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รหสัโปรแกรม : 25770(กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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วันที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)  

22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์ 
D 9-12 สายการบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการเช็คอิน 

 
 

วนัที ่2 ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ -พพิธิภณัฑ์น ำ้แร่ทีเ่มืองบำธ - คำร์ดีฟ๊เมืองหลวงแห่งเวลส์  

00.15 น. ออกเดินทางสูล่อนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910   

06.20 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรวน์ครลอนดอนผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้รถโคช้รอรบัทา่นออก
เดินทางสูเ่มืองซาลสบ์วัรี่น ำเข้ำชมเสำหนิสโตนเฮ้นจ์(Stonehenge)1ใน7สิง่มหศัจรรย์
ของโลกกองหินหรอืแนวแทง่หินที่เป็นความลบัด ามืดในชว่งหนึง่ของประวตัศิาสตรจ์ากนัน้
ออก เดินทางตอ่สูเ่มืองบาธในหบุเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายตุัง้แตเ่มื่อครัง้โรมนัเรอืง
อ านาจ จากหลกัฐานบอ่น า้พรุอ้นและซากอาคารเกา่แก่ที่หลงเหลอือยูท่  าใหเ้มืองบาธไดร้บั
การแตง่ตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  

13.00 น.  น าเขา้ชมพิพิธภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึง่มีประวตักิารคน้พบท่ี
นา่สนใจปัจจบุนัเป็นกลุม่อาคารส าคญัของเมือง คือบรเิวณที่เป็นท่ีตัง้ของบอ่น า้แรร่อ้นคงิส ์
(The Sacred Spring)  สว่นท่ีสองคือ บรเิวณวดั และสว่นท่ีสามคือ บรเิวณที่เปิดบรกิารให้
นกัทอ่งเที่ยวหรอืชาวเมืองใชบ้รกิารน า้แร ่ ซึง่มีทัง้สระวา่ยน า้, บอ่น า้แรเ่ย็น-รอ้น, หอ้งอบไอ
น า้ และสว่นท่ีเป็น Turkish Bath และใหท้า่นไดชิ้มน า้แรท่ี่จดัใหก้บันกัทอ่งเทีย่วเทา่นัน้
จากนัน้เที่ยวชมเมืองอาคารบา้นเรอืนถกูสรา้งขึน้ในยคุจอรเ์จียน ที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัอีก
ทัง้อาคารรอยลั เครสเซน่ กลุม่อาคารรูปครึง่วงกลมทีม่ีสถาปัตยกรรมแปลกตา ท าใหเ้มือง
บาธมีเสนห่ไ์มน่อ้ย แลว้เดินทางตอ่สูเ่มือง บรสิตอล เมืองในองักฤษทีม่ีพรมแดนติดตอ่กบั
ประเทศเวลส ์ เพียงแคช่่องแคบกัน้ขา้มสะพานเชเวิรน์ ผา่นช่องแคบบรสิตอลเขา้สู ่ เมืองคาร์
ดิฟ๊ เมืองหลวงของประเทศเวลส ์ หนึง่ในเครอืจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตัง้ของปราสาทคาร์
ดิฟ๊ เดิมเป็นท่ีพ านกัของขนุนางผูป้กครองเมือง ถกูลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากนัน้ชม 
ศาลาวา่การเมือง และ พิพธิภณัฑ ์ ซึง่เป็นกลุม่อาคารโบราณเกา่แก่ ผา่นชมเมือง 
สวนสาธารณะคารด์ิฟ๊, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารท่ีท าการของรฐั   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเข้าสูท่ี่พัก Radisson Blu Hotel, Cardiff ***** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั  
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วันที่ 3 ไบบิวร่ี - เบอรต์นั ออน เดอะวอเตอร ์ - สแตรทฟอรด์ อัพพอน เอวอน - 
แมนเชสเตอร ์

