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วันที่ 1 
ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ) 
22.00 น.    พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสาร 
                 ระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย 
    เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระ
    และการเช็คอิน 

วันที่ 2 
ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ – พิพธิภณัฑ์น า้แร่ ที่เมืองบาธ - คาร์
ดี๊ฟเมืองหลวงแห่งเวลส์ 
00.15 น.     ออกเดินทางสูล่อนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
                   TG 910  
06.20 น.      คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผา่นการตรวจ
      คนเข้าเมืองแล้วรถโค้ชรอรับทา่นออกเดินทางสูเ่มือง
      ซาลส์บวัร่ี น ำเข้ำชมหนิสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge)  
      1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแทง่หินที ่
      เป็นความลบัด ามืดในชว่งหนึง่ของประวตัิศาสตร์ สู ่
                   เมืองบาธ เมืองเกา่แก่ตัง้แตย่คุโรมนั ตอ่มาได้มีการ 
                   บรูณะ เมืองและฟืน้ฟสูถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย้น 
                   จนท าให้เมืองดงูามสง่ามเีอกลกัษณ์ 
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
13.00 น.      เข้าชมพิพิธภัณฑ์น า้แร่ร้อนโรมัน  (Roman Bath 
      Museum) บ่ อ น ้า แ ร่ ท่ี ศั ก ดิ์ สิ ท ธ์ิ  (The Sacred 
      Spring)  ส่วนที่สองคือ บริเวณวดั และส่วนที่สามคือ 
      บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้
      บริการน า้แร่  ซึ่งมีทัง้สระว่ายน า้, บ่อน า้แร่เย็น-ร้อน
      ห้องอบไอน า้และสว่นท่ีเป็น Turkish Bath และให้ทา่น 
      ได้ชิมน า้แร่ที่จดัให้กบันกัทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ นัง่ ร ถ ช ม
      เมืองกบัสถาปัตยกรรมจอร์เจีย้น เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
     รอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปคร่ึงวงกลม ข้ามช่อง
      แคบบริสตอลสู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศ
      เวลส์ หนึ่งในเครือจักรภพ ปราสาทคาร์ดิ๊ฟ  โดด
      เดน่อยูก่ลางเมืองล้อมรอบไว้ด้วยก าแพงโบราณ ศาลา
      วา่การเมือง พิพิธภณัฑ์สวน สาธารณะ อาคารท่ีท าการ    
                   ของรัฐ ถนนคนเดิน 
19.00 น.     รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
     น าท่านเข้าสู่ที่พกั Radisson Blu Hotel หรือ     

                เทียบเท่าในระดบัเดียวกัน 
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วันที่ 3  
ไบบิวร่ี-เบอร์ตนัออนเดอะวอเตอร์-สแตรทฟอร์-แมนเชสเตอร์ 
07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น.      น าทา่นสูภ่มูิภาคคอต์สโวลส์ หมูบ้่านแสนสวยเงียบสงบ 
       และเมืองเลก็ ๆ ที่มีร้านค้าตกแตง่แบบชนบท สลบักบัทุง่
      หญ้าสเีขียวขจี ไบบิวร่ี หมูบ้่านเก่าแก่เป็นท่ีทอผ้าขนแกะ 
       และฟาร์มปลาเทร้า หมูบ้่านเบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ 
      เมืองที่โดง่ดงัที่สดุ ดเูงียบสงบมีล าธารสายเลก็ ๆ (แมน่ า้
      วินด์รัช) ไหลผา่นกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้าม 
      น า้เป็นช่วง ๆ กบัต้นวิลโลว์ที่แกวง่ก่ิงก้านใบอยูริ่มน า้ ได้ 
                   รับการยกยอ่งให้เป็น  The most beautiful village in  
                   England 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น.      เที่ยวเมืองสแตรทฟอร์ด ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้เอวอน บ้านเกิด 
      ของวิลเลยีม เช็คสเปียร์ กวีที่มช่ืีอเสยีงที่สดุขององักฤษ  
      อิสระเดินเลน่ชมเมืองที่นา่หลงใหล เดินทางสู ่แมนเชตเตอร์   
                   เมืองอตุสาหกรรมทีม่ีช่ือเสยีง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่มีสโมสรที่
      มีช่ือเสยีงโดง่ดงัในวงการฟตุบอลของโลก คือ แมนย ู หรือ 
      ปีศาจแดง  
19.00 น.     รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
     น าท่านเข้าสู่ที่พกั Crowne Plaza Manchester City 

