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NT276
ทวัรย์ุโรป อังกฤษ เวลส ์สก็อตแลนด ์10 วัน 7 คนื (TG)
ทัวรย์ุโรป อังกฤษ เวลส ์สก็อตแลนด ์, 10 วัน 7 คนื ,

CLAYTON HOTEL CARDIFF  , EUROPA HOTEL BELFAST  , COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON
 , HOTEL NOVOTEL EDINBURGH  , AC HOTEL BY MARRIOTT MANCHESTER SALFORD QUAY

นครลอนดอน - เมอืงซาลสบ์วัร ี- เสาหนิสโตนเฮน้จ ์- เมอืงบาธ - พพิธิภณัฑน์้าํแรร่อ้นโรมนั - เมอืงบรสิตอล - เมอืงคารด์ฟิ
- เขตคอตส์โวลส์

เมอืงเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์- แมนเชสเตอร ์- สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ - เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์-
ลอ่งเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์- เมอืงเอดนิเบริก์

ยอดเขาแคลตนั - อนุสาวรยีบ็์อบบ ี- ปราสาทเอดนิเบริก์ - ถนนปรนิเซส - เมอืงแครน์ไรอนั - เรอื High Speed Ferry -
เบลฟาสต ์- เมอืงเบลฟาสต

ไอรแ์ลนดเ์หนอื - ปราสาท Carrickfergus - Carrick-A-Rede - Bushmills - ไจแอนท ์คอสตเ์วย ์- ปราสาทดูนเลซ -
เมอืงเบลฟาสต์

ไททานคิ เบลฟาสต ์- มหานครลอนดอน - Oxford Street - เมอืงวนิดเ์ซอร ์- พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์- BICESTER VILLAGE -
ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน

มหามงกุฎอมิพเีรยีล - ถนนไวทฮ์อลล ์- พระราชวงับคักงิแฮม - เมอืงแบบเบริด์ - ลอนดอนอาย - ไนทบ์รดิจ ์-
หา้งสรรพสนิคา้แฮรร็์อด

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (องักฤษ)

22.00 น.
พรอ้มคณะทสีนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D 9-12 สายการบนิไทย
เจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอนิ



วนัท ี2
ลอนดอน - สโตนเฮน้จ ์- พพิธิภณัฑน์้าํแรท่เีมอืงบาธ - คารด์ฟีเมอืงหลวงแหง่เวลส์

00.15 น.
ออกเดนิทางสู ่ลอนดอน โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG910

**หมายเหต ุทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซอืตัวเครืองบนิ, เชา่รถโคช้, จองทพัีก, รา้นอาหาร สถานทเีขา้ชมตา่ง ๆ
ไวล้ว่งหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีทเีกดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทยีวบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทยีวบนิ (ขนึเครืองไม่ทัน),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบัิต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ทําใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรือเหตสุดุวสิยัอนื ๆ
ไม่สามารถเดนิทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธใินการเปลยีนโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆทชํีาระแลว้
เพราะทางบรษัิทฯ ไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยอนื  ๆเกดิขนึนอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ
เพราะเป็นสงิททีางบรษัิท มอิาจรับผดิชอบได*้**

06.20 น.
คณะถงึ สนามบนิฮทีโธรว ์นครลอนดอน ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับทา่น 

จากนันออกเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์วัร ีนําชม เสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลก
กองหนิหรือแนวแทง่หนิทเีป็นความลับดํามดืในชว่งหนงึของประวัตศิาสตร ์

จากนันออกเดนิทางตอ่สู ่เมอืงบาธ ในหบุเขาเอวอนเมอืงเกา่แกท่มีอีายุตังแตเ่มอืครังโรมันเรืองอํานาจจากหลักฐานบอ่น ้าํพรุอ้น
และซากอาคารเกา่แกท่หีลงเหลอือยู่ทําใหเ้มอืงบาธไดรั้บการแตง่ตังเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
นําทา่นเทยีวชม พพิธิภณัฑน์้าํแรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซงึมปีระวัตกิารคน้พบทน่ีาสนใจ ปัจจบัุนเป็นกลุม่อาคารสําคัญของเมอืง
คอืบรเิวณทเีป็นทตัีงของ (The Sacred Spring) สว่นทสีองคอื บรเิวณวัด และสว่นทสีามคอื
บรเิวณทเีปิดบรกิารใหนั้กทอ่งเทยีวหรือชาวเมอืงใชบ้รกิารน ้าํแร่ ซงึมทัีงสระวา่ยน ้าํ, บอ่น ้าํแร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน ้าํ และสว่นทเีป็น Turkish Bath
และใหท้า่นไดช้มิน ้าํแร่ทจัีดใหก้ับนักทอ่งเทยีวเทา่นัน 

