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วนัเดินทาง :  เม.ย.-  พ.ค./ -  พ.ค./ -  มิ.ย.  

วนัแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ  

.  น. พร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออก ชัน  ประตูหมายเลข -  แถว J สายการบินไทย หัวหน้าทวัร์และ

 เจา้หนา้ท ีพีเอ็นแทรเวล  รอตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นกระเป๋าและเอกสารการเดินทาง 
วนัทสีองของการเดินทาง    กรุงเทพฯ - กรุงลอนดอน – อีสต์เบอร์น - ไบรท์ตัน 

00.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (London) โดยเทียวบินที TG 910  (ใชเ้วลาเดินทาง 13.05 ช.ม.) 

06.20 น. ถึง สนามบินฮีทโธรว์  (เวลาทอ้งถินชา้กว่าประเทศไทย  ช.ม.) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  นําท่าน

เดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ เมืองอีสต์เบอร์น (Eastbourne) เมืองตากอากาศทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาะองักฤษ ไดรั้บการ

กล่าวขานว่าเป็นเมืองทีมีแสงแดดทีสุดของอังกฤษ (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม. )  เดินเทียวชมเมือง 
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ผา่นชมโรงแรม รีสอร์ททีมีอยูค่่อนขา้งมาก เนืองจากเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมในฤดูร้อน ตกแต่งสวยงาม ส่วนใหญ่จะทาสี

โทนขาว 

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

.  น. นาํท่านเดินชมวิวบริเวณ (ควรสวมใส่รองเทา้ผา้ใบ)  “Beachy Head” หนา้ผาหินปูนที 

 สูงทีสุดขององักฤษ มีความสูง  เมตร เหนือระดบันาํทะเล ดา้นล่างหนา้ผาจะเป็นชาย 

 หาดทีมีหินขรุขระ  อสิระให้เดินชมวิวและถ่ายภาพเป็นทีระลึก จากนนัเดินทางสู่ ไบรท์ตัน  

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ช.ม.) เป็นเมืองตากอากาศอกีเมืองทีอยูไ่ม่ไกลกบัอีสตเ์บอร์น  

 ชม “ท่าเรือไบรท์ตัน”  ทียนืไปในทะเล และไม่ไดเ้ป็นเพียงท่าเรือ ยงัเป็นสวนสนุก ให้ 

 ครอบครัวทีมีเด็กๆ ไดส้นุกสนาน ส่วนในตวัเมืองก็เตม็ไปดว้ยอาคารร้านคา้ และบางมุม 

 จะมีภาพเขียนบนผนงัแบบอาร์ตๆ แอบแทรกกลมกลืมกบัตวัอาคาร ถ่ายรูปหน้า “Royal  

 Pavilion” และสวนโดยรอบ สร้างโดยพระเจ้าจอร์จที   ในปีค.ศ.  พระองค์จะเสด็จมาประทับทีนีอยู่บ่อยครัง 

สถาปัตยกรรมแบบอินโด – ซาราเซนิก โดยสถาปนิกผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบอินเดีย จึงเป็นพระราชวงัในองักฤษที

แตกต่างจากพระราชวงัอืนๆ  

.  น. อาหารคํา ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

พกัค้างคนื ณ  JURYS INN BRIGHTON WATERFRONT  หรือเทียบเท่า 
 

วนัทสีามของการเดินทาง     ไบรท์ตัน - พอร์ตสมัท - เอ็กซีเตอร์ 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ พอร์ตสมัท (Portsmouth)  เป็นเมืองเก่าแก่ทีมีประวตัิศาสตร์ยาวนาน 

  (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.50 ช.ม.) ถูกสร้างให้เป็นฐานทพัเรือ มีอู่เรือ 

  ทีเก่าแก่ ซึงเก็บรักษาเรือ Henry VIII’s Mary Rose และเรือหลวงวคิตอเรียของลอร์ด เนลสัน  

