
 

 

 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ 

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอาก าศยานสุวรรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออก  ชั ้น 4 
เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนร ับดูแลด้าน
เอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง  

วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ TG 910 (01.10 – 07.15+1) – ลอนดอน (องักฤษ) – ซาลสเ์บอรี่  – สโตน
เฮนจ์ – บาธ – วิหารเมืองบาธ – เข้าชมโรงอาบน ้าโรมนั – สะพานพัลทนี์ย ์   

00.55 น. ออกเดนิทางสู่ ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910  
07.15 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานฮีทโทรว์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลงัจากผ่านขัน้ตอน

การตรวจคนเข้าเมอืงและพธิกีารทางศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางเข้าสู่ เมือง
ซาลส์เบอรี่ (ใช้เวลาประมาณ 1.00 ชม.) ชม สโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) ซึ่งเป็น
อนุสรณส์ถานยุคก่อนประวัตศิาสตรท์ี่ เป็นก้อนหินพศิวงตัง้อยู่โดดๆ กลางทุ่งราบกว้าง
ใหญ่ในบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ ตัวอนุสรณ์สถานประกอบดว้ยแท่งหินขนาด
ยักษ ์112 ก้อน ตัง้เรยีงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอนัตัง้ขึ้น บางอันวาง
นอนลงและบางอนัก็ถูกวางซอ้นอยู่ข้างบน  นักโบราณคดเีชื่อว่ากลุ่มกองหินน้ีถูกสรา้ง
ขึ้นจากที่ไหนสกัแห่งเมื่อประมาณ 3000–2000 ปีก่อนครสิตกาล ซึ่งสโตนเฮนจแ์ละ
บรเิวณโดยรอบไดถู้กขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1986 และยังถูกจดัให้เป็นหน่ึง
ในเจ ็ดสิง่มหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางอีกดว้ย  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองบาธ (ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 1 ชม.)  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย น าท่านชม วิหารเมืองบาธ (Bath Abbey) เป็นมหาวิหารใหญ่ประจ าเมอืงและถือว่า

เป็นมหาวิหารในสไตล์โกธคิที่ใหญ่ที่ สุดในองักฤษ สรา้งในสมยัศตวรรษที่ 7 และมกีาร
ปรบัปรุงในอีกหลายครัง้ต่อมา ตัง้อยู่ด ้านหลังโรงอาบน ้ าโรมนั ถูกสรา้งขึ้นใหม่ใน
ศตวรรษที่ 12 ใช้เป็นสถานที่ประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ภายในวิหารตกแต่งอย่าง
วิจติรโดยเฉพาะเพดานกลางวิหารที่ออกแบบให้มลีกัษณะแฉกออกคลา้ยรูปพัด  จากนั้น
น าท่านเข้าชม โรงอาบน ้าโรมนั (ชมดา้นใน) ซึ่งโรงอาบน ้ าโรมันแห่งน้ีสรา้งขึ้นในปี
ค.ศ. 70 บ่อน ้าภายในเป็นแหล่งน ้าพุร ้อนตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิสูงถงึ 46.5 องศา
เซลเซียส โดยที่โรงอาบน ้าแห่งน้ีเป็นที่พบปะสมาคมของผูค้นในเมอืงมากกว่าแค่จะมา
อาบน ้ าหร ือแช่ตวั ป ัจจุบันสถานที่แห่งน้ีจ ึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส าคญัอีกแห่งของ
เมอืงบาธ ต่อจากนัน้น าท่านชม สะพานพัลท์นีย ์ Pulteney Bridge ที่สรา้งข้ามแม่น ้ า



 

 

เอวอน เป็นผลงานสถาปตัยกรรมที่ใช้หินบาธในการก่อสร ้าง แต่ความพิเศษเก๋ไก๋อยู่
ตรงที่ดา้นบนของสะพานมอีาคาร รา้นค้าต่างๆอยู่ทั ้งสองฝ ัง่ของแนวสะพาน ซึง่สะพาน
น้ีมีความยาว 300 เมตร ด้านล่างสะพาน มกีารสร ้างฝายกัน้น ้าลัษณะคล้ายเกือกม้ า 
สายน ้าลดหลัน่กันเป็นชัน้ๆ จงึเกิดเป็นภาพสวยงามเหมาะสมส าหร ับเก็บภาพไว้เป็นที่
ระลกึ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านสู่ท่ีพัก FRANCIS HOTEL BATH, BATH หรือเทียบเท่า 
http://francishotel.com/  
 