     Centre หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 

วันที่ 4 
สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบ - 
เอดนิเบิร์ก (สกอ็ตแลนด์) 
07.30 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.30 น.     เช้าวนันีเ้ร่ิมต้นด้วยรายการทวัร์เอาใจสาวกผีแดง เข้า      

     ชมสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด ที่สร้างนกัเตะเก่งฝีเท้ายอด 
                  ของปีศาจแดงมาหลายสมยั สโมสรแมนย ูฯ ท่ีจดัวา่รวย 
                  ทีส่ดุในโลก เลอืกซือ้ของที่ระลกึใน Mega Store หมาย 
                  เหตกุารเข้าชมสนามฟตุบอล & มิวเซียม จะงดให้บริการ 
                  ในวนัที่มีการแขง่ขนั) เดินทางสูเ่มืองตากอากาศของ 
                  ชาวผู้ดีองักฤษ เขตเลคดิสทริค (Lake District) อทุยาน 
                  แหง่ชาติที่ได้รับการขนานนามวา่ดีและสวยที่สดุของ 
                  องักฤษที่กว้างขวางและครอบคลมุทะเลสาบถึง 16 แหง่ 
12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย           น ำคณะล่องเรือชมควำมสวยงำมของทะเลสำบ 
      วินเดอร์เมียร์ ชาวองักฤษเรียกกนัวา่ “ทะเลสาบริบบิน้”  
      บง่บอกถึงลกัษณะของทะเลสาบนี ้สองฝ่ังของทะเลสาบ 
     เต็มไปด้วยความร่มร่ืนของไม้ใหญ่นานาพนัธุ์ สลบักบั 
     บ้านพกัตากอากาศที่มาสร้างไว้ ข้ามพรมแดนสูส่ก็อต 
     แลนด์ที่เมืองเอดินเบอระ เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ 
19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
    น าท่านเข้าสู่ที่พกั Novotel Edinburgh Hotel หรือ 

     เทียบเท่าในระดับเดียวกนั 
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วันที่ 5  
แคลตนัฮิลล์-ปราสาทเอดินเบร์ิก-แคร์นไรอนั-เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์
เหนือ) 
08.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น.      เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ เร่ิมจากยอดเขาแคลตนัท่ี จดุชมววิ
      ของเมืองที่ถกูแบง่เป็นสองฝ่ังของโอลด์ทาวน์และนวิทาวน์ 
      ถนนรอยลัไมล์ ถนนสายส าคญัที่เช่ือมสูพ่ระต าหนกัโฮลีรู๊่ด 
      (Palace of Holyrood House) ซึง่เป็นท่ีประทบัของพระราชินี
      เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ และเคยเป็นท่ีประทบัของพระ
      นางแมรีแหง่สก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็นรัฐสภาแหง่ชาติสก็อตอนั
      นา่ภาคภมูิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั เข้าชมปราสาทเอ
      ดินเบิร์ก ตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเดน่เป็นสงา่จากทกุมมุ
      เมือง ปอ้มปราการ ก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียง
      ราย โบสถ์เซนต์มากาเร็ต เข้าสูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นท่ีเป็น 
      The Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศ์แหง่สก็อต 
      ห้องประทบั และห้องมหามงกฎุ และ Great Hall เคยเป็นทัง้
      ห้องจดัเลีย้ง, การประชมุสภา, โรงเรือนทหาร และโรงพยาบาล 
          มาแล้วในแตล่ะยคุสมยัปัจจบุนั จดัแสดงเก่ียวกบั อาวธุ  
                   ยทุโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงครามบนัทกึภาพสวยตามอธัยาศยั   
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น.      อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้บนถนนปริน้เซส ที่มีห้างสรรพสนิค้า
      แบรนด์เนม และร้านขายของที่ระลกึ รวมทัง้ผ้า Wool และผ้า
      แคชเมียร์และผ้าตาร์ตนัผ้าลายสก็อตพืน้เมืองอนัเป็เอกลกัษณ์ 
                   ของประเทศ เดินทางสูเ่มืองแคร์นไรอนั (Cairnryan) เป็น 
                   หมูบ้่านชาวประมงเลก็ ๆ ของสก็อตแลนด์ชายฝ่ังตะวนัออก 
                   เมืองเช่ือมตอ่สูไ่อร์แลนด์เหนือ โดยบริการของ high speed   
                   ferry  เส้นทางคมนาคมหลกั  
19.30 น.      High Speed Ferry (Stena Line) ข้ามสูเ่บลฟาสต์      
                   (BELFAST) เพียง 2.15 ช.ม. สูเ่มืองหลวงที่มากด้วยสสีนั 
      และมีชีวิตชีวา เมืองนีเ้ปลีย่นมมุมอง และหนัมาสง่เสริมการ
      ทอ่งเที่ยว สถานท่ีส าคญัตา่งๆ แสดงความเป็นไอร์แลนด์
      เหนือได้อยา่งสมบรูณ์  
19.45 น.     รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนเรือ 
21.45 น.      ถึงเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ 1 ใน 4 
      เมืองปกครองของสหราชอาณาจกัร น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ีพ่กั
      โรงแรม 
     น าท่านเข้าสู่ที่พกั Radisson Blu Hotel หรือเทียบเท่าใน

