
 

 

เที่ยวเกาะอังกฤษ ครบเมืองสวย เก็บเมืองเล็กๆที่น่ารัก (เขตคอร์ทโวล์ด และแคว้นยอร์คเชียร์ตะวันตก)  
สัมผัสเมืองมรดกโลกท่ีมีเอกลักษณ์แบบอังกฤษอย่างแท้จริง อาหารดีท่ีพักเยี่ยม ท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน  

ตะลุยมหานครลอนดอน สัมผัสกลิ่นไอ แห่งผู้ดีอังกฤษ อย่างจุใจ 
ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ลิ้มรสเป็ดย่างโฟร์ ซีซั่น + Burger & Lobster รสชาติต้นต ารับ 

***กรุณาทุกท่านจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน***  
***เนื่องจากวีซ่าอังกฤษใช้เวลาท าการประมาณ 45 วันไม่รวมวันหยุดราชการ *** 

 
 



 

รายการทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 11 วัน ออกเดินทาง พฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566 
1. โรงแรมท่ีพักแบบ 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋า 
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ *** 
4. อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
7. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป  
8. น ้าด่ืมบริการบนรถ 

 

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – ลอนดอน 

22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  
 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ คอยอ านวยความสะดวก 

วันที่สองของการเดินทาง (2) ลอนดอน – แคมบริดจ์ – ยอร์ค – ชมเมือง     

00.15  เหิรฟ้าสู่มหานครลอนดอน...โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  Thai Airways เท่ียวบินที ่TG910 
06.20 ถึงสนามบินฮิสโธรว์ มหานครลอนดอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางสู่เมืองเคมบริดจ์ 

(Cambridge) (114 กม.) เป็นเมืองมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่เป็น
อันดับสองในอังกฤษ และเป็นศูนย์กลางการปกครองของเคมบริดจ์
เชียร์ ตัวเมืองห้อมล้อมไปด้วยหมู่บ้านขนาดเล็กจ านวนหนึ่ง เมืองนี้
ยังเป็นหัวใจของศูนย์เทคโนโลยีช้ันสูง ท่ีรู้จักกันในช่ือ ซิลิคอนเฟน 
(Silicon Fen) และเป็นท่ีต้ังของวิทยาลัยสาขาต่างๆ มากมาย ของ
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เดินสู่ท่าเรือแม่น ้าเคม พิเศษ...น าท่านนั่ง
เรือค ้าถ่อ หรือ Punting ในแม่น ้าแคม (River Cam) เพื่อชม
บรรยากาศริมแม่น ้า และสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามของแคมปัส
ต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ผ่านชมจุดส าคัญ อาทิ St. John's 
College, The Trinity College, King's College, Queens' 

Collage เป็นต้น ผ่าน Bridge of Sighs ท่ีท าเช่ือมตึกข้ามแม่น ้า
แคม King's College ผ่าน Mathematical Bridge ของ Queens' 
College เป็นสะพานท่ีเซอร์ไอแซก นิวตัน ออกแบบไว้โดยไม่ใช้
ตะปู แต่มีนักศึกษาอยากรู้อยากเข้าใจเลยรื้อและประกอบกลับ
ไม่ได้ จึงตรึงไว้ใหม่ด้วยตาปูอย่างท่ีเห็นในปัจจุบัน ผ่าน Trinity 
College สถานท่ีศึกษาของเซอร์ไอแซก นิวตัน ผู้คิดแรงโน้มถ่วง
โลก  



 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัคคาคาร 
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมืองยอร์ก (York) (254 กม.) ตัวเมืองยังมีก าแพงเมืองโบราณล้อมรอบค่อนข้างสมบูรณ์ ต้ังอยู่