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

08.00 น. น าทา่นสูเ่ขตคอตส์โวลส ์ภมูิภาคทางตะวนัตกขององักฤษ หมูบ่า้นไบบิวรี ่(Bibury) ไดร้บัการ
ยกยอ่งเป็นหมูบ่า้นแสนสวยขององักฤษ บา้นท่ีสรา้งดว้ยหินท่ีมเีอกลกัษณข์องที่นี่ 
(Cotswold stone) มีแมน่ า้สายเลก็ๆ ไหลผา่นอนัเป็นตน้แบบวิถีสโลวไ์ลฟ์ แลว้ไปชมหมูบ่า้น
เบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์เมืองที่โดง่ดงัที่สดุในคอตส์โวลส ์ดเูงียบสงบมีล  าธารสายเลก็ ๆ 
(แมน่ า้วินดร์ชั) ไหลผา่นกลางเมอืง และมีสะพานหินทอดขา้มน า้เป็นช่วง ๆ กบัตน้วิลโลวท์ี่
แกวง่ก่ิงกา้นใบอยูร่มิน า้ เมอืงนีม้ีรา้นอาหารและโรงแรม รวมทัง้รา้นคา้ใหเ้ดินเลน่เก็บ
บรรยากาศอนัรืน่รมย ์แลว้เดินทางตอ่สูเ่มืองสแตรทฟอรด์ เพียง 42 ก.ม. เมืองที่ตัง้อยูร่มิฝ่ัง
แมน่ า้เอวอนอนัเป็นบา้นเกิดของวิลเลยีม เช็คสเปียร ์กวีที่มช่ืีอเสยีงที่สดุขององักฤษ   

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 อิสระเดินเลน่ชมเมือง หาซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัวิลเลยีม เชคสเปียร ์ กวีเอกที่โดง่ดงัของโลก 
หลงัจากนัน้ออกเดินทางสูแ่มนเชสเตอร ์ เมืองอตุสาหกรรมที่มช่ืีอเสยีง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองทีม่ี
สโมสรที่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัในวงการฟตุบอลของโลก คือ แมนย ูหรอื ปีศาจแดง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั Crowne Plaza Manchester City Centre **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบั
เดียวกนั 

 

วันที่ 4 สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์ - เอดนิ
เบิรก์ (สก็อตแลนด)์ 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

09.00 น. น าคณะเขา้ชมสนามโอลด ์ แทรฟฟอรด์ ที่สรา้งนกัเตะเกง่ ฝีเทา้ยอดของปีศาจแดงมาหลาย
สมยั สนามฟตุบอลของสโมสรแมนยฯู ที่จดัวา่รวยที่สดุในโลก อิสระใหท้า่นเลอืกซือ้ของที่
ระลกึของทีมที่ทา่นช่ืนชอบในรา้น MEGA STORE ที่มากมายไปดว้ยของที่ระลกึหลากหลาย
ชนิดส าหรบัแฟนบอล (หมายเหต ุการเขา้ชมสนามฟตุบอลและ    มิวเซียมจะงดใหบ้รกิารใน
วนัท าการแขง่ขนั) แลว้ออกเดินทางสูเ่มอืงวินเดอรเ์มียร ์ เขตเลคดิสทรคิ (Lake District) 
อทุยานแหง่ชาติที่ไดร้บัการขนานนามวา่ดีและสวยที่สดุขององักฤษที่กวา้งขวางและ
ครอบคลมุทะเลสาบถงึ 16 แหง่ 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

13.00 น. น าคณะลอ่งเรอืชมความสวยงามของทะเลสาบวินเดอรเ์มยีร ์ ทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ มี
ความยาว 18 ก.ม. และสว่นกวา้งที่สดุราวๆ 1.5 ก.ม. ชาวองักฤษเรยีกกนัวา่ “ทะเลสาบ
รบิบิน้” บง่บอกถึงลกัษณะของทะเลสาบนี ้ วา่กนัวา่น า้ในทะเลสาบเป็นน า้ที่เกิดจากการ
ละลายของหิมะบนภเูขา  สองฝ่ังของทะเลสาบเต็มไปดว้ยความรม่รืน่ของไมใ้หญ่นานาพนัธุ ์
สลบักบับา้นพกัตากอากาศทีม่าสรา้งไว ้ ชว่ยเติมแตง่ใหเ้ป็นทศันยีภาพที่นา่ดชูมยิง่ขึน้ไปอีก 
จึงกลายเป็นท่ีพกัผอ่นยอดนิยมอกีแหง่หนึง่ของคนองักฤษที่นิยมมาเลน่เรอืใบล าเลก็ๆ หรอื
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นั่งเรอืลอ่งไปตามทะเลสาบเพื่อดืม่ด ่ากบัธรรมชาติแลว้เดินทางสูด่นิแดนภาคเหนือทีเ่มืองเอ
ดินเบิรก์ หรอื เอดินเบอระ เมืองหลวงของสก็อตแลนดท์ี่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีที่สวยงาม 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเข้าสูท่ี่พัก Novotel Edinburgh Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที่ 5 แคลตนัฮิลล ์- ปราสาทเอดนิเบิรก์ - แครน์ไรอนั - เบลฟาสต ์(ไอรแ์ลนดเ์หนือ)  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