วนัท่ีสาม บาธ – คอทสโ์วลส์ – เมืองเบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด อัพพอน 
เอวอน – บ้านเกิดเชคสเปียร ์ – แมนเชสเตอร ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองคอทสโ์วลส ์  (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ชม เมืองเบอรต์ัน 
ออน เดอะวอเตอร์ (Bourton-On-The-Water) เป็นหน่ึงใน COTSWOLD VILLAGE 
ที่ม ีชื่ อเสียงห มู่บ้านแห่งน้ีได ้รบัการโห วตให้เป็นหมู่บ้านที่สวยงามที่ สุดในอังกฤษ 
เน่ืองจากมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็ค ือ สร ้างดว้ย COTSWOLD STONE ทั ้ง
หมู่บ้านและมแีม่น ้า WINDRUSH ไหลผ่านโดยมสีะพานน่ารกัๆ เชื่ อมทั ้งสองฝ ัง่ จงึถูก
ขนานนามว่า LITTLE  OF VENICE ต่อมาน าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด 
อพัพอน เอวอน (Stratford-Upon-Avon) (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เพื่อชม เมืองส
แตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ซึ่งเป็นเมอืงเล็กๆ ตัง้อยู่ร ิมฝ ัง่แม่น ้ าเอวอน อาคาร
บ้านเร ือนยังคงบรรยากาศดัง้เด ิมไว้ค ือเป็นบ้านสองชั ้น ผนังก่ออิฐ ฝาผนังชั ้นสอง
ประดับด้วยไม้ท าเป็นลวดลายสลบักัน ร ้านค้า ผบับาร ์และรา้นอาหารมีป้ายแขวนยื่ น
ออกมาถนนและทางเดนิถูกประดบัดว้ยพุ่มไมด้อกสสีนัสวยงาม  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย  
บ่าย น าท่านชม บ้านเกิดเชคสเปียร ์(ดา้นนอก)  วิลเลยีม เชคสเปียร ์เป็นชื่ อเต็มของยอด

กวีเอกของโลก เกิดและเตบิโตที่เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน ลกัษณะบ้านเป็น
บ้านสองชั ้น มหี้องท างาน ห้องนอน ห้องครวั ห้องกินรบัประทานอาหาร ห้องนัง่เล่น 
และข้าวของเคร ื่องใช้ จ ัดแสดงให้ชม รวมถึงรูปป ัน้คร ึง่ต ัวขนาดเท่าจร ิงต ัง้ไว้อยู่ร ิม
หน้าต่าง ปจัจุบันได ้เปิดเป็นพพิิธภณัฑใ์ห้ผูท้ี่สนใจได้เข้าเยี่ยมชม จากนั้นน าท่านเดิน
ทางเข้าสู่ เมืองแมนเชสเตอร ์ (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)  

http://francishotel.com/


 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านสู่ท่ีพัก INNSIDE, MANCHESTER หรือเทียบเท่า 
https://www.melia.com/innside/manchester/ 
 

วนัท่ีส่ี แมนเชสเตอร ์ – สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (ด้านนอก)  – จตุรสัอลัเบิรต์ 
 ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร ์ – เบอรมิ์งแฮม 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) 
น าท่านชม สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) (ดา้นนอก) มี
ชื่อเร ียกอีกชื่อหน่ึงค ือ Theatre Of The Dream หร ือโรงละครแห่งความฝนั เป็นสนาม
ฟุตบอลของทีมปีศาจแดงแมนยู สนามแห่งน้ีมีความจุ 76,000 ที่นัง่เก้าอีทุ้กตัวเป็นสี
แดงซึง่เป็นสปีระจ าสโมสร มพีพิธิภณัฑ ์รา้นคา้ขายของที่ระลกึ บรเิวณประตูทางเข้าจะ
พบรูปป ัน้ของท่านเชอร ์แมท บัสบี้  อดตีโค ้ชคนส าค ัญของทีม หมายเหตุ: ท่านที่
ตอ้งการเข้าชมสนามด้านในจะมคี่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยประมาณ 25 GBP กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่ านไปยัง  จั ตุร ัสอัลเบิร ์ต  (Albert Square) ชื่ อเสีย งในเร ื่ องสถาป ัตยกรรม 