ในเขตนอร์ธ ยอร์กเชอร์ มีแม่น ้าอูสและแม่น ้าฟอสส์ไหลผ่าน เป็นเมืองท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และมี
บทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี น าท่านเดินชมเมืองยอร์ก เมืองเก่าแสนสวยท่ีท่านจะต้องหลงรัก ก าแพงเมืองเก่าท่ี
โอบล้อมตัวเมืองสภาพยังคงสมบูรณ์มาก เก็บภาพมหาวิหารยอร์ค (York Minster) มหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
อังกฤษ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 250 ปี  
เข้าสู่ย่านเก่าแก่ท่ีช่ือว่ายอร์กแชมเบิล (York Shamble) เป็นถนนการค้าย่านท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ลักษณะเป็น
ตรอกเล็กๆ มีร้านค้าของท่ีระลึกอยู่สองฝ่ัง ร้านค้าแถบนี้สร้างขึ้นโดยใช้ไม้เป็นโครงสร้างเมื่อก่อนแถวนี้จะเป็นท่ีขาย
เนื้อสัตว์ จะเห็นตะขอท่ีไว้เกี่ยวเนื้อสัตว์ห้อยอยู่หน้าบ้าน และท่ีเห็นว่าบริเวณช้ัน 2 ของร้านจะยื่นออกมามากกว่าช้ัน
ล่าง The Little Shamble แห่งนี้มีช่ือเสียงมากขึ้น เพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง ตรอกไดแอกอน 
(Diagon Alley) ในเรื่อง Harry Potter อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที:่ Hilton York Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่สามของการเดินทาง (3) ยอร์ค – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – ชมเมือง 

เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารเดินทางสู่กรุงเอดินเบิร์ก เป็นเมืองท่ีเจริญมากท่ีสุด

เมืองหนึ่งในสหราชอาณาจักร เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลาง
วัฒนธรรม แห่งความภาคภูมิ ใจของชาวสก๊อต เป็น เมือง
ศูนย์กลางของประเทศสก๊อตแลนด์ ต้ังแต่ยุคศตวรรษท่ี 15 
เจ้าของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชม “ปราสาทเอดินเบิร์ก” อันสง่างามจากทุกมุม

เมืองเคยเป็นท่ีประทับของกษัตริย์ สก๊อตแลนด์ เคยถูกท าลาย
ลงหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ให้กลับคืน
สู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครั้งสุดท้ายในศตวรรษท่ี 19 โดยเซอร์
วอลเตอร์สก๊อต นักปราชญ์ชาวสกอตแลนด์เข้าชมห้องต่างๆ ภายใน อาทิห้องหุ่นจ าลองและห้องแสดงมหามงกุฎท่ี
แสดงเหตุการณ์นับต้ังแต่การขึ้นครองราชย์ของปฐมกษัตริย์ตลอดจนห้องเครื่องราชกกุธภัณฑ์ จากนั้นน าท่านชมกรุง
เอดินเบอระ ซึ่งมีศูนย์กลางเมืองต้ังอยู่รอบ ๆ ปราสาทเอดินเบิร์ก เมืองเอดินเบอระติดอันดับเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียว
มากท่ีสุดเป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจากกรุงลอนดอน จากนั้นผ่านชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผ่านชมร้าน 
The Elephant House เป็นร้านนั่งชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง ท่ี J.K. Rowling มานั่งแต่งหนังสือแฮร์รี่  
พอตเตอร์ภาคแรก จากนั้นอิสระทุกท่านตามอัธยาศัย ในย่านเมือเก่า 



 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที:่ Sheraton Grand Hotel & Spa, Edinburgh / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) เอดินเบอร์ก – ล่องเรือทะเลสาบวินเดอเมียร์ – ลิเวอร์พูล – ชมเมือง  

เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นขึ้นสู่ คาล์ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ท่ีเป็นที่ต้ังของเสาคอล่ัม 

โรมันอันใหญ่ยักษ์ ท่ีถือเป็น The National Monument ของส
ก็อตแลนด์ พื้นท่ีตรงนี้ สมัยโบราณใช้เป็นที่ประหารนักโทษ ต่อมา
ก็เปล่ียน มาเรื่อยๆ เป็นโรงหนังบ้าง บ้านของข้าราชการบ้าง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร ์โดยใช้เส้นทางผ่าน
เขตเลคดิสทริค ซึ่งเป็นหนึ่ง ในดินแดนแห่งทะเลสาบท้ังสิบหกแห่ง  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ชม
บรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลท่ีเต็มไปด้วยต้นไม้ และดอกไม้
เมืองหนาวที่แลดูร่มรื่นและสวยงาม บริเวณหุบเขาและท่ีราบต ่า
ของเขตคัมเบรีย และยังเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในละแวกนี้ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล (130 กม.) เมืองท่ีมี
ประวัติศาสตร์ยาวนาน น าท่านชม “เมืองลิเวอร์พูล” ถิ่นก าเนิดวง
ดนตรีส่ี เต่าทอง The Beatle ถ่ายภาพคู่กับอนุสาวรีย์ เดอะ บิท
เทิล บริเวณท่าเรือ แห่งการท่องเท่ียว ท่ีมีความส าคัญมากแห่งหนึ่ง
ของประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ลิเวอร์
พูลก็ได้รับต าแหน่งเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยโุรปพร้อมกับ
เมืองสตราวันเจอร์ ในนอร์เวย์อีกด้วย น าท่านเดินทางไปถ่ายรูป
ด้านนอก Anfield ส นามของสโมสรดังลิเวอร์พูล เจ้าของค าขวัญ 
YOU WILL NEVER WALK ALONE   