จากนันเทยีวชม เมอืงอาคารบา้นเรอืนถูกสรา้งขนึในยุคจอรเ์จยีน ทมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัวอกีทังอาคารรอยัล เครสเซน่
กลุม่อาคารรูปครงึวงกลมทมีสีถาปัตยกรรมแปลกตา ทําใหเ้มอืงบาธมเีสน่หไ์ม่นอ้ย

แลว้เดนิทางตอ่สู ่เมอืงบรสิตอล เมอืงในอังกฤษทมีพีรมแดนตดิตอ่กับประเทศเวลส ์เพยีงแคช่อ่งแคบกันขา้มสะพานเชเวริน์
ผา่นชอ่งแคบบรสิตอลเขา้สู ่เมอืงคารด์ฟิ เมอืงหลวงของประเทศเวลส ์หนงึในเครือจักรภพ กลางใจเมอืงเป็นทตัีงของปราสาทคารด์ฟิ
เดมิเป็นทพํีานักของขนุนางผูป้กครองเมอืง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยกําแพงโบราณ 

จากนันชม ศาลาวา่การเมอืง และ พพิธิภณัฑ ์ซงึเป็นกลุม่อาคารโบราณเกา่แก ่ผา่นชมเมอืง สวนสาธารณะคารด์ฟิ,
สนามกฬีามลิเลนเนยีม, อาคารททํีาการของรฐั

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
CLAYTON HOTEL CARDIFF หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี3
เบอรต์นั ออน เดอะวอเตอร ์- สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - แมนเชสเตอร์

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
นําทา่นสู ่เขตคอตส์โวลส ์ภมูภิาคทางตะวันตกของอังกฤษ หมู่บา้นแสนสวยเงยีบสงบ และเมอืงเล็ก  ๆทมีรีา้นคา้ตกแตง่แบบชนบท
สลับกับทุง่หญา้สเีขยีวขจคีอตส์โวลส ์เป็นศนูยก์ลางการคา้ขนแกะและเลยีงแกะมาตังแตค่รสิตศ์ตวรรษท ี13-15 



พาทา่นเทยีวชม เมอืงเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์เมอืงทโีดง่ดังทสีดุในคอตส์โวลส ์ดเูงยีบสงบมลํีาธารสายเล็ก  ๆ(แม่น ้าํวนิดรั์ช)
ไหลผา่นกลางเมอืง และมสีะพานหนิทอดขา้มน ้าํเป็นชว่ง  ๆกับตน้วลิโลวท์แีกวง่กงิกา้นใบอยู่รมิน ้าํ เมอืงนีมรีา้นอาหารและโรงแรม
รวมทังรา้นคา้ใหเ้ดนิเลน่เก็บบรรยากาศอันรืนรมย์

นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ เพยีง 42 ก.ม. เมอืงทตัีงอยู่รมิฝังแม่น ้าํเอวอนอันเป็นบา้นเกดิของวลิเลยีม เช็คสเปียร์
กวทีมีชีอืเสยีงทสีดุของอังกฤษ

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
อสิระเดนิเลน่ชมเมอืง หาซอืของทรีะลกึเกยีวกับวลิเลยีม เชคสเปียร ์กวเีอกทโีดง่ดังของโลก 

หลังจากนันออกเดนิทางสู ่แมนเชสเตอร ์เมอืงอุตสาหกรรมทมีชีอืเสยีง อกีทังยังเป็นเมอืงทมีสีโมสรทมีชีอืเสยีงโดง่ดังในวงการฟตุบอลของโลก
คอื แมนยู หรือ ปีศาจแดง

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
AC HOTEL BY MARRIOTT MANCHESTER SALFORD QUAY หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ - เลค ดสิทรคิ - ลอ่งเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์- เอดนิเบริก์ (สก็อตแลนด)์

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําคณะเขา้ชม สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ ทสีรา้งนักเตะเกง่ ฝีเทา้ยอดของปีศาจแดงมาหลายสมัย สนามฟตุบอลของสโมสรแมนยูฯ
ทจัีดวา่รวยทสีดุในโลก อสิระใหท้า่นเลอืกซอืของทรีะลกึของทมีททีา่นชนืชอบในรา้น MEGA STORE
ทมีากมายไปดว้ยของทรีะลกึหลากหลายชนดิสําหรับแฟนบอล (หมายเหต ุการเขา้ชมสนามฟตุบอลและ
มวิเซยีมจะงดใหบ้รกิารในวนัทําการแขง่ขนั) 

แลว้ออกเดนิทางสู ่เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์เขตเลคดสิทรคิ (Lake District)
อุทยานแหง่ชาตทิไีดรั้บการขนานนามวา่ดแีละสวยทสีดุของอังกฤษทกีวา้งขวางและครอบคลมุทะเลสาบถงึ 16 แหง่

