขึน้ หำกท่ำนถกูปฏิเสธกำรเขำ้
เมือง อนัเนื่องจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำยหรือกำรหลบหนีเขำ้เมอืง ฯลฯ และจะไม่คนืเงินคำ่ทวัรท์ี่ท่ำนช ำระมำแลว้ 
หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้ เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์ พ.ศ.2551 

โดยประกาศใชน้บัตัง้แต่วนัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 
ตั๋วเคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลับพรอ้มกัน หำกตอ้งกำรเล่ือนวันเดินทำงกลับ ท่ำนจะตอ้งช ำระ

ค่ำใชจ้่ำยส่วนต่ำงที่สำยกำรบินเรียกเก็บ และกำรจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผูก้  ำหนด ซึ่งทำงบรษิัทฯ ไม่สำมำรถ
เขำ้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง ถำ้ทำงบรษิัทฯ ไดด้  ำเนินกำรออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ REFUND 

ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนัน้ และหำกท่ำนไม่แน่ใจในวนัเดินทำงดงักล่ำว กรุณำตรวจสอบกบัเจำ้หนำ้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่
ตั๋วเครื่องบินสำมำรถท ำ REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่ำนจะช ำระเงินค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือ 
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ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 

 
 

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 
ระยะเวลาในการพิจารณา 30-60 วันทำการ  

(ไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุด) 
(การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือ ด้วยตนเอง และไม่ต้องนำรูปไปด้วย เพราะต้องไปถ่ายรูปที่ศูนย์

รับยื่นฯ ในวันที่ไปยื่นขอวีซ่า 
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร/United Kingdom) 

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 
เว็บ: vfsglobal.co.uk/th/en รบัคำร้อง    เวลารับใบคำร้อง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 น. - 15.30 น. 

🗹 พาสปอรต์ที่ยังไมห่มดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนกอ่นวันหมดอายุ หากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือป
ระเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเปน็การง่ายตอ่การอนุมตัิวีซ่า 

🗹 สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบตัร ในกรณี
อายุไม่ถึง 20 ปีบริบรูณ์  

🗹 หนังสอืรับรองการทำงานจากบรษิัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยูต่้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปจัจุบัน, วันเดอืน
ปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา   

🗹 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบยีนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรอืใบ
เสียภาษี และหลักฐานการเงินของบรษิัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

🗹 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปจัจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 
6 หลัก เพือ่ให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสูภู่มิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็น
ครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชหีนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสอืรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแส
รายวัน*** 

🗹 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผูร้ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผูเ้ดนิทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษัทจะตอ้ง
ออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผูเ้ดินทางและเหตผุลทีจ่ัดการ
เดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

🗹 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษา ตัวจรงิ   
🗹 กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่อง

แสดงความจำนงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได ้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรอืเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผูอ้ำนวยการเขตลง
ลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

🗹 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงับ มิใหเ้ดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทตูไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ กต็้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

🗹 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้รอ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่
สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชำระเงนิมดัจำแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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