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที:่ Pullman Hotel Liverpool / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5) ลิเวอร์พูล – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลแทรฟฟอร์ด สเตรทฟอร์ด  อัพ ออน เอวอน – บริส
ทอล  

เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 



 

 หลังอาหารเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (50 กม.) เข้าชมภายในสนาม
ฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไน เต็ด ซึ่งมี
จ านวนความจุ 75 ,635 ท่ีนั่ง อลด์แทรฟฟอร์ดเป็นสนามกีฬาของ
สโมสรท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในสหราชอาณาจักร เป็นสนามฟุตบอลขนาด
ใหญ่เป็นอันดับท่ี 2 ของประเทศและใหญ่เป็นอันดับท่ี 8 ในทวีปยุโรป
พร้อมชมพิพิธภัณฑ์ความเป็นมาของสนามฟุตบอล อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ มี
เวลาใหท่้านเลือกซื้อสินค้า 
ลิขสิทธิ์ประจ าทีมแมนเชสเตอร์ได้ตามอัธยาศัย ***กรณีมีการแข่งขัน
หรือสนามแมนเชสเตอร์ ปิด ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์เปล่ียนเป็นเข้าชมสนามฟุตบอลลิเวอร์พูลแทน*** 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ “เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน” (190 กม.) เมืองท่ียังคงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทขององักฤษ

แท้ ๆ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เดินเล่นชมเมืองพร้อมถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของบ้านเกิดของ “วิลเล่ียมเชคสเปียร์ส” 
SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE กวีและนักเขียนบทละครชาว
อังกฤษท่ีได้รับการยกย่องท่ัวไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษ
และของโลก ผลงานท่ีโด่งดัง เช่น โรมิโอกับจูเลียส ชมบ้านหลังคา
มุงด้วยฟางเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ต้ังแต่
ศตวรรษท่ี 16 จากนั้นเดินทางสู่เมืองบริสทอล (100 กม.) เมืองใน
ยุคกลางของบริสทอลถูกจัดต้ังขึ้นในปี ค.ศ. 1155 ต้ังอยู่ริมแม่น ้าเอ
วอน ซึ่งนับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคมในอดีต เเละท าให้
เมืองเเห่งนี้ เป็นเมืองท่าส าคัญท่ีใช้ในการขนถ่ายสินค้ากันอย่าง
คึกคักทางตอนใต้ของอังกฤษ 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที:่ Hilton Garden Hotel, Radisson Blu, BRISTOL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 วันที่หกของการเดินทาง (6)บริสทอล –  ไบบูรี – เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ คาร์ดิฟฟ์ – เข้าชมปราสาทคาร์ดิฟ – 
บริสทอล  

เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารเดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านไบบุรี” (78 กม.) เป็น

หมู่บ้านเล็กๆ ต้ังอยู่ในแคว้น Gloucestershire เขต Cotswolds 
(คอทส์โวล์ด) จัดว่าเป็น  The Most beautiful village in 
England เดินเล่นชมบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน
แห่งนี้ นั่นคือกระท่อมหินโบราณ ท่ีเรียงรายกันยาวไปเป็นแถว มี



 