12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
นําคณะลอ่งเรือชมความสวยงามของ ทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ทะเลสาบน ้าํจดืขนาดใหญ่ มคีวามยาว 18 ก.ม. และสว่นกวา้งทสีดุราว  ๆ1.5 ก.ม.
ชาวอังกฤษเรียกกันวา่ “ทะเลสาบรบิบนิ” บง่บอกถงึลักษณะของทะเลสาบนี วา่กันวา่น ้าํในทะเลสาบเป็นน ้าํทเีกดิจากการละลายของหมิะบนภเูขา
สองฝังของทะเลสาบเต็มไปดว้ยความร่มรืนของไมใ้หญ่นานาพันธุ ์สลับกับบา้นพักตากอากาศทมีาสรา้งไว ้
ชว่ยเตมิแตง่ใหเ้ป็นทัศนียภาพทน่ีาดชูมยงิขนึไปอกี จงึกลายเป็นทพัีกผอ่นยอดนยิมอกีแหง่หนงึของคนอังกฤษทนียิมมาเลน่เรือใบลําเล็กๆ
หรือนังเรือลอ่งไปตามทะเลสาบ เพอืดมืด่าํกับธรรมชาต ิ

แลว้เดนิทางสู ่ดนิแดนภาคเหนอืทเีมอืงเอดนิเบริก์ หรือ เอดนิเบอระ เมอืงหลวงของสก็อตแลนดท์ตัีงอยู่ในพนืททีสีวยงาม

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
NOVOTEL EDINBURGH HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี5
แคลตนัฮลิล ์- ปราสาทเอดนิเบริก์ - แครน์ไรอนั - เบลฟาสต ์(ไอรแ์ลนดเ์หนอื)



08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําเทยีวชม เมอืงเอดนิเบอระ ขนึสู ่ยอดเขาแคลตนั ทจีะทําใหท้า่นประทับใจไปกับเมอืงทถีูกแบง่เป็นสองฝังของโอลดท์าวนแ์ละนวิทาวน์
นอกจะไดช้มววิทวิทัศนข์องตัวเมอืงแลว้ บนเนนิเขาแหง่นียังเป็นทตัีงของอนุสรณ์สถานรําลกึถงึสงครามนโปเลยีน ทยัีงสรา้งไม่เสร็จสมบรูณ์
สถาปัตยกรรมทคีลา้ยคลงึมหาวหิารแพนธอีอน ในประเทศกรีซ ทําใหเ้อดนิเบอระไดรั้บการขนานนามวา่ “เอเธนสแ์หง่ทศิเหนือ” 

ผา่นชม อนุสาวรยีบ็์อบบ ีสนัุขพันธุส์กายเทอเรียรท์โีดง่ดังทสีดุตัวหนงึของโลก จากความซอืสตัย ์และจงรักภักด ีถนนรอยัลไมล์
ถนนสายสําคัญทเีชอืมสูพ่ระตําหนักโฮลรีู๊ด (Palace of Holyrood House) ซงึเป็นทปีระทับของพระราชนีิเวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์
และเคยเป็นทปีระทับของพระนางแมรีแหง่สก็อต ฝังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแหง่ชาตสิก็อตอันน่าภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

นําทา่นเขา้ชม ปราสาทเอดนิเบริก์ อันสงา่งามดว้ยทําเลทตัีงบนเนนิเขาสงู มองเห็นเดน่เป็นสงา่จากทกุมุมเมอืง
เคยเป็นทปีระทับของกษัตรยิส์ก๊อต เคยถูกทําลายลงหลายครัง แตท่กุครังก็ไดรั้บการบรูณะและสรา้งใหม่ใหก้ลับคนืสูค่วามสงา่งาม
โดยเฉพาะครังสดุทา้ย ในศตวรรษท ี19 โดยเซอรว์อลเตอร ์สก็อต นักปราชญ ์ชาวสก็อต แบง่เป็นสว่นตา่ง  ๆอย่างน่าชม อาทิ
สว่นของป้อมปราการ และกําแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญ่เรียงราย รวมทังประเพณีการยงิปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทกุวันตลอด 150
ปีทผีา่นมา, โบสถเ์ซนตม์ากาเร็ตสรา้งในครสิตศ์ตวรรษท ี12 เพอืรําลกึถงึพระมารดาของกษัตรยิเ์ดวดิท ี1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชนัในสว่นทเีป็น
The Palace จัดแสดงเกยีวกับเรืองราวของราชวงศแ์หง่สก็อต หอ้งประทับ และหอ้งมหามงกฎุ และ Great Hall เคยเป็นทังหอ้งจัดเลยีง,
การประชมุสภา, โรงเรือนทหาร และโรงพยาบาลมาแลว้ในแตล่ะยุคสมัยปัจจบัุน
จัดแสดงเกยีวกับอาวธุยุทโธปกรณ์ทใีชใ้นการสงครามบันทกึภาพสวยตามอัธยาศัย