09.00 น. น าเที่ยวชมเมอืงเอดินเบอระ ขึน้สูย่อดเขาแคลตนัท่ีจะท าใหท้า่นประทบัใจไปกบัเมืองที่
ถกูแบง่เป็นสองฝ่ังของโอลดท์าวนแ์ละนิวทาวน ์ นอกจะไดช้มวิวทวิทศันข์องตวัเมืองแลว้    
บนเนินเขาแหง่นีย้งัเป็นท่ีตัง้ของอนสุรณส์ถานร าลกึถงึสงครามนโปเลยีน ที่ยงัสรา้งไมเ่สรจ็
สมบรูณ ์ สถาปัตยกรรมที่คลา้ยคลงึมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรซี ท าใหเ้อดินเบอระ
ไดร้บัการขนานนามวา่ “เอเธนสแ์หง่ทิศเหนือ” ผา่นชมอนสุาวรยีบ์็อบบี ้ สนุขัพนัธุส์กายเทอ
เรยีรท์ี่โดง่ดงัที่สดุตวัหนึง่ของโลก จากความซื่อสตัย ์และจงรกัภกัดี  ถนนรอยลัไมล ์ถนนสาย
ส าคญัที่เช่ือมสูพ่ระต าหนกัโฮลีรู่ด๊ (Palace of Holyrood House) ซึง่เป็นท่ีประทบัของพระ
ราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด ์ และเคยเป็นท่ีประทบัของพระนางแมรแีหง่สก็อต ฝ่ังตรง
ขา้มเป็นรฐัสภาแหง่ชาติสก็อตอนันา่ภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั น ำท่ำนเข้ำชม
ปรำสำทเอดนิเบิร์ก อนัสงา่งามดว้ยท าเลทีต่ัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเดน่เป็นสงา่จากทกุ
มมุเมือง เคยเป็นท่ีประทบัของกษัตรยิส์ก๊อต เคยถกูท าลายลงหลายครัง้ แตท่กุครัง้ก็ไดร้บั
การบรูณะและสรา้งใหมใ่หก้ลบัคืนสูค่วามสงา่งาม โดยเฉพาะครัง้สดุทา้ย ในศตวรรษที่ 19 
โดยเซอรว์อลเตอร ์สก็อต นกัปราชญ ์ชาวสก็อต แบง่เป็นสว่นตา่ง ๆ อยา่งนา่ชม อาทิ สว่น
ของปอ้มปราการ และก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืน
ใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีที่ผา่นมา, โบสถเ์ซนตม์ากาเรต็สรา้งใน
ครสิตศ์ตวรรษที่ 12 เพื่อร  าลกึถึงพระมารดาของกษัตรยิเ์ดวิดที่ 1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ใน
สว่นท่ีเป็น The Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเรือ่งราวของราชวงศแ์หง่สก็อต หอ้งประทบั และ
หอ้งมหามงกฎุ และ Great Hall เคยเป็นทัง้หอ้งจดัเลีย้ง, การประชมุสภา, โรงเรอืนทหาร 
และโรงพยาบาลมาแลว้ในแตล่ะยคุสมยัปัจจบุนั จดัแสดงเก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณท์ี่ใชใ้น
การสงครามบนัทกึภาพสวยตามอธัยาศยั   

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

13.00 น. อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงบนถนนปริน้เซส ที่มีหา้งสรรพสนิคา้แบรนดเ์นม และรา้นขายของที่
ระลกึ โดยเฉพาะป่ีสก็อตเครือ่งดนตรปีระจ าชาติสก็อต ทีม่ีความเกา่แก่ที่สดุในโลก รวมทัง้
ผา้ WOOL และผา้แคชเมียร ์ และผา้ตารต์นัผา้ลายสก็อตพืน้เมืองอนัเป็นเอกลกัษณข์อง
ประเทศ  ไดเ้วลารถโคช้เดินทางสูเ่มืองแครน์ไรอนั (Cairnryan) เป็นหมูบ่า้นชาวประมงเลก็ ๆ 
ของสก็อตแลนดช์ายฝ่ังตะวนัออก ที่นิยมในการขา้มเรอืเฟอรร์ีสู่ไ่อรแ์ลนดเ์หนือ เสน้ทาง
คมนาคมหลกัที่สะดวกสบาย และยงัมีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน 