ช่ือว่า Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่านี้เคยเป็นท่ีพักของคนท่ีท าอาชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษท่ี 17 ชมโบสถ์
อันเก่าแก่ อีกท้ังยังมีถนนสวย ๆ ท่ีรายล้อมด้วยดอกไม้สี
สดใสริมสองข้างทาง  ชม “ฟาร์มปลาเทราท์” อายุกว่า 
100 ปี ต้ังอยู่ใจกลางหมู่บ้าน อันเนื่องมาจากแม่น ้าโคล์นเป็น
สาขาหนึ่งท่ีแยกมาจากแม่น ้าเทมส์ เป็นแหล่งท่ีสามารถเล้ียง
ปลาชนิดนี้ได้ตลอดท้ังปี ส่วนใหญ่ปลาท่ีเล้ียงเป็นปลาเทราท์
สีน ้าตาล  
กลายเป็นอาชีพท่ีท ารายได้ให้กับคนในหมู่บ้านจ านวนมาก 
และฟาร์มปลาเทราต์ยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของหมู่บ้านอีกด้วย ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ 
“เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์” (18 กม.) หมู่บ้านเล็กๆ ท่ีรู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอตสวอลด์”  เมือง
ท่ีโด่งดังท่ีสุดในคอตสโวลด์  ดูเงียบสงบมี ล าธารสายเล็ก ๆ 
(แม่น ้าวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอด
ข้ามน ้าป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ท่ีแกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน ้า 
เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมท้ังร้านค้าให้เดินเล่น
เก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ น าท่านชมความสวยงามภายใน
หมู่บ้านแห่งนี้ พร้อมท้ังถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย หลังอาหารออกเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟ (133 กม.) เมืองหลวง 

แห่งเวลส์  ชมตัวเมืองคาร์ดีฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ 
และยังเป็นเมืองท่าส าคัญริมทะเลไอริช เข้าชมปราสาท
คาร์ดิฟ (Cardiff Castle) ท่ีมีการบรรยายประวัติความเป็นมา
ของเมืองคาร์ดิฟเมื่อประมาณ 2 ,000 ปีมาแล้ว ผ่านทาง
ภาพวาดบนฝาผนัง โดยเริ่มต้ังแต่ช่วงศตวรรษท่ี 1 ท่ี พวก
โรมันได้เข้ามาจนกระท่ังถึงพวกนอร์มัง ในท่ีสุดปราสาท
คาร์ดิฟตกมาอยู่ในความครอบครองของขุนนางหลายตระกูลเรื่อยมาจนถึงตระกูลบิวท์ (Bute Family) ซึ่งภายหลัง
ตระกูลบิวท์ได้ตกแต่งปรับปรุงปราสาทคาร์ดิฟให้มีความงดงามมากขึ้น   

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที:่ Hilton Garden Hotel, Radisson Blu, BRISTOL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) บริสทอล – บาธ – สโตนเฮนจน์–BICESTER OUTLET–ลอนดอน 

เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 



 

 หลังอาหารเดินทางสู่เมืองบาธ “BATH” (22 กม.) เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร, พิพิธภัณฑ์และส่ิง
ส าคัญทางวัฒนธรรมบาธต้ังอยู่เนินหลายลูกในหุบเขาของแม่น ้าเอวอน ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บน
เกาะ อังกฤษ เข้าชมโรมันบาธ (ROMAN BATHS) (รวมค่า
เข้าชม) สถานท่ี ท่ีชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานท่ีอาบน ้าแร่ 
เมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว จากนั้นเดินทางสู่ทุ่งราบ ซอลส์บุรี 
“Salisbury Plain” (54 กม.) น าท่านเข้าชม สโตนเฮนจ์ 
STONEHENGE (รวมค่าเข้ าชม) วงหินปริศนาแห่ง เกาะ
อังกฤษ นับเป็นหนึ่งในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้าง
ขึ้นราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล น าท่านเปล่ียนรถท้องถิ่นเพื่อ
เข้าชมสโตน์เฮนจ์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความมหัศจรรย์ของวงหินปริศนา     

เท่ียง        บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บ่าย ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สู่เมืองบิเชสเตอร์ (Bicester Outlet) (20 กม.) ศูนย์เอาท์เล็ทท่ีใหญ่และมี

สินค้าหลากหลายท่ีสุด มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ PRADA, GUICI, Burberry, Calvin Klien, 
D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ  

.......... เดินทางกลับเข้าสู่กรุงลอนดอน (100 กม.) 
ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่: Inter Continental London The O2 / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่แปดของการเดินทาง (8) ลอนดอน – ล่องเรือแม่น ้าเทมป์ – เข้าชมหอคอยลอนดอน ชมมงกุฎเพชร – ชม
เมือง – ช้อปปิ้งย่านอ๊อกฟอร์ด – Burger & Lobster 

เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินางสู่ท่าเรือล่องชมความงามของแม่น ้าเทมป์ 
ท่ีไหลผ่านกลางเมืองผ่านชม ลอนดอน อาย, หอนาฬิกา
บิก๊ เบน, ตึกแมรี่ แอ็กซ์ และอาคารเก่าแก ่อีกมากมาย 
น าท่านถ่ายภาพคู่กับสะพาน ทาวเวอร์ บริดจ์ ท่ีสวยงาม
และเสมือนเป็นสัญลักษณ์ ของลอนดอน น าท่านเข้าชม
หอคอย แห่ง ลอนดอน (Tower of London) สถานท่ี 
ท่ีเคยเป็นพระราชวัง แม้ในภายหลังจะเปล่ียนมาเป็นคุก
หลวง ท่ีจองจ าบุคคลส าคัญของอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นพระ
มเหสี แอนน์ โบลีน เซอร์โทมัส มอร์ ฯลฯ ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑ์ ท่ีน่าสนใจมากแห่งหนึ่งของประเทศ น าท่าน
ต่อแถวเพื่อเข้าชมมงกุฎเพชรประจ าราชวงศ์อังกฤษ ท่าน



 

จะได้ชมเพชรโคอินูร์ (Koor-I-noor) กับเพชร คัลลิแนน (Cullinan II) ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก รวมถึงเครื่อง
ราชกุฏภัณฑ์ท่ีส าคัญของประเทศ จากน าท่านเก็บภาพตึกขาวหรือ ไวท์ ทาวเวอร์(White Tower) ท่ีเป็น
จุดเริม่ต้นของอาคารท้ังหมด จากนั้นมีเวลาให้ท่านเก็บภาพสะพานหอคอย (Tower Bridge) ท่ียิ่งใหญ่อลังการ 
และมีความสวยงามโด่งดังไปท่ัวโลก  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน (อาหารจีน Four Season) เมนูพิเศษ เป็ดย่างรสเลิศ เมนูเด็ดของร้าน *** 
น าท่านเข้าสู่ถนนย่านช้อปป้ิง ย่านอ็อกซ์ฟอร์ด สตรีท OXFORD STREET อันเป็นท่ีต้ังของร้านค้าประเภทต่างๆ 
มากมาย อาทิ เซลฟริเจดส์ SELFRIDGES เป็นห้างท่ีมีครบครัน  / มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ MARK & SPENCER 
สินค้าท่ีชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี อาทิ คุกกี้ ท็อฟฟี่ เส้ือผ้า ชุดช้ันใน ครีมอาบน ้าฯลฯ / พรีมาร์ค PRIMARK 
สินค้าแฟช่ันเส้ือผ้าในราคาสุดประหยัด 
 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร Berger & Lobster Restaurant เมนูพเิศษกุ้งมังกรรสเลิศ / น าคณะ
เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 

พักที่: Inter Continental London The O2 / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่เก้าของการเดินทาง(9) ลอนดอน – ขึ้นลอนดอน อาย  – ช้อปปิ้งห้างแฮร์ลอดส์    

เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านขึ้นนั่งชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ หรือ ลอนดอนอาย ซึ่ง
เป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลก ชมทัศนียภาพของมหา
นครลอน บนความสูงถึง 135 เมตร ภาพยนตร์ 4 มิติ เรื่องราว
เกี่ยวกับ เด็กหญิงตัวน้อยท่ีมาเท่ียวลอนดอนกับคุณพ่อและ
เธอได้จินตนาการว่าอยากจะเห็นมหานครลอนดอน จากมุม
เบ้ืองสูง ซึ่งท่านก็จะได้ซึมซับกับภาพเหตุการณ์ของเธออย่าง
น่าต่ืนเต้นและเร้าใจ น าท่านนั่งรถชมมหานครลอนดอน, ผ่าน
ชมรัฐสภาของอังกฤษริมแม่น ้าเทมส์, จัตุรัสรัฐสภา, มหาวิหาร
เวสทมินส์เตอร์, หอนาฬิกาบิ๊กเบน, ถนนดาวน์นิง ท่ีต้ังของ
บ้านพักนายก รัฐมนตรีอังกฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของ
นายพลลอร์ด เนลสัน และชัยชนะของอังกฤษเหนือทัพของน
โปเลียน ณ แหลมทราฟั ลการ์ , มหาวิหารเซนต์พอลส์ , 
ธนาคารชาติของอังกฤษ, กองบัญชาการต ารวจสก๊อตแลนด์
ยาร์ด ผ่านชมพระราชวังบักก้ิงแฮม ท่ีใช้ว่าราชการของ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศ์ช้ันสูง  