 เนืองจากเคยเป็นฐานทพัเรือ ในตวัเมืองจึงเตม็ไปดว้ยพิพิธภณัฑแ์ละเรืองราวเกียวกบัเรือ ใน 

 ปัจจุบนักลายเป็นเมืองชายทะเลทีนกัท่องเทียวนิยมมาพกัผอ่นนอนชายหาด มีทางเดินเลียบ 

 ชายทะเล เตม็ไปดว้ยร้านคา้และกิจกรรมต่าง ๆ มี “หอคอย Spinnaker” สูงโดดเด่นเห็นแต่ 

 ไกลบริเวณทา่เรือ ลกัษณะเป็นรูปเรือใบ มีความสูง  เมตร เดินเทียวยา่นเมืองเก่าและทาง 

 เดินเลียบชายทะเล  

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

.  น. เดินทางสู่ เมืองเอ็กซีเตอร์ (Exeter) ตงัอยูใ่นเขตเดวอน ทางตะวนัตกเฉียงใตข้ององักฤษ (ระยะทาง 205 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ช.ม.) ตงัอยู่ริมแม่นาํเอ็กซ์ เป็นเมืองท่าทีเก่าแก่มาตงัแต่สมยัโบราณ จึงมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่สวยงามให้ไดช้ม 

และเคยไดถู้กจัดเป็นหนึงในเมืองทีน่าอยู่ทีสุดในสหราชอาณาจักร เป็นศูนยก์ลางทางคมนาคม การศึกษา และวฒันธรรม นงั

รถเทียวชมยา่นเมืองเก่า ผ่านชมพิพิธภณัฑอ์ลัเบิร์ต สถาปัตยกรรมแบบโกธิค, ศาลาว่าการเมือง ฯลฯ  

.  น. อาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน 

พกัค้างคนื ณ  MERCURE EXETER ROUGEMONT  หรือเทียบเท่า 
 

วนัทสีีของการเดินทาง   เอ็กซีเตอร์ - เดอร์เดลิ ดอร์ - ปราสาทคอร์ฟ - เอก็ซีเตอร์ 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. นาํทา่นเขา้ชม “มหาวิหารเอ็กซีเตอร์” (Exeter Cathedral) สร้างขึนเพืออทุิศให้กบันกับุญปีเตอร์ ในปีค.ศ.  สถาปัตย- 
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 กรมผสมผสานแบบนอร์มนั และโกธิค สร้างเสร็จในปีค.ศ.   ภายในเพดานโคง้ โดยไม่มีสิงกีดขวาง ซึงมี ความยาวทีสุด 

 ในสหราชอาณาจักร อาสนะของบิชอป แกะดว้ยไมเ้ป็นทีนงัภายใตซุ้ม้ทีใหญโ่ตสวยงาม  

 สามารถถอดเป็นชินๆ ได ้มี “ระเบียงนักดนตรี” ประกอบดว้ยประติมากรรมรูปทูตสวรรค ์ 

  องคยื์นเล่นเครืองดนตรี ส่วนหินทีเป็นตวัเชือมบนหลงัคาโคง้ทีเรียกกนัว่า “ปุ่ มหิน” มี 

 หลายกอ้น แต่ละกอ้นมีนาํหนกัเป็นตนั และจะแกะเป็นเรืองราวทีน่าสนใจ โดยเฉพาะกอ้น 

 หนืงทีเป็นบรรยายการฆาตกรรมทอมสั เบก็เก็ต อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีในปีค.ศ.  

  ในรัชสมยัพระเจา้เฮนรีที  จากนนัเดินทางไปชม “เดอร์เดิล ดอร์” (Durdle Door)  

 (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ช.ม.) เป็นส่วนหนึงในบริเวณทีเรียกว่า  

 “ชายฝังจูราสสิคโคสต์” ทีมีความยาวชายฝังทะเลประมาณ  ก.ม. มีสภาพภมิูประเทศที 

 โดดเด่นไปหินรูปร่างแปลก และยงัคน้พบซากฟอสซิลแถบบริเวณนี จึงทาํให้รู้ว่าในสมยั 

 โบราณบริเวณนีมีสัตวอ์าศยัอยู ่ จูราสสิคโคสตค์รอบคลุมพนืทีของเขตดอร์เซ็ตและเดวอน  

 องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศขึนทะเบยีนให้จูราสสิคโคสต์เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.  