 

19.30 น. เรอื High Speed Ferry (Stena Line) ขา้มสูเ่บลฟาสต ์(BELFAST) เพยีง 2.15 ช.ม. สูเ่มือง
หลวงที่มากดว้ยสสีนั และมีชีวิตชีวา ทัง้ยงัเป็นประตสููช่นบทอนัเงียบสงบของไอรแ์ลนดเ์หนือ 
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เบลฟาสตเ์ป็นแหลง่ก าเนิดของเรอืไททานิค และยงัคงมีรอ่งรอยความเจรญิทางอตุสาหกรรม
ที่ก่อรา่งขึน้ อีกทัง้ยงัไดซ้มึซบัจนกลายเป็นวฒันธรรมของเมือง แมภ้าพความทรงจ าที่เตม็ไป
ดว้ยความรุนแรงของปี 1970 ถงึ 1980 แตใ่นปัจจบุนันี ้ เมืองนีเ้ปลีย่นมมุมองและหนัมา
สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว สถานท่ีส าคญัตา่งๆ แสดงความเป็นไอรแ์ลนดเ์หนือไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

19.45 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนเรือ  

21.45 น. ถึงเมืองเบลฟาสต ์เมืองหลวงของไอรแ์ลนดเ์หนือ 1 ใน 4 เมืองปกครองของสหราชอาณาจกัร 
น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม 

 

 น าท่านเข้าสูท่ี่พัก Hilton Belfast **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที่ 6 คารริ์ก เฟอกสั - คารริ์ก อะ รีด - บุชมิลล ์- ไจแอนท ์คอสตเ์วย ์(World Heritage Site) 

- ดารก์ เฮดจ ์
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

09.00 น. น าทา่นเทีย่วชมไอรแ์ลนดเ์หนือ ตามรอยซีรสีด์งัของ HBO เรือ่ง "Game of Thrones"  แหลง่
ทอ่งเที่ยวยอดฮิต สถานท่ีหลกัทีใ่ชเ้ป็นท่ีถ่ายท าซีรสีด์งั เรยีกไดว้า่เปลีย่นจากเมืองรา้งเป็น
เมืองทอ่งเที่ยว ที่รองรบันกัทอ่งเที่ยวหลายรอ้ยคนตอ่วนัในชั่วพรบิตา และกลายเป็นแหล่ง
ทอ่งเที่ยวยอดฮิตติดอนัดบัโลก สถานท่ีทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ ตัง้แตถ่ า้ ทุง่หญา้ ภเูขา           
ซึง่ลว้นแตใ่ชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท า Game of Thrones ทัง้สิน้ รถโคช้เลาะเลยีบชายฝ่ัง 
Northern Ireland โดยแวะใหถ้่ายรูปกบัปราสาท Carrickfergus ซึง่สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 12 
ถือไดว้า่เป็นปราการนอรม์นัท่ีเก่าแก่และดีที่สดุของไอรแ์ลนดเ์หนือ ชมทศันียภาพชายฝ่ัง
ทะเลท่ี Carrick-A-Rede ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ทา้ทายผูก้ลา้ ทา้ความสงู ความ
เสยีว ช่องแคบที่มคีวามลกึ 30 เมตร กวา้ง 20 เมตร แรกเริม่เดมิทีสรา้งโดยชาวประมง เพื่อไว้
ใชข้า้มไปจบัปลาแซลมอน สรา้งมาสามรอ้ยกวา่ปี โดยเริม่แรกเป็นแคเ่ชือกจบัเสน้เดียว 
ตอ่มาไดม้ีการปรบัปรุงสรา้งใหมใ่หม้ั่นคงแข็งแรง และท าเป็นสถานท่ีทอ่งเทีย่ว จากนัน้แวะ
เมือง Bushmills เมืองนีม้ช่ืีอเรือ่งวิสกี ้โดยมีโรงกลั่นวิสกีเ้กา่แก่ ตัง้แตปี่ ค.ศ.1608 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นสูเ่ขตอนรุกัษ์ธรรมชาติของเนชั่นแนลทรสัต ์ และแหลง่มรดกโลกแหง่ที่หนึง่ของ
ไอรแ์ลนด ์(Giant’s Causeway) คนที่น่ีถือวา่เป็นสิง่มหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก ธรรมชาติอนั
นา่พิศวงนีป้รากฏใหเ้ห็นบรเิวณชายฝ่ังนอรธ์ แอนทรมิ โคสต ์มีต  านานเลา่ ขานกนัตอ่มาวา่ 
แนวหินพวกนี ้เกิดจากการสรา้งของยกัษ์ไอรชิที่ช่ือ Finn Mac Cool เพื่อทา้ทายประลองยทุธ
กบัยกัษ์ฝ่ังสก็อตแลนด ์ทีช่ื่อวา่ Benandonner และนั่นเอง สถานท่ีนีจ้ึงไดถ้กูเรยีกวา่ Giant's 
Causeway หินราว 40,000 แทง่ที่สงูถึง 12 เมตร หินบะซอลหกเหลีย่มเหลา่นีถ้กูสรา้งขึน้
ในช่วงภเูขาไฟระเบิด 60 ลา้นปีทีแ่ลว้ นีเ้ป็นหนึง่ในสถานท่ีทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติที่อศัจรรย์
ที่สดุของโลก 