ประวัต ิศาสตร ์ และการจดังานทางวัฒนธรรม และ ยังถูกล้อมรอบดว้ยอาคารมรดกโลก
อนัเป็นเอกลักษณ์ทั ้งสามด้าน ซึ่งอาคารที่โดดเด่นที่ สุดค ือศาลากลาง (ทาวน์ฮอลล์) 
ขนาดใหญ่นัน่เอง และที่ Albert Square คนจะแน่นมากในช่วงที่มกีารจดังานพเิศษ เช่น 
เทศกาลแข่งขันฟุตบอลโดยแฟนบอลของสองทีมพรีเมยีร ์ลกีประจ าเมืองน้ีจะมารวมตัว
กันเป็นพันๆคน ที่จ ัตุร ัสอัลเบิร ์ตน้ีเพื่ อฉลองชัยให้กับทีมของพวกเขา   ศาลาว่า
การเมืองแมนเชสเตอร ์ ศาลากลางเป็นสถาปตัยกรรมสไตลนี์โอกอธคิวิคตอเรยีนซึ่ง
สรา้งเสรจ็ในปี 1877 บรเิวณภายนอกโดดเด่นดว้ยหอระฆังความสูง 285 ฟุต (87 เมตร) 
ซึง่มรีะฆังเกรทเอเบิลที่เมอืงแมนเชสเตอรส์รา้งแข่งกับหอนาฬิกาบิ๊กเบนของลอนดอน 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเข้าสู่เมืองเบอรมิ์งแฮม (ใช้เวลาเดนิทาง 2.30 ชม.) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
พิเศษ! ให้ท่านไดท้าน ฟิช แอนด ์ชิพ หรอืปลาชุปแป้งทอดเสิรฟ์คู่กับเฟรนฟราย ซึ่ง
เป็นเมนูอาหารจานด่วนประจ าชาต ิ  
น าท่านสู่ท่ีพัก JURYS INN BIRMINGHAM, BIRMINGHAM หรือเทียบเท่า 
https://www.jurysinns.com/hotels/birmingham 

https://www.melia.com/innside/manchester/
https://www.jurysinns.com/hotels/birmingham


 

 

 

วนัท่ีห้า เบอร์มิงแฮม –  อ๊อกซ์ฟอร์ด – สะพานถอนหายใจ – วิทยาลัยไครสต์เชิร ์ช –           
บิสเตอร ์ – อิสระช้อปป้ิง ณ บิสเตอร ์วิลเลจ เอ้าทเ์ลต็ – ลอนดอน 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เป็นเมือง
มหาวิทยาลยั ตัง้อยู่ ห่างจากลอนดอนเพียง 90 กิโลเมตร โดยมมีหาวิทยาลยัอ๊อกซ์
ฟอรด์เป็นศูนย์กลางการศึกษาตัง้อยู่ ยุคกลาง นับเป็นมหาวิ ทยาลัยที่เก่าแก่ที่ สุดใน
องักฤษและเก่าแก่เป็นอนัดบัสองของโลก นายกรัฐมนตร ีองักฤษถงึ 25 คนเคยส าเร ็จ
การศึกษาจากที่ น่ี จากนั้นน าท่านชม สะพานถอนหายใจ มีชื่อจรงิว่า สะพานเฮท
ฟอรด์ เพราะสะพานน้ีเชื่อมอาคารของวิทยาลยัเฮทฟอรด์เข้าดว้ยกันท าให้คนรูจ้กักันใน
นามสะพานถอนหายใจ จากสะพานชื่อเดยีวกันที่เวนิสแม้ว่าจรงิๆ  แล้วสะพานแห่งน้ีมี
หน้าตาคล้ายคลึงกับสะพานรอีัลโต้ที่เวนิสเสยีมากกว่า จากนั้นน าท่านชม วิทยาลัย
ไครส์เชิร ์ช (ชมด้านนอก) หน่ึงใน 38 มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร ์ด 
ก่อตัง้มาตัง้แต่ ปี 1546 โด่งดงัจากภาพยนต์เร ื่อง Harry Potter เน่ืองจากมีฉากหลาย
ฉากที่ไดร้บัแรงบันดาลใจจากวิทยาลัยแห่งน้ี นอกจากน้ีมาหาวิหารของวิทยาลยั น้ีก็ยัง
เป็นมหาวิหารประจ าเมอืงอกีดว้ย  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองบิสเตอร์ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)  อสิระให้ทุกท่าน