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงบน ถนนปรนิเซส ทมีหีา้งสรรพสนิคา้แบรนดเ์นม และรา้นขายของทรีะลกึ โดยเฉพาะปีสก็อตเครืองดนตรีประจําชาตสิก็อต
ทมีคีวามเกา่แกท่สีดุในโลก รวมทังผา้ WOOLและผา้แคชเมยีร ์และผา้ตารตั์นผา้ลายสก็อตพนืเมอืงอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ 

ไดเ้วลารถโคช้เดนิทางสู ่เมอืงแครน์ไรอนั (Cairnryan) เป็นหมู่บา้นชาวประมงเล็ก  ๆของสก็อตแลนดช์ายฝังตะวันออก
ทนียิมในการขา้มเรือเฟอรร์ีสูไ่อรแ์ลนดเ์หนือ เสน้ทางคมนาคมหลักทสีะดวกสบาย และยังมปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนาน

19.30 น.
เรือ High Speed Ferry (Stena Line) ขา้มสูเ่บลฟาสต ์(BELFAST) เพยีง 2.15 ช.ม. สูเ่มอืงหลวงทมีากดว้ยสสีนั และมชีวีติชวีา
ทังยังเป็นประตสููช่นบทอันเงยีบสงบของไอรแ์ลนดเ์หนือ เบลฟาสตเ์ป็นแหลง่กําเนดิของเรือไททานคิ
และยังคงมรี่องรอยความเจรญิทางอุตสาหกรรมทกีอ่ร่างขนึ อกีทังยังไดซ้มึซบัจนกลายเป็นวัฒนธรรมของเมอืง
แมภ้าพความทรงจําทเีต็มไปดว้ยความรุนแรงของปี 1970 ถงึ 1980 แตใ่นปัจจบัุนนี เมอืงนีเปลยีนมุมมองและหันมาสง่เสรมิการทอ่งเทยีว
สถานทสํีาคัญตา่ง  ๆแสดงความเป็นไอรแ์ลนดเ์หนือไดอ้ย่างสมบรูณ์

19.45 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารบนเรือ

21.45 น.
ถงึเมอืงเบลฟาสต ์เมอืงหลวงของไอรแ์ลนดเ์หนือ 1 ใน 4 เมอืงปกครองของสหราชอาณาจักร นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีกโรงแรม

ทพีกั
EUROPA HOTEL BELFAST หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี6
คารร์กิ เฟอกสั - คารร์กิ อะ รดี - บุชมลิล ์- ไจแอนท ์คอสตเ์วย ์(World Heritage Site)

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําทา่นเทยีวชมไอรแ์ลนดเ์หนอื ตามรอยซรีีสดั์งของ HBO เรือง "Game of Thrones" แหลง่ทอ่งเทยีวยอดฮติ
สถานทหีลักทใีชเ้ป็นทถี่ายทําซรีีสดั์ง เรียกไดว้า่เปลยีนจากเมอืงรา้งเป็นเมอืงทอ่งเทยีว ทรีองรับนักทอ่งเทยีวหลายรอ้ยคนตอ่วันในชวัพรบิตา
และกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวยอดฮติตดิอันดับโลก สถานททีอ่งเทยีวทางธรรมชาต ิตังแตถ่ ้าํ ทุง่หญา้ ภเูขา ซงึลว้นแตใ่ชเ้ป็นสถานทถี่ายทํา
Game of Thrones ทังสนิ รถโคช้เลาะเลยีบชายฝัง Northern Ireland 



โดยแวะใหถ้่ายรูปกับ ปราสาท Carrickfergus ซงึสรา้งขนึในศตวรรษท ี12 ถอืไดว้า่เป็นปราการนอรมั์นทเีกา่แกแ่ละดทีสีดุของไอรแ์ลนดเ์หนือ 

ชมทัศนียภาพชายฝังทะเลท ีCarrick-A-Rede ทมีสีะพานเชอืก (Rope Bridge) ทา้ทายผูก้ลา้ ทา้ความสงู ความเสยีว ชอ่งแคบทมีคีวามลกึ 30
เมตร กวา้ง 20 เมตร แรกเรมิเดมิทสีรา้งโดยชาวประมง เพอืไวใ้ชข้า้มไปจับปลาแซลมอน สรา้งมาสามรอ้ยกวา่ปี
โดยเรมิแรกเป็นแคเ่ชอืกจับเสน้เดยีว ตอ่มาไดม้กีารปรับปรุงสรา้งใหม่ใหมั้นคงแข็งแรง และทําเป็นสถานททีอ่งเทยีว 

จากนันแวะเมอืง Bushmills เมอืงนีมชีอืเรืองวสิก ีโดยมโีรงกลันวสิกเีกา่แก ่ตังแตปี่ ค.ศ.1608