     ระดับเดียวกนั 
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วันที่ 6  
คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ 
(World Heritage Site) - ดาร์ก เฮดจ์ 
07.30 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.30 น.     เที่ยวไอร์แลนด์เหนือ ตามรอยซีรีส์ดงัของ HBO เร่ือง 
       "Game of Thrones"  แหลง่ทอ่งเที่ยวยอดฮิต สถานท่ี        
                   หลกัที่ใช้เป็นท่ีถ่ายท าซีรีส์ดงัเรียกได้วา่เปลีย่นจากเมือง         
                   ร้างเป็นเมืองทอ่งเที่ยวยอดฮิตติดอนัดบัโลก ตัง้แตถ่ า้ ทุง่ 
                   หญ้า ภเูขา ซึง่ล้วนแตใ่ช้เป็นสถานท่ีถ่ายท า Game of  
                   Thrones ทัง้สิน้ รถโค้ชเลาะเลยีบชายฝ่ัง ถ่ายรูปกบั 
                   ปราสาท  Carrickfergus เป็นปราการนอร์มนัท่ี 
                   เก่าแก่และดีที่สดุของ ไอร์แลนด์เหนือ ทศันียภาพ 
                   ชายฝ่ังทะเลท่ี Carrick-A-Rede  ที่มีสะพานเชือก  
                   (Rope Bridge) ท้าทายผู้กล้า ท้าความสงู  ความ 
                   เสยีว แวะเมือง Bushmills เมืองนีม้ีช่ือเร่ืองวิสกี ้โดย 
                   มีโรงกลัน่วิสกีเ้กา่แก่ ตัง้แตปี่ ค.ศ.1608  
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย      เข้าสูเ่ขตอนรัุกษ์ของเนชัน่แนลทรัสต์ และแหลง่มรดก 
                   โลก แหง่ที่หนึง่ของไอร์แลนด์ (Giant’s Causeway) คน 
                   ที่น่ีถือวา่ เป็นสิง่มหศัจรรย์อนัดบั 8 ของโลก 
                   ธรรมชาติอนันา่พศิวงนี ้ ปรากฏให้เห็นบริเวณชายฝ่ัง 
                   นอร์ธ แอนทริม โคสต์ มี ต านานเลา่ขานกนัตอ่มาวา่ 
                   แนวหินพวกนี ้เกิดจากการสร้าง ของยกัษ์ไอริชที่ช่ือ  
                   Finn Mac Cool เพื่อท้าทายประลอง ยทุธกบั 
                   ยกัษ์ฝ่ังสก็อตแลนด์ ท่ีช่ือวา่ Benandonner และ 
                   นัน่เอง สถานท่ีนีจ้ึงได้ถกูเรียกวา่ Giant's Causeway  
                   หิน ราว 40,000 แทง่ที่สงูถึง 12 เมตร หินบะซอล 
                   หกเหลีย่ม เหลา่นีถ้กูสร้างขึน้ในช่วงภเูขาไฟระเบิด  
                   60 ล้านปีที่แล้ว นี ้ เป็นหนึง่ในสถานท่ีทอ่งเที่ยว 
                   ทางธรรมชาติที่อศัจรรย์ที่สดุของโลก แวะชมววิที่ The  
                Dark Hedges อโุมงค์ต้นบีชอนันา่ สะพรึงกลวั HBO  
                   ได้ใช้สถานท่ีแหง่นีถ้า่ยท า Game of Thrones 
19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
     น าท่านเข้าสู่ที่พกั Radisson Blu Hotel หรือ 

               เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที่ 7  
เที่ยวเบลฟาสต์ - ไททานิก - บินสู่มหานครลอนดอน 
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น.     ชมเมืองเบลฟาสต์ อดีตเมืองอตุสาหกรรมการตอ่เรือ 
     และทา่เรือขนาดใหญ่ จนโดง่ดงัที่สดุเมืองเรือไททานิค ได้
     ชนภเูขาน า้แข็งและจมลง เบลฟาสต์ ไททานิค เป็น       
                  พิพิธภณัฑ์ขนาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชัน้ นกัทอ่งเที่ยวยงั    
                  สามารถส ารวจเร่ืองราวของไททานิค ผา่นการแสดงด้วย  
                  เทคนิคพิเศษและระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ในปีค.ศ. 1912     
                  ไททานิกเป็นเรือข้ามสมทุรที่ใหญ่ที่สดุในโลก ใช้เวลาใน    
                  การสร้างนานถึง 3 ปี ด้วยแรงงานมากกวา่ 5,000 คน เรือ
     เดินสมทุรอนัหรูหราของบริษัทไวท์ สตาร์ ไลน์ ได้ออก    
                  เดินทางจากเซาท์แธมตนั ได้ด าดิ่งลงสูก้่นมหาสมทุร   
                  แอตแลนติกเมื่อ 100 ปีที่ผา่นมา นัง่รถชม ก าแพงสนัติ   
                  ภาพ (Peace Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัของ   
                  ถนน Falls และ Shankill สถานท่ีทอ่งเที่ยวทัง้หมดนีท้ า       
                 ให้ทา่นได้สมัผสัและเห็นทัง้สองด้านของชีวิตที่ทนัสมยัใน                   
                  เบลฟาสต์  
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย     ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูม่หานคร     
                  ลอนดอน หลงัจากรับสมัภาระรถโค้ชน าคณะเดินทางไป    
                  ยงัร้านอาหาร 
20.00 น.    รับประทานอาหารค ่าเมนูแบบดีลกัซ์ ณ ภตัตาคาร   
               โฟร์ซีซั่น - ต้นต ารับเป็ดอนัโด่งดัง / หอยเชลล์ / กุ้ง
    มังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย 
    น าท่านเข้าสู่ที่พกั Copthorne Tara Hotel London    

               Kensington หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที่ 8  
พระราชวังวินด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานคร
ลอนดอน 
07.30 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.30 น.   น าเข้าชมพระราชวงัวินด์เซอร์ เป็นท่ีประทบัประมขุสงูสดุ 
      แหง่ประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้วา่พระราช 
                   วงัแหง่นีเ้ป็นพระราชวงัทีม่ีผู้พ านกัอาศยัตอ่เนื่องยาวนาน 
                   กวา่พระราชวงัแหง่ใดในโลก State Apartment ห้องทกุ  
                   ห้องจึงถกูประดบัประดาด้วยทรัพย์สมบตัิของราชวงศ์อนั  
                   ประมาณคา่มิได้ ไมว่า่จะเป็นภาพเขียนฝีมือมา่นปักประ 
                   ดบัผนงั,เคร่ืองลายคราม, รูปปัน้, อาวธุ ชดุเกราะ ห้องที่ 
                   โดดเดน่ท่ีสดุ St.George's Hall ท้องพระโรงแหง่นีม้ีความ 
                   ยาวกวา่ 50 เมตร จงึมกัใช้ในงานพระราชพธีิ ภายในตก  
                   แตง่ตามศิลปะ      แบบกอธิก ประดบัประดาด้วยอาวธุ 
                   ชดุเกราะ และตราประจ าราชวงศ์ St.George’s Chapel 
                   มหาวิหารสไตล์โกธิก ที่งดงามที่สดุในประเทศองักฤษ  
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย      เดินทางไป BICESTER VILLAGE outlet กวา่ 130      
      ร้านค้าให้ทา่นเลอืกซือ้อยา่งจใุจ อาทิ Gucci , Prada ,    
                   Dior ,  Burberry , Chloe , Coach , Superdry และอีก  
                   มากมาย 
19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
     น าท่านเข้าสู่ที่พกั Copthorne Tara Hotel London                 