 

 แวะชมววิที่ปราสาทดนูเลซ เป็นภาพวิวสดุทา้ยและ The Dark Hedges อโุมงคต์น้บีชอนันา่
สะพรงึกลวั HBO ไดใ้ชส้ถานท่ีแหง่นีถ้่ายท า Game of Thrones 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
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 น าท่านเข้าสูท่ี่พัก Hilton Belfast **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

 

วันที่ 7 เที่ยวเบลฟาสต ์- ไททานิก - บินสู่มหานครลอนดอน - Oxford Street  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

09.00 น. เที่ยวชมเมืองเบลฟาสต ์ เมืองหลวงของไอรแ์ลนดเ์หนือ ที่มอีตุสาหกรรมการตอ่เรอืและ
ทา่เรอืขนาดใหญ่ส าหรบัจดัสง่สนิคา้ไปทั่วโลก ในยคุทีเ่ศรษฐกิจเฟ่ืองฟ ู และมีการ
เจรญิเติบโต เกิดขึน้หลงัจากมีการเซ็นขอ้ตกลงสนัติภาพ เขา้ชมไททานิค เบลฟาสต ์(Belfast 
Titanic) พิพิธภณัฑข์นาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชัน้ รูปรา่งเหมอืนหวัเรอืล ามหมึา แหลง่
ทอ่งเที่ยวแหง่ใหมข่องเมือง เรอืไททานิคถกูสรา้งขึน้ท่ีอูต่อ่เรอืฮารแ์ลนดแ์ละวลูฟฟ์ใน
เบลฟาสต ์ ก่อนที่จะแลน่ไปยงัเมอืงเซาทแ์ธมตนั ภายในพิพิธภณัฑม์ีการน าหอ้งจ าลองของ
หอ้งสนัทนาการตา่งๆ บนเรอืและบนัไดใหญ่กลางเรอืมาโชวด์ว้ย นกัทอ่งเทีย่วยงัสามารถ
ส ารวจเรือ่งราวของไททานิค ผา่นการแสดงดว้ยเทคนคิพิเศษและระบบอินเตอรแ์อ็คทีฟ ในปี
ค.ศ. 1912 ไททานกิเป็นเรอืขา้มสมทุรที่ใหญ่ที่สดุในโลก ใชเ้วลาในการสรา้งนานถงึ 3 ปี ดว้ย
แรงงานมากกวา่ 5,000 คน เรอืเดินสมทุรอนัหรูหราของบริษัทไวท ์สตาร ์ไลน ์ไดอ้อกเดินทาง
จากเซาทแ์ธมตนั ไดด้  าดิ่งลงสูก่น้มหาสมทุรแอตแลนติกเมื่อ 100 ปี นอกจากนีย้งัมี
นิทรรศการบอกเลา่ความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต ์ ตัง้แตเ่ริม่มีผูบ้กุเบิกเขา้มาอาศยั ณ 
ดินแดนแหง่นี ้ แลว้น าไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตลว์คิตอเรีย, 
มหาวิทยาลยัควอเตอร ์ (University Quarter) ก าแพงสนัติภาพ (Peace Wall) และชมภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัของถนน Falls และ Shankill สถานท่ีทอ่งเที่ยวทัง้หมดนีท้  าใหท้า่นไดส้มัผสั
และเห็นทัง้สองดา้นของชีวติที่ทนัสมยัในเบลฟาสต ์

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  

บา่ย ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูม่หานครลอนดอน หลงัจากรบัสมัภาระรถโคช้
น าคณะเดินทางไปยงัภตัตาคาร 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่าเมนูแบบดีลักซ ์ณ ภตัตาคารโฟรซี์ซ่ัน - ตน้ต ารับเป็ดอันโด่งดัง 