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสูเ่ขตอนุรกัษธ์รรมชาตขิองเนชนัแนลทรสัต ์และแหลง่มรดกโลกแหง่ทหีนงึของไอรแ์ลนด ์(Giant’s Causeway)
คนทนีีถอืวา่เป็นสงิมหัศจรรยอั์นดับ 8 ของโลก ธรรมชาตอัินน่าพศิวงนีปรากฏใหเ้ห็นบรเิวณชายฝังนอรธ์ แอนทรมิ โคสต ์มตํีานานเลา่
ขานกันตอ่มาวา่ แนวหนิพวกนี เกดิจากการสรา้งของยักษ์ไอรชิทชีอื Finn MacCool เพอืทา้ทายประลองยุทธกับยักษ์ฝังสก็อตแลนด ์ทชีอืวา่
Benandonner และนันเอง สถานทนีี จงึไดถู้กเรียกวา่ Giant's Causeway หนิราว 40,000 แทง่ทสีงูถงึ 12 เมตร
หนิบะซอลหกเหลยีมเหลา่นีถูกสรา้งขนึในชว่งภเูขาไฟระเบดิ 60 ลา้นปีทแีลว้ นีเป็นหนงึในสถานททีอ่งเทยีวทางธรรมชาตทิอัีศจรรยท์สีดุของโลก 

กอ่นเดนิทางกลับแวะชมววิท ีปราสาทดนูเลซ (Dunluce Castle) เป็นภาพววิสดุทา้ยของวัน

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
EUROPA HOTEL BELFAST หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี7
เทยีวเบลฟาสต ์- ไททานกิ - บนิสูม่หานครลอนดอน - Oxford Street

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
เทยีวชม เมอืงเบลฟาสต ์เมอืงหลวงของไอรแ์ลนดเ์หนือ ทมีอีุตสาหกรรมการตอ่เรือและทา่เรือขนาดใหญ่สําหรับจัดสง่สนิคา้ไปทัวโลก
ในยุคทเีศรษฐกจิเฟืองฟ ูและมกีารเจรญิเตบิโต เกดิขนึหลังจากมกีารเซ็นขอ้ตกลงสนัตภิาพ 

เขา้ชม ไททานคิ เบลฟาสต ์(Belfast Titanic) พพิธิภัณฑข์นาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชนั รูปร่างเหมอืนหัวเรือลํามหมึา
แหลง่ทอ่งเทยีวแหง่ใหม่ของเมอืง เรือไททานคิถูกสรา้งขนึทอีู่ตอ่เรือฮารแ์ลนดแ์ละวลูฟฟ์ในเบลฟาสต ์กอ่นทจีะแลน่ไปยังเมอืงเซาทแ์ธมตัน
ภายในพพิธิภัณฑม์กีารนําหอ้งจําลองของหอ้งสนัทนาการตา่ง  ๆบนเรือและบันไดใหญ่กลางเรือมาโชวด์ว้ย
นักทอ่งเทยีวยังสามารถสํารวจเรืองราวของไททานคิ ผา่นการแสดงดว้ยเทคนคิพเิศษและระบบอนิเตอรแ์อ็คทฟี ในปีค.ศ. 1912
ไททานกิเป็นเรือขา้มสมุทรทใีหญ่ทสีดุในโลก ใชเ้วลาในการสรา้งนานถงึ 3 ปี ดว้ยแรงงานมากกวา่ 5,000 คน
เรือเดนิสมุทรอันหรูหราของบรษัิทไวท ์สตาร ์ไลน ์ไดอ้อกเดนิทางจากเซาทแ์ธมตัน ไดดํ้าดงิลงสูก่น้มหาสมุทรแอตแลนตกิเมอื 100 ปี
นอกจากนียังมนีทิรรศการบอกเลา่ความเป็นมาของเมอืงเบลฟาสตตั์งแตเ่รมิมผีูบ้กุเบกิเขา้มาอาศัย ณ ดนิแดนแหง่นี 

แลว้นําไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาท ิศาลากลางสไตลว์คิตอเรยี, มหาวทิยาลยัควอเตอร ์(University Quarter) กําแพงสนัตภิาพ
(Peace Wall) และชมภาพจติรกรรมฝาผนงัของถนน Falls และ Shankill
สถานททีอ่งเทยีวทังหมดนีทําใหท้า่นไดส้มัผัสและเห็นทังสองดา้นของชวีติททัีนสมัยในเบลฟาสต์

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ สู ่มหานครลอนดอน หลังจากรับสมัภาระรถโคช้นําคณะเดนิทางไปยังรา้นอาหาร

20.00 น.
รับประทานอาหารค่าํเมนูแบบดลัีกซ ์ณ ภตัตาคารโฟรซ์ซีนั – ตน้ตํารบัเป็ดอนัโดง่ดงั / หอยเชลล ์/ กุง้มงักร
และหลากหลายเมนูความอรอ่ย



ทพีกั
COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี8
พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์- BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน

07.30 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.30 น.
นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงวนิดเ์ซอร ์กษัตรยิว์ลิเลยีมผูพ้ชิติ เป็นผูเ้ลอืกทําเลกอ่สรา้งพระราชวัง ซงึอยู่บนเนนิสงูมองเห็นแม่น ้าํเทมสอ์ยู่เบอืงลา่ง 

นําเขา้ชม พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์เป็นทปีระทับประมุขสงูสดุแหง่ประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี
จงึถอืไดว้า่พระราชวังแหง่นีเป็นพระราชวังทมีผีูพํ้านักอาศัยตอ่เนืองยาวนานกวา่พระราชวังแหง่ใดในโลก เดนิผา่น Jubilee Garden
กอ่นเขา้สูอ่าคารจัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของพระราชวัง สงิทน่ีาสนใจควรคา่แกก่ารชมคอื เขตพระราชฐานชนัใน State Apartment
ถอืเป็นหัวใจของพระราชวัง หอ้งทกุหอ้งจงึถูกประดับประดาดว้ยทรัพยส์มบัตขิองราชวงศอั์นประมาณคา่มไิด ้ไม่วา่จะเป็นภาพเขยีนฝีมอื,
ม่านปักประดับ ผนัง, เครืองลายคราม, รูปปัน, อาวธุ ชดุเกราะ รวมไปถงึเฟอรน์เิจอรใ์นยุคตา่ง  ๆThe King's Chamber อันมภีาพเขยีนเป็นจดุเดน่
นอกเหนือจากเตยีงไมส้ลักปิดทองสไตลฝ์รังเศสสมัยศตวรรษท ี18 ทตัีงตระหงา่นอยู่กลางหอ้ง และหอ้งทโีดดเดน่ทสีดุ St.George's Hall
ทอ้งพระโรงแหง่นีมคีวามยาวกวา่ 50 เมตร จงึมักใชใ้นงานพระราชพธิ ีเชน่งานเลยีงรับรองพระราชอาคันตกุะในพระนางเจา้อลซิาเบซ
ภายในตกแตง่ตามศลิปะแบบกอธกิ ประดับประดาดว้ยอาวธุชดุเกราะ และตราประจําราชวงศ ์St. George's Chapel
มหาวหิารสไตลโ์กธกิทงีดงามทสีดุในประเทศอังกฤษ อาคารแหง่นีเรมิกอ่สรา้งในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจา้เอ็ดเวริด์ท ี4 และใชเ้วลากวา่ 50
ปีจนสําเร็จลลุว่ง

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.
รถโคช้นําทา่นสู ่BICESTER VILLAGE เพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปปิงสนิคา้ภายในเอ๊าทเ์ล็ทกวา่ 130 รา้นคา้แบรนดเ์นมใหท้า่นเลอืกซอือย่างจใุจ
อาท ิGucci , Prada , Dior , Burberry , Chloe , Coach , Superdry และอกีมากมาย 

สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่มหานครลอนดอน เป็นเมอืงหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุของสหภาพยุโรป มปีระชากรกวา่
7.5 ลา้นคน ลอนดอนเป็นหนงึในศนูยก์ลางสําคัญทางธรุกจิการเมอืง และวัฒนธรรมของโลก การสอืสารการบันเทงิ แฟชนั
และศลิปะและเป็นทยีอมรับวา่มอีทิธพิลไปทัวโลก

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี9
เทยีวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน - พระราชวงับคักงิแฮม - ลอนดอนอาย - Harrods - เดนิทางกลบักรุงเทพฯ

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
เทยีวชม มหานครลอนดอน บรรยายและนําชมโดยมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ผา่น จตัรุสัทราฟลักา้ร,์ ถา่ยรูปกบัรฐัสภา, หอนาฬกิาบกิเบน,
ทมีคีวามสงู 320 ฟตุ เป็นนาฬกิาทมีหีนา้ปัดใหญ่ทสีดุในโลก, มหาวหิารเวสตม์นิสเตอร ์มหาวหิารเซนตป์อล ทมียีอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2
ของโลก, ลอนดอนบรดิจ ์สะพานขา้มแม่น ้าํเทมสแ์หง่แรก แลว้ขนึฝังททีาวเวอรบ์รดิจ ์สญัลักษณ์อกีแหง่หนงึของเมอืง 

เขา้ชม ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน ทมีปีระวัตศิาสตรอั์นเกรียงไกรยงิใหญ่นองเลอืด หรือแมแ้ตซ่บัซอ้นซอ่นเงอืน มอีดตีทยีาวนาน
เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คกุ และแดนประหาร ปัจจบัุนเป็นพพิธิภัณฑ ์ซงึเป็นกลุม่อาคารและหอคอยหลายหลัง 