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพนืเมือง 

.  น. ให้ท่านเดินชมความสวยแปลกตาและถ่ายรูปกบั “เดอร์เดิล ดอร์” ทีมีลกัษณะเป็นหินยกัษ ์

 ขนาดใหญ่ยนืไปในทะเล ตรงกลางเป็นโพรง ดูคลา้ยซุม้ประตู ทีเกิดจากการกดัเซาะของนาํ 

 ทะเลมาเป็นเวลากว่า ,  ปี จากนนันาํท่านถ่ายรูปกบั “ปราสาทคอร์ฟ”  (ระยะทาง  

  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  นาที) สร้างตงัแต่ศตวรรษที  เป็นซากปราสาทหักพงั 

 ทีตงัอยูบ่นเนินเหนือหมู่บา้นคอร์ฟ หมู่บา้นเก่าแก่เล็กๆ อาคารบา้นเรือนสร้างดว้ยหิน มี 

 ประชากรอาศยัอยูป่ระมาณพนักว่าคน ให้ท่านเดินเทียวในหมู่บา้น ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัเมืองเอ็กซีเตอร์ (ระยะทาง  

ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) 

18.00 น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคารจีน 

พกัค้างคนื ณ โรงแรมเดิม 
 

วนัทห้ีาของการเดินทาง   เอก็ซีเตอร์ – บัคแลนด์แอบบีย์ - โพลเพอโร – เซนต์ อฟีส์ 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ “บัคแลนด์แอบบีย์” (Buckland Abbey) ในเมืองเดวอน (ระยะ 

 ทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) กลุ่มอาคารทเีก่าแก่มีอายกุว่า  

 ปี เป็นบ้านของเซอร์ ฟรานซิส เดรก นกัเดินเรือชาวองักฤษทีเคยเป็นโจรสลดัปลน้ 

 เรือสเปน และเป็นชาวอังกฤษคนแรกทีเดินทางรอบโลกได้สาํเร็จ ควีนเอลิซเบ็ธที  

 ไดท้รงแต่งตงัให้เป็นอศัวิน แลว้เดินทางสู่ หมู่บ้านโพลเพอโร ตงัอยูใ่นเขตคอร์น - 

 วอลล ์(ระยะเวลา  ก.ม. ใชเ้วลาเดิน ทางประมาณ .  ช.ม.) เป็นหมู่บา้นชาว 

 ประมงมาตงัแต่โบราณ บา้นเรือนส่วนใหญ่ทาสีขาว มีเรือจอดเรียงรายบริเวณท่าเรือ ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบ 

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

.  น. ให้ท่านเดินเทียวชมหมู่บา้น เก็บภาพประทบัใจ ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่ เมือง 

 เซนต์ อีฟส์ (St. Ives) เมืองทา่เก่าแก่ในอดีต ทีปัจจุบนักลายเป็นเมืองรีสอร์ท 

 ชายทะเลยอดนิยม เคยไดรั้บรางวลั เมืองรีสอร์ทชายทะเลทีดีทีสุดในสหราช- 

 อาณาจักร  ปีซ้อน ในปีค.ศ.  และ  จาก British Travel Awards  
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 (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) อิสระให้ท่านเดินเทียวชมเมือง ตรอกซอกซอยถนนปูดว้ยหิน สองขา้ง

เรียงรายไปดว้ยบา้นเรือน ร้านคา้ ร้านอาหาร คาเฟ่ แกลเลอรี และโรงแรมทีพกั ซึงส่วนใหญ่จะทาผนงัสีขาว ผ่านชม Sloop Inn 