/ หอยเชลล ์/ กุง้มังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พัก The Tower Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที่ 8 พระราชวังวินดเ์ซอร ์- BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

08.30 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองวินดเ์ซอร ์ กษัตรยิว์ิลเลยีมผูพ้ิชิต เป็นผูเ้ลอืกท าเลก่อสรา้งพระราชวงั 
ซึง่อยูบ่นเนินสงูมองเห็นแมน่ า้เทมสอ์ยูเ่บือ้งลา่ง น าเขา้ชมพระราชวงัวินดเ์ซอร ์เป็นท่ีประทบั
ประมขุสงูสดุแหง่ประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จงึถือไดว้า่พระราชวงัแหง่นีเ้ป็นพระราชวงั
ที่มีผูพ้  านกัอาศยัตอ่เนื่องยาวนานกวา่พระราชวงัแหง่ใดในโลก เดินผา่น Jubilee Garden 
ก่อนเขา้สูอ่าคารจดัแสดงประวตัคิวามเป็นมาของพระราชวงั สิง่ที่นา่สนใจควรคา่แกก่ารชม
คือ เขตพระราชฐานชัน้ใน State Apartment  ถือเป็นหวัใจของพระราชวงั หอ้งทกุหอ้งจงึถกู
ประดบัประดาดว้ยทรพัยส์มบตัิของราชวงศอ์นัประมาณคา่มิได ้ ไมว่า่จะเป็นภาพเขียนฝีมือ, 
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มา่นปักประดบั ผนงั, เครือ่งลายคราม, รูปป้ัน, อาวธุ ชดุเกราะ รวมไปถึงเฟอรน์ิเจอรใ์นยคุ
ตา่งๆ The King's Chamber อนัมีภาพเขียนเป็นจดุเดน่ นอกเหนือจากเตียงไมส้ลกัปิดทอง
สไตลฝ์รั่งเศสสมยัศตวรรษที่ 18 ที่ตัง้ตระหงา่นอยูก่ลางหอ้ง และหอ้งที่โดดเดน่ท่ีสดุ 
St.George's Hall ทอ้งพระโรงแหง่นีม้ีความยาวกวา่ 50 เมตร จึงมกัใชใ้นงานพระราชพิธี 
เช่นงานเลีย้งรบัรองพระราชอาคนัตกุะในพระนางเจา้อลซิาเบซ ภายในตกแตง่ตามศิลปะ
แบบกอธิก ประดบัประดาดว้ยอาวธุชดุเกราะ และตราประจ าราชวงศ ์St. George's Chapel 
มหาวิหารสไตลโ์กธิกที่งดงามที่สดุในประเทศองักฤษ อาคารแหง่นีเ้ริม่ก่อสรา้งในปีค.ศ. 
1475 โดยพระเจา้เอ็ดเวิรด์ที่ 4 และใชเ้วลากวา่ 50 ปีจนส าเรจ็ลลุว่ง   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  

13.30 น. รถโคช้น าทา่นสู ่BICESTER VILLAGE เพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ภายในเอา๊ทเ์ลท็
กวา่ 130 รา้นคา้แบรนดเ์นมใหท้า่นเลอืกซือ้อยา่งจใุจ อาทิ Gucci , Prada , Dior , Burberry 
, Chloe , Coach , Superdry และอีกมากมาย สมควรแก่เวลาออกเดินทางสูม่หานคร
ลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมืองทีใ่หญ่ที่สดุของสหภาพยโุรป มี
ประชากรกวา่ 7.5 ลา้นคน ลอนดอนเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางส าคญัทางธุรกิจการเมือง และ
วฒันธรรมของโลก การสือ่สารการบนัเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็นท่ียอมรบัวา่มีอิทธิพลไป
ทั่วโลก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านเข้าสูท่ี่พัก The Tower Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที่ 9 เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร ์ ออฟ ลอนดอน - พระราช วังบัคกิง้แฮม - 