ไดช้้อปป้ิงที่ บิสเตอร์วิลเลจ เอาทเ์ลต็ ซึง่เป็นสวรรคข์องนักช้อปป้ิงและเป็นสถานที่ที่
รวมสนิคา้แบรนด์เนมราคาถูกมากกว่ารอ้ยแบรนดท์ั ้งรา้นบูตกิ รา้นขายของเฉพาะอย่าง 
ซึง่โดดเด่นและดีที่ สุดแห่งหน่ึง ในยุโรปให้ท่านได้จบัจ่ายซือ้ของอย่างสะดวกจุใจและ
ประทับใจ ซึง่มสีนิคา้ หลากหลายแบรนด ์ให้เวลาท่านเดนิช็อปป้ิงอย่างเตม็ที่   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเดนิทางเข้าสู่ กรุงลอนดอน (ใช้เวลาประมาณ 1.30 นาที) เป็นเมอืงหลวงของส
หราชอาณาจกัร ที่เตม็ไปดว้ยสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับประวัตศิาสตรอ์ังกฤษ เขตเดอะซิต ี้
ต ัง้อยู่ท่ามกลางอาคารเก่าแก่และอาคาร สมยัใหม่ เป็นศูนย์กลางการปกครอง การค้า
พาณชิย์ การท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่ง มาตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบัน  
น า ท่านเข้า สู่ ท่ีพั ก  MILLENNIUM AND COPTHORNE HOTEL, LONDON ห รือ
เทียบเท่า 
https://www.millenniumhotels.com 

https://www.millenniumhotels.com/


 

 

 

วนัท่ีหก ลอนดอน –อิสระช้อปป้ิงท่องเท่ียวด้วยตนเองตามอัธยาศยั (ไม่มีบริการรถรบัส่ง) 
 หรือ ซ้ือทวัรเ์สริม Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry 
 Potter  (บริการจองตัว๋  แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) 
อิสระท่องเท่ียว หรือ ช้อปป้ิงใจกลางกรุงลอนดอน มหานครลอนดอน เมืองหลวง
ของสหราชอาณาจกัร เตม็ไปดว้ยสถานที่ ที่ เกี่ยวข้องกับประวัตศิาสตร ์องักฤษ เขต
เดอะซิต ี้ต ัง้อยู่ ท่ามกลางอาคารเก่าแก่และอาคารทันสมัยเป็นศูนย์กลางการปกครอง 
การค้าพาณชิย์ การท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่งรวมถงึสถานที่ช้อปป้ิงยอดนิยม
ของคนไทย เช่น ย่านถนนอ๊อกฟอรด์ ห้างแฮรร์อดส ์เป็นต้น 

หมายเหตุ: OPTION TOUR  กรุณาแจ้งความประสงค์เข้าชม วอนเนอร ์บรา

เธอร์ สตูดิโอล่วงหน้าก่อนเดินทาง กรณีตรงช่วงวันหยุดและช่วง High Season 
ความต้องการเข้าชมมีจ านวนมากอาจท าให้ตัว๋เต็มไม่สามารถจองได้ (ราคาค่า
ตัว๋ข้ึนอยู่กับอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา) 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
ค า่  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น า ท่านเข้า สู่ ท่ีพั ก  MILLENNIUM AND COPTHORNE HOTEL, LONDON ห รือ
เทียบเท่า 
https://www.millenniumhotels.com 
 

วนัท่ีเจ็ด ลอนดอน – อาคารรฐัสภาเวสต์มินสเตอร์ – หอนาฬิกาบ๊ิกเบน – มหาวิหารเวสต์
มินสเตอร ์ (ด้านนอก) – ทาวเวอรบ์ริดจ์ – อิสระช้อปป้ิงย่านถนนอ๊อกฟอรด์ 