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

น าท่านเข้าสู่ห้างแฮร์ลอดส์ (Harrods) มีชื่อเสียงของอังกฤษ และเป็นบริเวณท่ีมีห้าง สินค้าแบรนด์เนม
มากมาย อาทิ MARK & SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ บริเวณนีเต็มไปด้วยร้านค้าแบนด์เนม และสินค้า
พื้นเมืองท่ีมีช่ือเสียง รวมถึงร้าน ชา กาแฟ น่ารักๆ มากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบ ลอนดอน
เนอร์อย่างแท้จริง 

17.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ TERMINAL 3 มีเวลาให้ท่านได้ผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร แถมท้ายด้วย
การช้อปป้ิงในอาคารผู้โดยสารขาออกที่มีร้านค้ามากมาย 

21.25  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG919 
 

วันท่ีสิบของการเดินทาง(10) สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  

15.00  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  
*************************************************************************** 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นส าคัญ 

 
 

อัตราค่าบริการ (รวมวีซ่า+ทิปพนักงานขับรถ)  

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่า 
กว่า 12 ปี 

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พักเด่ียว 

10 – 20 พ.ย.65 149,900 149,900 149,900 32,900 

02 – 12 ธ.ค. 65 149,900 149,900 149,900 32,900 

23 ธ.ค.65 – 02 ม.ค.66 159,900 159,900 159,900 34,900 

29 ธ.ค.65 – 08 ม.ค.66 159,900 159,900 159,900 34,900 

19 – 29 ม.ค.66 149,900 149,900 149,900 32,900 

09 – 19 ก.พ.66 149,900 149,900 149,900 32,900 

16 – 26 มี.ค.66 149,900 149,900 149,900 32,900 

*** คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจ านวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น *** 

** ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ** 



 

 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ
เกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ใน
แถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อันเป็นผลท่ีท าให้ต้องมีการปรับเปล่ียนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  

 ค่าบริการน าทัวร์โดยหวัหน้าทัวร์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  

 ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท  

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กก. / กระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 

 ค่าทิปพนักงานขับรถระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษ 

 น ้าด่ืมคอยบริการบนรถตลอดการเดินทาง 

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 ค่าผกผันของภาษีน ้ามันท่ีทางสายการบินแจ้งเปล่ียนแปลงกะทันหัน 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอังกฤษ และค่าสแกนเอกสาร  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ) 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport 
มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 



 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 
ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืน
เงินให้ท้ังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท้ังส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

-  ค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหัก ขึ้นอยู่
กับข้อก าหนดของสายการบินนั้นๆ และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายัง
ไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องใน 
2 คืนแรก ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัท
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ 
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% ในทุกๆ 
กรณี  
ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และ
จะส ารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป ยืนยันการ
เดินทาง 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ าท่ีต้อง 
       การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ 

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)  



 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการท้ังหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่าอังกฤษ 

 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่

สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  
*** กรณีค้าขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบยีนการค้าท่ีมช่ืีอผู้เดินทาง 

หรือส าเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน พร้อม

สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** ข้าราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงานพร้อมสลิปเงินเดือน 

ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** นักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีศึกษาอยู่ อายุ

ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
 หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่

บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 
หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 
*** หมายเหตุ *** 

 ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) โดยใช้เอกสาร
เพิ่มเติมคือ 
-  หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุ
ค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) 
กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ท่ีท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลา
ด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) โดยต้องท าแยกกัน ระบุตามช่ือผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ใช้ตัวจริง / ไม่
สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้
เดินทางท้ังสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยท่ีว่าการ
อ าเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง 

 ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 



 

 ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 
 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ส าเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (ถ้ามี) 
 ส าเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณีเป็นหม้าย) 
 ส าเนาใบเปลี่ยนชือ่-สกุล 1 ชุด (ถ้ามี) 

*** ในวันยื่นวีซ่ากรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดด้วย *** 
สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร

ตัวจริงเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการ พิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต   