               Kensington หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที่ 9  
เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราช 
วังบัคกิง้แฮม - ลอนดอนอาย - Harrods - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
07.30 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.30 น.   เที่ยวมหานครลอนดอน บรรยายและน าชมโดยมัคคุเทศก์
      ท้องถ่ิน พระราชวงับคักิง้แฮม จตัรัุสทราฟัลก้าร์ รัฐสภาเวสต์
      มินสเตอร์ หอนาฬิกาบ๊ิกเบน ใกล้จะอวดโฉมให้โลกได้ชมอีก
      ครัง้ หลังการบูรณะมาหลายปี มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ 
      มหาวิหารเซนต์ปอล ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น า้เทมส์
      แห่งแรก ทาวเวอร์บริดจ์ สะพานแสนสวยด้วยสถาปัตยกรรม
      ที่งดงาม ชมทาวเวอร์ออฟลอนดอน เคยเป็นป้อมปราการ 
      ปราสาทราชวงั คกุ และแดนประหาร หอคอยเก่าถกูดดัแปลง
      เป็นที่เก็บ มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่
      เป็นอันดับสองของโลกช่ือ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัล
      ลนินั 2” และ “มงกฎุของพระราชินีอลซิาเบธ” ประดบัด้วย  
                   เพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิน้
      สดุท้ายคือ “คฑา” ประดบัด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก   
                   “ดาราแหง่อาฟริกา 1” หรือ “คลัลนินั 1”  
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย      ขึน้ลอนดอนอาย กระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มี
      ความสงู 135 เมตร ชมทศันียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิว 
      และกลายมาเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอยา่ง
      มาก เดินทางไปย่านไนท์บริดจ์ ที่มีห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด
      อนัหรูหราให้ทา่นได้เลอืกซือ้หาสนิค้าแบรนด์เนมจากทัว่ยโุรป 
      จนได้เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบินฮีทโธรว์   เพื่อเตรียมตวั
      เดินทางกลบัมีเวลาให้ท่านได้ท า Tax Refund พร้อมช้อปปิง้
      สนิค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
21.35 น.     ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG917  

วันที่ 10  
เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ 
16.00 น.      สายการบินไทย น าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ  
                    โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหต ุ
ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 45 วันก่อนการ
เดินทาง โดยจองตั๋วเคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที่พัก, 
ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณี
ที่เกิดเหตกุารณ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน,การล่าช้าของสายการ
บิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การ
จลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทาง
ล่าช้า หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมาย
ตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของท่าน การซือ้ทวัร์เป็นแบบเหมาจ่าย ทาง
บริษัททวัร์มีข้อตกลงในการเหมาจ่ายราคาพิเศษ โดยอยู่ภายใต้
เง่ือนไขที่ผู้ ให้บริการนัน้ๆก าหนด เมื่อท่านได้จ่ายค่าทวัร์มาแล้ว 
ถือว่าท่านยอมรับค่าใช้จ่ายเหล่านีแ้ละไม่สามารถเรียกร้องสิทธ์ิ
ในการไมใ่ช้บริการใดๆได้  



EUR14A_UK Panorama 10 Days                                                                                                                                                  8 / 9 

 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้นเป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนัเดินทางจะไม่
เหมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ทา่น 7 วนัก่อนการเดินทางเทา่นัน้) 