 สนามบินฮีทโธรว ์  - กรุงเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) 
น าท่านชม อาคารรฐัสภาเวสตมิ์นสเตอร์ (ดา้นนอก) เป็นอาคารสไตลก์อธคิหรอืที่คุ ้น
กันในชื่อ House of Parliament เดมิเป็นที่พกัของกษตัรยิ์อังกฤษมาตัง้แต่เมื่อ 900 ปี
ก่อน แลว้ไดเ้ปลี่ยนมาใช้เป็นอาคารรฐัสภาแห่งสหราชอาณาจกัร อาคารหลังน้ีสร ิา้งขึ้น
ในปี ค.ศ.1840 หลงัจากอาคารหลงัเก่าถูกไฟไหม ้อาคารหลังน้ีสรา้งบนพื้นที่ เดมิกว่า 
20 ไร่ รมิแม่น ้าเทมส ์มีห้องกว่า 1 ,000 ห้อง และหอคอยหลกัๆ 3 หอดว้ยกัน ต่อดว้ย

https://www.millenniumhotels.com/


 

 

ชม หอนาฬิกาบ๊ิกเบน เป็นหอนาฬิกาประจ าพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ในป ัจจุบัน
ใช้เป็นรฐัสภาอังกฤษ ตัง้อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาน้ีถูก
สรา้งหลังจากไฟไหม้ พระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 
โดยชาลส์ แบรร์ ี เป็นผูอ้อกแบบ หอนาฬิกามคีวามสูง 96.3 เมตร ตวันาฬิกาอยู่สูงจาก
พืน้ 55 เมตร ตวัอาคารสรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมสมยัสมเดจ็พระราชินีนาถวิกตอเรยี  
จากนั้นเข้าชม มหาวิหารเวสตมิ์นสเตอร ์(ด ้านนอก) มหาวิหารนิกายแองกลคินั เป็น
สถานที่จ ัดพธิ ีบรมราชาภิเษกของกษตัร ิย์ในราชวงศ์องักฤษมาตัง้แต่สมัยพระเจ ้าวิ
ลเลีย่มที่ 1 ปี ค.ศ.1066 จนถึงปจัจุบัน และเป็นสถานที่ฝงัพระศพของกษตัรยิ์และราชินี
องักฤษจาก 17 ราชวงศ์ มหาวิหารแห่งน้ีแมแ้ต่ภายนอกก็มคีวามสวยงามไม่แพภ้ายใน 
น าท่านชม ทาวเวอร ์บริดจ์ โดยที่สะพานน้ีติดอนัด ับสะพานที่สวยงามของโลกเป็นทั ้ง
สะพานยกและสะพานแขวนที่มหีอคอยคู่ต ัง้ เดนิกลางแม่น ้ าเทมส ์สะพานน้ีเปิดให้ใช้เมื่อ 
ค.ศ.1894 สะพานน้ี มเีคร ื่องสูบพลงังานไอน ้าที่ม ีกลไกสลบัซบัซ้อนที่ สุดในยุคนัน้ ท า
หน้าที่ยกสะพานให้เรอืบรรทุกแล่นผ่าน ผู ้คนที่ตอ้งการจะเดนิข้ามแม่น ้ าจ ึงตอ้งป ัน้
หอคอย มบีันไดกว่า 300 ขัน้และใช้ทางเดนิคู่ขนานดา้นบนที่เชื่อมหอคอยทัง้สองแทน  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ ! ให้ท่านได้เลือกทานอาหารตามใจท่านเองไม่ว่าจะเป็น เบอร ์เกอรเ์ น้ืออนัหอม
กรุ่นนุ่มลิน้ หรอืลอ็บสเตอรย่์างราดซอสรสเลศิ 