ลอนดอนอาย - Harrods  
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

09.00 น. เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและน าชมโดยมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน  ผา่นจตัรุสั ทราฟัลกา้ร,์ 
ถ่ายรูปกบัรฐัสภา, หอนาฬิกาบิก๊เบน, ที่มีความสงู 320 ฟตุ เป็นนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดใหญ่ท่ีสดุ
ในโลก, มหาวิหารเวสตม์ินสเตอร,์ มหาวิหารเซนตป์อล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ
โลก, ลอนดอนบรดิจ ์สะพานขา้มแมน่ า้เทมสแ์หง่แรก แลว้ขึน้ฝ่ังทีท่าวเวอรบ์รดิจ ์สญัลกัษณ์
อีกแหง่หนึง่ของเมือง  เขา้ชมทาวเวอรอ์อฟลอนดอน ที่มีประวตัศิาสตรอ์นัเกรยีงไกรยิง่ใหญ่
นองเลอืด หรอืแมแ้ตซ่บัซอ้นซอ่นเง่ือน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นปอ้มปราการ, ปราสาทราช
วงั, คกุ และแดนประหาร ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ ซึง่เป็นกลุม่อาคารและหอคอยหลายหลงั 
น าชมมหามงกฎุอิมพเีรยีล ซึง่ประดบัดว้ยเพชรทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของโลกช่ือ “ดาราแหง่
อาฟรกิา 2” หรอื “คลัลนินั 2” และ “มงกฎุของพระราชินีอลซิาเบธ” ประดบัดว้ยเพชร 
“โคอินรู”์ ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก และชิน้สดุทา้ยคอื “คฑา” ประดบัดว้ยเพชรเม็ด
ใหญ่ที่สดุในโลก “ดาราแหง่อาฟรกิา 1” หรอื “คลัลนินั 1” แลว้น าทา่นสูถ่นนไวทฮ์อลล ์อาคาร
ที่ท าการของรฐัในปัจจบุนั, บา้นเลขที่ 10 ถนนดาวนน์ิ่ง บา้นพกัของนายกรฐัมนตรอีงักฤษ, 
พิคคาดิลลีเ่ซอรค์สั เดมิเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มนี า้พ ุ และรูปป้ันอีรอสตรง
กลางเป็นท่ีนิยมของหนุม่สาวมานั่งพลอดรกักนั และถา่ยรูปกบัพระราชวงับคักิง้แฮม 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร   

13.00 น. 
 
 
 
 
19.00 

ขึน้ชมทศันียภาพของเมืองแบบเบิรด์อายวิวบนลอนดอนอาย กระเชา้ลอยฟา้ที่สงูที่สดุใน
ทวีปยโุรป มีความสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานท่ีทอ่งเทีย่วที่ไดร้บัความ
นิยม และเป็นจดุดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมากในสหราชอาณาจกัร มีผูม้าเยือนมากกวา่ 3 

ลา้นคนตอ่ปี ยา่นชอ้ปป้ิงไนทบ์รดิจ ์ท่ีมีหา้งสรรพสนิคา้แฮรร์อ็ด อนัหรูหราใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
หาสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วยโุรปจนไดเ้วลา 
รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสูท่ี่พัก The Tower Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 

 

วนัท่ี 10 ลอนดอน - เดินทางกลับกรุงเทพฯ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

09.00 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินฮีทโธรว ์  เพื่อเตรยีมตวัเดินทางกลบั  

12.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG911  
วันที่ 11 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ  

06.00 น. สายการบินไทย น าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

หมายเหต ุ    ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบิน, เชา่รถโคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้ชมตา่ง 
ๆ ไวล้ว่งหนา้ใหก้บักรุป๊ทวัร ์กรณีที่เกิดเหตกุารณ ์อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครือ่งไมท่นั), การ
นดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรอืเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมาย
ตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร ์ มสีทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระ
คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์ หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทาง
บรษัิท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้  

 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

7 - 17 เมษายน 2566 155,000.- 140,000.- 124,000.- 21,000.- 16,000.- 
 

-43,000 / -32,000 
 

ค่ำทวัร์รวม :  

 ✔ คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 

✔ คา่รถโคช้ปรบัอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ

✔ คา่เขา้สโตนเฮน้จ ์/ พิพิธภณัฑน์ า้แรท่ี่เมืองบาธ / คา่เขา้สนามกีฬาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (ในกรณีไมไ่ดเ้ขา้ชมทางบรษัิทฯ 
คืนเงินทา่นละ 15 ปอนด)์ / คา่เขา้ปราสาทเอดินเบิรก์ / คา่เรอื High Speed Ferry to Belfast / คา่เขา้ชมพิพธิภณัฑไ์ททานิก / 
คา่ขึน้ลอนดอนอาย / คา่เขา้พระราชวงัวินดเ์ซอร ์/ คา่เขา้ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน 

✔ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรอื เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