นําชม มหามงกุฎอมิพเีรยีล ซงึประดับดว้ยเพชรทใีหญ่เป็นอันดับสองของโลกชอื “ดาราแหง่อาฟรกิา 2” หรือ “คัลลนัิน 2” และ
“มงกฎุของพระราชนีิอลซิาเบธ” ประดับดว้ยเพชร “โคอนูิร”์ ทเีคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ทสีดุในโลก และชนิสดุทา้ยคอื “คฑา”
ประดับดว้ยเพชรเม็ดใหญ่ทสีดุในโลก “ดาราแหง่อาฟรกิา 1” หรือ “คัลลนัิน 1” 



แลว้นําทา่นสู ่ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารททํีาการของรัฐในปัจจบัุน, บา้นเลขท ี10 ถนนดาวนน์งิ บา้นพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ,
พคิคาดลิลเีซอรคั์ส เดมิเป็นวงเวยีนทบีรรจบของถนน 6 สาย มนี ้าํพ ุและรูปปันอรีอสตรงกลางเป็นทนียิมของหนุ่มสาวมานังพลอดรักกัน
และถ่ายรูปกับ พระราชวงับคักงิแฮม

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
ขนึชมทัศนียภาพของ เมอืงแบบเบริด์ อายววิบน ลอนดอนอาย กระเชา้ลอยฟ้าทสีงูทสีดุในทวปียุโรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ)
และกลายมาเป็นสถานททีอ่งเทยีวทไีดรั้บความนยิมและเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทยีวไดอ้ย่างมากในสหราชอาณาจักร มผีูม้าเยือนมากกวา่ 3
ลา้นคนตอ่ปี 

ย่านชอ้ปปิง ไนทบ์รดิจ ์ทมี ีหา้งสรรพสนิคา้แฮรร็์อด อันหรูหราใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืหาสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัวยุโรปจน

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮทีโธรว ์เพอืเตรียมตัวเดนิทางกลับมเีวลาใหท้า่นไดทํ้า Tax Refund
พรอ้มชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

21.35 น.
ออกเดนิทางโดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG917

วนัท ี10
กรุงเทพมหานคร

16.00 น.
สายการบนิไทย นําทา่นเดนิทางกลับถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

(หมายเหต ุโปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้เป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเทยีว
ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงเนืองจากการจัดโปรแกรมของแตล่ะวันเดนิทางจะไม่เหมอืนกัน โปรแกรมทอ่งเทยีวทสีมบรูณ์ครบถว้นจะสง่ใหท้า่น 7
วันกอ่นการเดนิทางเทา่นัน)

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป องักฤษ เวลส ์สก็อตแลนด์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี5 สงิหาคม 2562 เวลา 16:47 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป องักฤษ เวลส ์สก็อตแลนด์

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation)
เนอืงจากสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่ออือํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี

คา่ทัวรร์วม :
• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพมิของน ้าํมนัเชอืเพลงิ ณ วันท  ี14 กนัยายน 2561

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเทยีวตามโปรแกรมทรีะบุ

• คา่เขา้สโตนเฮน้จ  ์/ พพิธิภณัฑน์ ้าํแรท่เีมอืงบาธ / คา่เขา้สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (ในกรณไีมไ่ดเ้ขา้ชมทางบรษัิทฯ คนืเงนิท่านละ 10 ปอนด)์ /
คา่เขา้ปราสาทเอดนิเบริก์ / คา่เรอื High Speed Ferry to Belfast / คา่ธรรมเนยีม Rope Bridge / คา่ขนึลอนดอนอาย / คา่เขา้พระราชวังวนิดเ์ซอร ์/
คา่เขา้ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน

• โรงแรมทพีกัตามระบุในรายการ หรอื เทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถนิในแตล่ะเมอืง ในกรณทีที่านมขีอ้จํากดัในการรบัประทานอาหารบางชนดิ
กรณุาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้เพอืความเหมาะสม

• คา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่สหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณทียีนืวซีา่เรง่ดว่น ชําระเพมิท่านละ 9,752 บาท

• คา่ทปิพนักงานขบัรถท่องเทยีวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จ  ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสนิเชงิ
จากอบุัตเิหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จํานวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ
รวมถงึคา่รกัษาพยาบาลตอ่เนอืงหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนคีรอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทไีมไ่ดเ้กดิจากโรคประจําตวั

• คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

• สาํหรบัสายการบนิไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครอืงน ้าํหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และสามารถถอืสมัภาระขนึเครอืงไดน้ ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั /
สาํหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครอืงไดไ้มเ่กนิ 23 กโิลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
และนําสมัภาระถอืขนึเครอืงน ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม :
• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถนิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั
และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ

การจองทัวร ์(How to make your reservation)
• กรณุาจองทัวรพ์รอ้มชําระเงนิมดัจาํลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทจีอง
ซงึเงนิมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด
ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี
• เดก็ทมีอีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ

• ผูส้งูอายทุมีคีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครอืงมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั



คา่ธรรมเนยีมประกันภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้าํมันเชอืเพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel
Surcharge / Tax YQ)