บ่าย ให้ท่านไดอ้สิระช้อปป้ิง ถนนอ๊อกฟอรด์ กันอย่างจุใจ ซึง่ที่แห่งน้ีจะเป็นถนนเส้นยาวที่
มหี้างสรรพสนิค ้าเรยีงรายอยู่ โดยเฉพาะ SELFRIDGES ห้างสรรพสนิคา้มหึมาที่เด ิน
ทัง้วันก็ไม่หมด แต่ที่ห้ามพลาดไม่ไดเ้ลยก็ค ือ แผนกรองเท้าที่สวยงามและใหญ่ที่สุดแห่ง
หน่ึงของโลก ก่อนที่จะเดนิไปช้อปกันต่อที่ถนนสุดหรูอย่าง BOND STREER ที่เร ียง
รายดว้ยรา้นแบรนดเ์นมชื่อดงั 

16.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮีทโธรว ์ลอนดอน เพื่อให้ท่านมเีวลาในการท าค ืน
ภาษ ี(Tax Refund) และช้อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ี

21.25 น. น าท่านเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917 

วนัท่ีแปด กรุงเทพฯ 

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง:            พฤษภาคม    13  -  20   
                      มิถนุายน      15  -  22      
      กรกฎาคม    13  -  20      
      สิงหาคม       05  -  12       
      กนัยายน       07  -  14      
     

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน 84,900.- 59,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง  80,900.- 55,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน มีเตียง 76,500.- 53,500.- 
พักห้องเดี่ยว เพ่ิมอีกท่านละ 15,000.- 15,000.- 

 
หมายเหตุ: กรุณาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทัวรแ์ละช าระค่ามัดจ า  

- การเดินทางในแต่ละคร ัง้ต ้องมีจ านวนผู ้ร่วมเด ินทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอสงวน

สทิธ ิใ์นการเลื่อน หร ือยกเลกิการเดนิทางหากคณะทัวรม์ผีูเ้ด ินทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจ้ง

ให้ผูเ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดนิทาง 

- ทางบรษิทัฯไม่มนี ้าด ื่มบรกิาร  

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวันเด ินทางมมีาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร ์

อาจจะแตกต่างกันเน่ืองจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศแถบ

ยุโรป ราคาตัว๋เคร ื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกต  ิ

- เมื่อท่านเดนิทางไปกับคณะแลว้ งดใช้บรกิารรายการใดรายการหน่ึงหร ือไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธ ิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 



 

 

- บริษัทฯไม่ร ับผดิชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรอื ปฎิเส ธการเข้า

ประเทศของผูเ้ด ินทางไดเ้น่ืองจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเด ินทางไม่ถูกตอ้ง

,  ภยัธรรมชาต,ิ การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรอืยกเลกิเที่ยวบิน และ

อุบัตเิหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

- ควรเผื่อเวลาจองทัวรอ์ย่างน้อย 40 วัน ก่อนการเดนิทางเน่ืองจากมผีลต่อการจองควิยื่นวีซ่า 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เคร ื่องบินไป – กลบั ชั ้นประหยัด (เด ินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านัน้ 

- ค่าภาษสีนามบินและภาษนี ้ ามัน ณ วันออกราคาทัวร ์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลงั ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการเร ียกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะร ับ-ส่ง พร ้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้

เท่านัน้ กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน 

- ค่าบร ิการน าทัวร ์โดยหัวหน้าทัวร ์ผูม้ ีประสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก 

ตลอดการเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป 1 ท่าน 

- ค่า Coach Tax และค่าภาษผี่านเข้าเมอืงต่างๆ 

- ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลีย่ 2 ปอนด ์/ท่าน /วัน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า ประเทศองักฤษ พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า

ทางสถานทูตไม่คนืให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรอืไม่ก็ตาม 

- ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรอืเทียบเท่า ห้องพกัห้องละ 2 -3 ท่านเท่านัน้ พรอ้ม

อาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีคร ื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบที่มอุีณหภูมติ ่ า

และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวันเข้าพกัตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร ์หร ือ 

การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ท าให้ต ้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยค านึงถึงความ

เหมาะสมเป็นหลกั 

- ค่าประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางวงเง ินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอัน

เน่ืองมาจากอุบัต ิเหตุและการเจ ็บป่ วย ในวงเงนิท่ านละ 2,000 ,000  บาท ของบรษิัท

ประกันภยันิวแฮมพเ์ชอร ์อนิชัวรนัส ์จ ากัด (เง ื่อนไขตามกรมธรรม)์  



 