 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL USED 

SGL 

SUPP 

NO TKT 

ADL / CHD 

15 - 24 ต.ค. 2564 

(วนัปิยะมหาราช) 126,000.- 113,500.- 100,800.- 15,000.- 14,000.- 
-30,000.- /  

-23,000.- 

10 - 19 ธ.ค. 2564 

(วนัหยุดรัฐธรรมนูญ) 
126,000.- 113,500.- 100,800.- 15,000.- 14,000.- 

-30,000.- /  

-23,000.- 

24 ธ.ค. 64 – 02 ม.ค. 65 

(เทศกาลคริสต์มาสปีใหม่) 
130,000.- 117,000.- 104,000.- 15,000.- 14,000.- 

-33,000.- /  

-26,000.- 

31 ม.ค. – 09 ก.พ. 2565 

(เทศกาลตรุษจีน) 
126,000.- 113,500.- 100,800.- 15,000.- 14,000.- 

-30,000.- /  

-23,000.- 

11 – 20 ก.พ. 2565 

(วนัหยุดมาฆะบูชา) 
126,000.- 113,500.- 100,800.- 15,000.- 14,000.- 

-30,000.- /  

-23,000.- 

18 – 27 มี.ค. 2565 126,000.- 113,500.- 100,800.- 15,000.- 14,000.- 
-30,000.- /  

-23,000.- 

08 – 17 เม.ย. 2565 

(เทศกาลสงกรานต์) 
130,000.- 117,000.- 104,000.- 15,000.- 14,000.- 

-33,000.- /  

-26,000.- 

ค่าทวัร์รวม 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพ่ิมของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 คา่เข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภณัฑ์น า้แร่ที่เมืองบาธ / คา่เข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด / คา่เข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / คา่เรือ High Speed 

Ferry to Belfast / คา่ธรรมเนียม Rope Bridge / คา่ขึน้ลอนดอนอาย / คา่เข้าพระราชวงัวินด์เซอร์ / คา่เข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน 
 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั (พกัห้องละ 2 ทา่น) ในกรณีที่ทา่นจองห้องพกัแบบ 

3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่นใหญ่จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการ
เปลี่ยนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะเมือง ในกรณีทท่ีานมีข้อจ ากัดในการ
รับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม 

 คา่ธรรมเนียมในการยื่นวีซา่สหราชอาณาจกัร (Standard time) **ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่งด่วนโปรดสอบถาม** 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะ/สายตา

หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่
รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไมเ่กิน 150,000 บาท 
ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหาย ตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระและเที่ยวบิน
รวมถึงความคุ้มครอง COVID-19 กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทวัร์) 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 
 ส าหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้เคร่ืองได้น า้หนกัไม่

เกิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบ
เทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจ
ปฏิเสธได้ 

ค่าทวัร์ไม่รวม 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ

ในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่ง
เดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพ่ิม 

 



EUR14A_UK Panorama 10 Days                                                                                                                                                  9 / 9 

 

เง่ือนไขการจองทัวร์ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
  กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 30,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะ

เป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 21 วนัก่อนการเดินทาง และ 30 วนัก่อนการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม)  หากท่านไม่
ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge) High Season = เดือนตุลาคม (1-31 ต.ค.) / เทศกาลคริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค.-31 ธ.ค.) 
เทศกาลตรุษจีน / เทศกาลสงกรานต ์
 ● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  

● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั 
คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วนั 

หกัมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน 
หกัมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน 

 ● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั 

หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 

 ● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วนัก่อนการเดินทาง  
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนั 

หกั 50% ของค่าทวัร์ 
หกั 50% ของค่าทวัร์ 

 ● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW 
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั หรือ NO SHOW 

หกั 75% ของค่าทวัร์ 
หกั 75%  ของค่าทวัร์ 

 ● ในกรณีท่ีวนัเดินทางดงักล่าวเป็นตัว๋เง่ือนไข NON-REFUND หกั 90% ของค่าทวัร์ 
 ● หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหน่ึง แตท่่านสามารถหาผูเ้ดินทางมา

แทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวซ่ีาไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมคือ
ค่าวซ่ีา และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เท่านั้น และตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 

 

 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา ไม่วา่ดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการ
ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวซ่ีาจากทาง
สถานทูต ทางบริษทัขอแนะน าใหท่้านยืน่ขอวซ่ีาแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกวา่การยืน่ขอวซ่ีาแบบกรุ๊ป 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้
ก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั
ดงัน้ี การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ และทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง 
ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 60 วนั

ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค. / เทศกาล
คริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยนืยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2564 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่า

ทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 