• ผูเ้ดนิทางทบี่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ

• ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง

• บุคคลทมีคีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิช่น ผูท้ดีมืสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สรา้งความรําคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ,
ผูท้ไีมย่อมรบัเงอืนไขระหวา่งทัวร ์ทมีรีะบุอยูช่ ัดเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้กีอ่หวอด ประทว้ง
ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบังคบัใหห้วัหนา้ทัวรต์อ้งทําการนอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซงึบางครงัอาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอนืหรอืโปรแกรมท่องเทยีวได ้

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)
• การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทชีําระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี
• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร

• คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทไีดจ้่ายจรงิ เพอืการเตรยีมการจัดการนําเทยีวตอ่ไปน ีใหนํ้ามาหกัจากเงนิ คา่บรกิารทตีอ้งจ่ายตามขอ้ 1
แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทไีดช้ําระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวจะเรยีกจากนักท่องเทยีวไมไ่ด ้ทังนผีูป้ระกอบธรุกจินําเทยีว
แสดงหลกัฐานใหนั้กท่องเทยีวทราบ ดงัตอ่ไปนี
• คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่

• คา่มดัจําของบัตรโดยสารเครอืงบนิ

• คา่ใชจ้่ายทจีําเป็นอนืๆ

• หมายเหตหุลกัเกณฑท์นํีามาใชน้ ีเป็นประกาศในราชกจิจานเุบกษา แหง่พระราชบัญญัตธิรุกจินําเทยีวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตงัแตว่ันที
15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป

การขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees)
• หากท่านประสงคจ์ะขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย

ตวัเครอืงบนิ (Air Ticket)
• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิท ฯ
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิท ฯ ไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน และหากท่านไมแ่นใ่จในวันเดนิทางดงักลา่วกรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท  ีฯ เพอืยนืยันในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทํา
REFUND ไดห้รอืไม่

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim)
• การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณตีวักรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์
ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ขนึอยูก่บัเงอืนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน ๆ
ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรอืทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน

• คดิตามอตัราททีางสายการบนิปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท  ี14 กนัยายน 2561 การเปลยีนแปลงของสายการบนิในภายหลงั
ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิททีางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วันทอีอกตวั



โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)
• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกั
และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทตีอ้งการ

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรดั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่
ท่านสามารถจ่ายเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิได ้

สถานทเีขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
• การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทสีถานทเีขา้ชมนันๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้
หรอื การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee
ตามทรีะบุไวใ้นเอกสารของสถานทนัีนๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรอืเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนอืงจากไดช้ําระ
Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนช่วงวันเดนิทางของท่านกอ่นชําระเงนิ

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter)
• คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพมิเตมิ
ท่านจะถกูเรยีกเกบ็โดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขนึลงได ้ท่านสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร
/ ใบ / ครงั

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger)
การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครอืงไดไ้มเ่กนิ 23 กโิลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
และนําสมัภาระถอืขนึเครอืงน ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบตอ่กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์
ซงึจะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ท่าน

การสบูบหุร ี(Smoking Area)
• ในประเทศตา่งๆในยโุรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้ , โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีัดเจนในเรอืงการสบูบุหรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทังนเีนอืงจากสขุภาพของคนสว่นรวม

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family)
• หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair) , เดก็ , และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด



เอกสารในการยนืวซีา่ประเทศอังกฤษ ใชเ้วลายนืประมาณ 15 - 20 วันทําการ (ไมนั่บวันเสาร ์-
อาทติยแ์ละวันหยดุ)
(การขอวซีา่ประเทศอังกฤษผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนวิมอื ดว้ยตนเอง ณ
ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่ประเทศอังกฤษ ตกึสํานักงานเทรนด ีชนัท ี28 ถนนสขุมุวทิซอย 13
แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110)
• พาสปอรต์ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอนื
ควรนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่

• รปูถา่ยสขีนาด 2 นวิ จํานวน 2 ใบพนืหลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รปูขาวดาํและหา้มสแกน) ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนและเหมอืนกนัทัง 2 รปู

• สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ / สาํเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ / สาํเนาสตูบิัตร ในกรณอีายไุมถ่งึ 20
ปีบรบิูรณ์

• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท / สงักดัทที่านทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านันโดยระบุตาํแหนง่, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทนแีละช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปท่องเทยีว หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 1 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี
และหลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• สาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืนตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั
เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนา
ในกรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย
***สถานทูตไมร่บับัญชกีระแสรายวัน***

• กรณทีบีรษัิทของท่าน เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1 –6แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน
โดยระบุชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย

• กรณทีเีป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษา ตวัจรงิ

• กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา
จะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต โดยมนีายอาํเภอ
หรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม ่กต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนบีรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

• ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็าม
ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง และเงอืนไขทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ
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