 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ 

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซกัรดี , ค่าเคร ื่องด ื่ม และอาหารที่

สัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากที่บรษิทัฯจดัให้ เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเด ินทางในกรณนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนดคอื 30 กิโลกรมัต่อ

ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ ิใ์นการเร ียกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณลูีกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวันเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 

- และในกรณีลูกค้ายกเลกิการเด ินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู ้

เดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณท่ีานมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้

คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เคร ื่องบินไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดินทา งได้ และต้องการเปลีย่นตัวผู ้

เดนิทางในกรณน้ีีทางบริษทัฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนได้หรอืไม่  กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจร ิงในการเปลีย่น

ตัว๋ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบินไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค ้าที่ประสงค์ที่ นัง่ตรงน้ี ทางลูกค้าต้อง

ชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ช็คอนิดว้ยตวัท่านเองในวันเดนิทางที่สนามบิน 



 

 

- การสะสมไมลข์องสายการบินไทย หากใช้ต ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  

50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเคร ือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเง ื่อนไขระหว่างสายการ

บินนัน้ๆกับการบินไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเง ื่อนไขขึ้นอยู่กับสทิธ ิข์องสายการบิน 

- ในบางรายการทัวร ์ ที่ต ้องเด ินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่าหรอืสูงกว่ามาตรฐานได ้ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของ

แต่ละสายการบิน ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนักงานดว้ยตวัท่านเอง  

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกคร ัง้ที่กรอกรายละเอยีดการจองทัวรท์ี่ทางบริษทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไว้เพื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ได้รบัไมลส์ะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน

ได)้ 

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. 

ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถน าขึ้นเคร ื่องไดอ้ยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 

และมคีวาม กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ย

สายการบินอื่น ตอ้งตรวจสอบเร ื่องน ้าหนักและจ านวน สมัภาระอกีคร ัง้กับเจา้หน้าที่  

เอกสารในการย่ืนขอวีซ่า 
- พาสปอรต์เล่มจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่ต ่ ากว่า 6 เดอืน (นับจากวันสุดท้ายของ

โปรแกรมที่เด ินทางจนถึงวันหมดอายุบนหน้าพาสปอรต์) ควรมหีน้าว่างอย่างน้อย 6 หน้า 

กรณีพาสปอร์ตช ารุดหรอืมีรอยฉีกขาดไม่สามารถใช้งานได้ (พาสปอรต์เล่มเก่าที่ม ีวีซ่าใน

กลุ่มเชงเก้นหรอืประเทศอื่นๆที่หมดอายุไปแลว้สามารถน ามาแสดงเพิม่เตมิเพื่อให้ง่ายต่อ

การอนุมตัวิีซ่า) 

- รูปถ่าย  ส าหรบัการยื่นวีซ่าประเทศองักฤษลูกคา้ไม่ตอ้งใช้รูป  

- ถ่ายส าเนา ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน หรอื บัตรข้าราชการ / ใบเปลีย่นชื่อ นามสกุล 

ทะเบียนสมรส หรอื ทะเบียนหย่า / สูตบิัตรในกรณอีายุไม่ถงึ 20 ปีบรบูิรณ์ 

- หนังสือรบัรองการท างาน (มอีายุไม่เกิน 1 เดอืนนับจากวันที่ขอวีซ่า) 

** กรณีพนักงานบริษัท (กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่ อ

สถานทูต) หนังสือร ับรองออกโดยบรษิัท/สังกัดที่ท่านท างานอยู่โดยระบุต าแหน่ง , อตัรา

เงนิเดอืนป ัจจุบัน วันเดอืนปี ที่เร ิม่ท างานกับบรษิทั  (เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) จะตอ้งพมิพ์



 

 

ลงบนหัวกระดาษบรษิทัฯ พรอ้มประทับตราบรษิทัฯ และลงนามโดยผู ้มอี านาจ จ ึงถอืเป็น

สมบูรณ ์

** กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณชิย์  หร ือ หนังสือ

รบัรองบรษิัท ตอ้งมีชื่ อเป็นเจา้ของกิจการ หร ือ คณะกรรการเท่านั้น ค ัดส าเนาไม่เกิน 3 