โรงแรมทีเก่าแก่ทีสุดของเซนต ์อีฟส์ มีอายกุว่า  ปี ตงัอยูบ่ริเวณท่าเทียบเรือ  

18.0  น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

พกัค้างคืน ณ  ST IVES HARBOUR HOTEL & SPA  หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีหกของการเดินทาง เซนต์ อีฟส์ – แลนด์เอนด์ - มิแนคเธียเตอร์ - ปราสาทเซนต์ไมเคลิเม้าท์ - พอร์ตไอแซค - เอ็กซีเตอร์ 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ “แหลมแลนด์เอนด์” (Land’s  

 End) คนัระหว่างช่องแคบองักฤษทางทิศตะวนัออก 

 และทะเลเซลติกทางทิศตะวนัตก (ระยะทาง 28 ก.ม.  

 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  นาที) เป็น จุดตะวันตกสุด 

 ของอังกฤษ ให้ท่านไดชื้นชมทิวทศัน์ธรรมชาติที 

 อลงัการ โขดหิน หนา้ผา ทอ้งทะเลตดักบัทอ้งฟ้ากวา้ง 

 ไกลสุดสายตา ถ่ายรูปกบัป้ายสุดขอบตะวนัตกสุดของ 

 องักฤษ จากนนัเดินทางสู่ “มิแนคเธียเตอร์” โรงละคร 

 กลางแจง้ สร้างขึนบนหินแกรนิตหินทียนืออกไปใน 

 ทะเล  (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  นาที) จุผูช้มได ้ 

 ,  – ,  คน สร้างขึนโดย Rowena Cade เปิดทาํการแสดงครังแรกในปีค.ศ.  โรงละครยงัเปิดให้ชมการแสดงอยู่

จนถึงปัจจุบนั ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่ มาราไซออน (Marazion) (ระยะทาง 21 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 35 นาที) เป็น

ทีตงัของ “ปราสาทเซนต์ไมเคิลเมาท์” (St. Michael’s Mount) ตงัอยูบ่นเกาะทีถนนเชือมในช่วงนาํลง สามารถใชถ้นนได ้แต่

ถา้นาํขึนก็เดินทางไปโดยเรือ ซึงลกัษณะนาํขึนนาํลงนีจะคลา้ยกบัมงตแ์ซงตมิ์เชลในฝรังเศส ดา้นบนจะมีโบสถเ์ก่าแก่ทีสร้างใน

ศตวรรษที  มีหอสูง ในสมยัโบราณทาํหน้าทีคลา้ยประภาคารไวส่้งสัญญานให้เรือทีล่องในทะเล ภายในปราสาทยงัเก็บรักษา

ขา้วของเครืองใชโ้บราณ ภาพวาด นอกจากปราสาทแลว้ ยงัมีบา้นเรือนอยู่ประมาณ -  หลงั ซึงเป็นทีพกัของเจา้หน้าที  และ

ทีนียงัเป็นทีมาของตาํนานเรือง แจ๊คผูฆ้่ายกัษอ์ีกดว้ย ซึงแจ๊คเป็นชาวคอร์นวอลล ์เริมจากฆ่ายกัษ ์ณ ทีแห่งนี  ก่อนจะเดินทางไป

ฆ่ายกัษอ์ีกมากมายในตา่งแควน้ 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ พอร์ต ไอแซค (Port Isaac) (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

   ช.ม.) เมืองประมงเลก็ๆ ทางตอนเหนือของเขตคอร์นวอลล ์อาคารบา้นเรือนจะสร้างอยู่ 

 ริมหน้าผา เนินเขา และแนวชายฝัง ความสวยงามของภูมิประเทศ จึงมกัถูกเลือกให้เป็น 

 สถานทีถ่ายทาํละครและภาพยนตร์ มีเวลาให้เดินเทียวชมเมืองทีน่ารัก ววิทิวทศัน์ทีสวยงาม 

 ของเมืองนี ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่ เมืองเอก็ซีเตอร์ (ระยะทาง 108 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 

 ประมาณ  ช.ม.)  