✔ คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะเมือง  
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✔ คา่ธรรมเนียมในการยื่นวซีา่สหราชอาณาจกัร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซา่เรง่ดว่น ช าระเพิม่ทา่นละ 11,300 
บาทโดยประมาณขึน้อยุก่บัอตัราการแลกเปลีย่น 

✔ คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 

✔ คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชีวิต/
อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัเิหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงคา่รกัษาพยาบาลตอ่เนือ่งหลงัจากกลบัถงึประเทศ
ไทยไมเ่กิน 40,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✔ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 
7 กิโลกรมั  

✔ ส าหรบัสายการบินไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่งน า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระขึน้
เครือ่งไดน้ า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั / ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กิน 23 
กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครือ่งน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั การเรยีกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่ม
เป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้

ค่ำทวัร์ไม่รวม : 

 🗷 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

🗷 ค่าทิปหัวหน้าทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

🗷 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอรต์) 

🗷 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหารและ
เครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษัิทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิ่ม 

กำรจองทวัร์ (How to make your reservation) 

 หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบับรษัิท EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกลบ้า้นหรอืที่ทา่นรูจ้กั

และเช่ือถือได ้ซึง่จะดแูลทา่นดว้ยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดิน ทางของทา่น กรุณาจอง

ทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าลว่งหนา้ 60,000 บาทตอ่ผูเ้ดินทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็น

การยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอืลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ี

เหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไม่มเีง่ือนไข 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 

เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมร่บัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 3 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 

3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4.  
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กำรยกเลกิกำรจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

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

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

● ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไมค่ืนเงินคา่ทวัร*์* 

● การจา่ยคา่บรกิารคืนใหแ้ก่นกัทอ่งเที่ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยที่ไดจ้่ายจรงิเพื่อการเตรยีมการจดัน าเที่ยว ใหน้ ามา
หกัจากเงินคา่บรกิารท่ีตอ้งจา่ย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้
1. คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2. คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบิน 
3. คา่ใชจ้า่ยทีจ่  าเป็นอื่น 
ในกรณีคา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่ สงูกวา่เงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรยีกจากนกัท่องเทีย่ว
ไมไ่ด ้

● หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคิดคา่ใชจ้า่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตั๋วเทา่นัน้ และตอ้งไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME 
& NON-REFUND 

● หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดร้บัการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ 
ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่
ยกเลกิดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้า่นยืน่ขอวีซา่แบบ
เดี่ยว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุป๊ 

● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ก่อน 15 
วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรบัผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ และทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเขา้
เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงินคา่ทวัรท์ี่ทา่นช าระมาแลว้ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้ เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชน้บัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ 

และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ได้
ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบั
เจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

ค่าธรรมเนียมประกันภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นคา่ทวัรส์ว่นเพ่ิมท่ีทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
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เอกสารในการยืน่วซี่าประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาในการพจิารณา 30-60 วันท าการ  
(ไม่นับวันเสาร ์- อาทติยแ์ละวันหยุด) 

(การขอวีซา่ประเทศองักฤษผูเ้ดินทางทกุท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือ ดว้ยตนเอง และไม่ตอ้งน ารูปไปดว้ย 

เพราะตอ้งไปถ่ายรูปท่ีศนูยร์บัย่ืนฯ ในวนัท่ีไปย่ืนขอวีซา่ 

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. 

🗷 พาสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่
ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัิวซีา่ 

🗷 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ / ส าเนา
สตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ ์ 

🗷 หนงัสอืรบัรองการท างานจากบรษัิท / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัราเงินเดือนใน
ปัจจบุนั, วนัเดือนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงั
ครบก าหนดลา   

🗷 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสอืรบัรองบรษัิทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 1  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

🗷 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเมื่อกลบัสูภ่มูิล  าเนา ใน
กรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ตอ้งออกหนงัสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไม่
รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

🗷 กรณีที่บรษัิทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –6แลว้ ทาง
บรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผูเ้ดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

🗷 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจรงิ   

🗷 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับิดา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บดิา, มารดา 
จะตอ้งไปยื่นเรือ่งแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได ้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรอืเขต โดยมีนายอ าเภอ หรอื
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 
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🗷 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถกูปฏิเสธวี
ซา่ สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนยีมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

🗷 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็
ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคืนคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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                               หากสนใจจองกรุณาตดิตอ่ 

 สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทวัร์ผา่น FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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