เดอืน  

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา จะตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากทางสถาบันการศึกษา ตวัจรงิ เป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

- อาชีพอ่ืนๆ ในกรณีที่ประกอบอาชีพอสิระ, แม่บ้าน หร ือ คา้ขายไม่ไดจ้ดทะเบียนการค้า 

ฯลฯ อาชีพที่ไม่สามารถออกหนังสือรบัรองการท างานได้ ตอ้งท าจดหมายชี้แจงตนเอง 

สามารถออกเองได ้ หรอืใช้แบบฟอรม์ที่ทางบรษิทัส่งให้ก็ได ้ 

- หลกัฐาน ถ่ายส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรพัย์ย้อนหลงั 6 เดอืน ถ่ายตัง้แต่หน้าแรกที่ม ี

ชื่อเจา้ของบัญชีจนถึงหน้าสุดท้ายที่มยีอดอพัเดตโดยยอดบัญชีต ้องไม่กระโดดข้ามเดอืน 

หรอืขอ STATEMENT จากทางธนาคารย้อนหลงั 6 เด ือนอัพเดตจนถงึป ัจจุบัน(ถ่ายส าเนา

สมุดบัญชีกับขอ Statement ให้ท่านเลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) และจ านวนเงนิในบัญชี  มี

จ านวนไม่ต ่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเง ินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ

ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เด ือนรอ้นเมื่อกลบั สู่ภูมลิ าเนา  ** ในกรณทีี่ เดนิทางเป็นครอบครัวหาก

ใช้บัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่ นขอวีซ่าต้องออกหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลใน

ครอบครวัดว้ย (หมายเหตุ: ทุกสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะบัญชีออมทรพัย์เท่านัน้ //  ไม่

รบัพิจารณาบัญชีเงนิฝากประจ าที่ไม่มกีารเคลื่อนไหว และบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี) 

ในวันนัดยื่นวีซ่ากรุณาน าสมุดบัญชีเล่มจรงิมาดว้ย 

- กรณีบริษัทออกค่าใช้จ่ายกับผู้เดินทาง  นอกเหนือจากเอกสารข้างตน้แลว้ทางบรษิทัตอ้ง

ออกจดหมายรบัรองค่าใช้จ่ายให้กับผูเ้ดนิทางทัง้หมดอกีหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรบัผดิชอบ

ค่าใช้จ่าย และการกลับมาท างานของผูเ้ดนิทาง โดยระบุชื่ อผูเ้ด ินทาง และเหตุผลที่จ ัดการ

เดนิทางน้ีในจดหมายดว้ย 

- กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี เดนิทางไปกับบิดาหรอืมารดาท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งท าจดหมาย

ยินยอมโดยบิดาหรือมารดา จะต้องไปยื่นเร ื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตร



 

 

เดนิทางไปกับอกีท่านหน่ึงได ้ณ ว่าที่การอ าเภอหรือเขตโดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ

เขต ลงลายชื่อและประทับตรารบัรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

- หากสถานทูตมีการเร ียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯใคร่ขอความร่วมมือท่านไป

สมัภาษณ์ตามนัดหมาย กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ ทัง้ น้ีจะมีเจา้หน้าของบรษิัทฯไปอ านวย

ความสะดวกให้ 

- การบิดเบือนข้อเท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัไม่ให้เข้าประเทศเป็นการถาวร และ

ไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ 

- สถานทูตไม่มีนโยบายการคนืค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณา

วีซ่าไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าธรรมเนียมวีซ่าได้ 

- กรณท่ีานยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้ ับพจิารณาวีซ่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ ์

ในการแจ้งสถานทูต เพื่อท าการยกเลกิวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ

จะถูกบันทึกไว้เป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

## การพิจารณาว่าจะได้ร ับวีซ่าหรือไม่นัน้ เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น มิใช่

บริษัท ทวัร ์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่าน

ง่ายข้ึน ## 

- การย่ืนวีซ่าประเทศองักฤษ ลูกค้าต้องมา แสกนลายน้ิวมือ ด้วยตนเองตามวนัเวลา

นัดหมายท่ีศูนยร์บัเรื่อง VFS  ประเทศองักฤษ  โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอย

อ านวยความสะดวก 

 

 

 



 

 

 

 

 