.  น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคารจีน 

พกัค้างคนื ณ  MERCURE EXETER ROUGEMONT  หรือเทียบเท่า 
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วนัทเีจ็ดของการเดินทาง   เอก็ซีเตอร์ – เขตคอทส์โวลด์ – บสิเตอร์ วิลเลจ - กรุงลอนดอน 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. เดินทางสู่ เขตคอทส์โวลด์ (Cotswolds) ทีมีภมิูประเทศสวยงาม  

 เป็นทุ่งหญา้กวา้งใหญ่ สลบัดว้ยแม่นาํลาํธาร และเนินเขาทีไม่สูง 

 มากนกั โดดเด่นดว้ยรูปแบบการก่อสร้างอาคารบา้นเรือนเป็น 

 เอกลกัษณ์ ไม่วา่จะเป็นบา้นโบสถ ์หรือวิหารทีลว้นแต่สร้างขนึมา 

 จากรายไดข้องอุตสาหกรรมทอผา้และขนแกะทีโด่งดงัตงัแต่ยคุ 

 ศตวรรษที -  ซึงสร้างความมงัคงัให้กบัดินแดนบริเวณเขต 

 คอทส์โวลดเ์ป็นอยา่งมาก ชม “หมู่บ้านไบเบอรี” (Bibury) เป็น 

 หมูบ่า้นชนบทองักฤษแท้ๆ  (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) บา้นสร้าง 

ดว้ยหินเรียงตวักนัเป็นแถว สร้างขึนในช่วงปี ค.ศ. 1380 โดยใชเ้ป็นโรงเก็บขนสัตว ์ก่อนจะกลายเป็นทีพกัสําหรับกลุ่มผูท้อผา้ 

ทีนีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมแถบชนบทในช่วงยุคกลางขององักฤษ ปัจจุบนัไดรั้บการคุม้ครองในฐานะมรดกของชาติทีมี

ความสําคญัทางสถาปัตยกรรมและประวติัศาสตร์ และเป็นสถานทีทีได้รับเลือกให้อยู่ในปกดา้นในของพาสปอร์ตสหราช

อาณาจักรอีกด้วย แล้วเดินทางไปชมอีกหมู่บ้านในเขตนี ได้แก่  “หมู่บ้านเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์” (Burton-On-The-

Water) หนึงในหมู่บา้นตวัอย่างของเขตนี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  นาที) เดินเทียวถ่ายรูป ชมบา้นเรือนน่ารักๆ ทีดดัแปลง

เป็นร้านขายของทีระลึก, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ ฯลฯ ตกแต่งดว้ยไมด้อกสีสันสวยงาม 

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

.  น. ออกเดินทางสู่ Bicester Village (ระยะทาง 50 กม. เดินทางประมาณ 1 ช.ม.) “Outlet  

 Shopping Center” ทีมีร้านสินคา้แบรนดห์รูหรากว่า 3  ร้าน ในราคาทีถูกกว่าในห้าง 

 สรรพสินคา้ ประมาณ -  % และหากเป็นช่วงเปลียนสินคา้ทีนาํเสนอแต่ละฤดูกาล ก็จะลด 

 ราคาถึง % อิสระให้ท่านเลือกซือสินคา้แฟชนัหลากหลาย ตงัแต่เสือผา้แฟชนั, รองเทา้,  

 กระเป๋า, แว่นตา ตลอดจนเครืองครัว, เครืองสาํอาง, เครืองเสียง ฯลฯ  (มอบ voucher ส่วนลดให้) 

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (ระยะทาง  ก.ม. เดินทางประมาณ .  ช.ม.)   

19.00 น. อาหารคํา ณ ภัตตาคารไทย 

 พกัค้างคืน ณ  LEONARDO ROYAL HOTEL LONDON TOWER BRIDGE  หรือเทียบเท่า 
 

วนัทแีปดของการเดนิทาง   กรุงลอนดอน 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. นาํท่านเทียวชมมหานครลอนดอน นงัรถผา่นชมสถานที 

 สาํคญัต่างๆ อาทิ  “จัตุรัสทราฟัลก้าร์” (Trafalgar Square)  

 ทีรายลอ้มไปดว้ยอาคารทีน่าสนใจ แลว้เขา้สู่ถนนไวทฮ์อลล”์  

 (Whitehall) ผ่านชมอาคารทีทาํการของรัฐ, “บ้านเลขที  

  ถนนดาวน์นิง” บา้นพกันายกรัฐมนตรีองักฤษ, “อนุสาวรีย์ 

 ทรีะลึกทหารหาญ”  จากนนัเขา้สู่ “จัตุรัสรัฐสภา” ชม “เวสท์ 

 มินส์เตอร์” ทีตงัของรัฐสภาองักฤษมาตงัแต่ตน้ศตวรรษที  
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  และหอนาฬิกา “บิกเบน” (Big Ben) ทีมีความสูง  ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึงชวัโมง เป็นนาฬิกา 

 ทีมีหนา้ปัดใหญ่ทีสุดของประเทศ, “วิหารเวสท์มินส์เตอร์” โบสถโ์รมนัคาทอลิกทีเลืองชือทีสุด 

  เป็นสถานทีประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกกษตัริยแ์ละพระราชินีแห่งองักฤษมากวา่  ปี  

 แลว้ไปชม “พระราชวังบคักงิแฮม” (จากด้านนอก) ซึงเป็นพระราชวงัทีประทบัอยา่งเป็นทาง 

 การของราชวงคอ์งักฤษ นาํท่านเขา้ชม “หอคอยลอนดอน” (Tower of London) สถานทีเกิด 

 เหตุนองเลือดแห่งประวติัศาสตร์อนัเกรียงไกรและอดีตทียาวนานเคยเป็นป้อมปราการปราสาท 

 ราชวงั คุก และแดนประหารปัจจุบนัเป็นพิพธิภณัฑที์เป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลงั 

 ชม “มหามงกุฎอิมพเีรียล” ซึงประดบัดว้ยเพชรทีใหญ่เป็นอนัดบัสอง ของโลกชือ “ดาราแห่ง 

 แอฟริกา ” หรือ “คลัลินนั ” “มหามงกุฎสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที ” ประดบัดว้ยเพชร  

 “โคอินูร์” ทีเคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ทีสุดในโลกและชินสุดทา้ยคอื “คฑา” ประดบัดว้ยเพชรเมด็ 

 ใหญท่ีสุดในโลก “ดาราแห่งแอฟริกา ” หรือ “คลัลินนั ”  และถ่ายรูปกบั “ทาวเวอร์บริดจ์”  

 สัญลกัษณ์อีกอยา่งหนึงของกรุงลอนดอน 

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Gold Mine อมิอร่อยกับเมนูชือดังเลศิรส “เป็ดย่างหนังกรอบ”  

.  น. นาํท่านเดินทางสู่  “ห้างแฮร์รอดส์” (Harrods)  ห้างสรรพสินคา้ทีหรูหราแห่งหนึงของโลกประกอบไปดว้ยร้านคา้ตา่งๆ กว่า   

 ร้าน และซุปเปอร์มาร์เก็ต ขนาดใหญ่ในพืนทีทังหมด  ชัน อิสระให้ท่านได้เลือกซือสินค้าตามอธัยาศยั และช้อปปิงย่าน 

“ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด” (Oxford Street) อีกแหล่งช้อปปิงใจกลางเมืองทีมีชือเสียงของกรุงลอนดอน เต็มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ และ

ห้างสรรพสินคา้มากมายให้ท่านชมและเลือกซือสินคา้อย่างจุใจ   

.  น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคารไทย 

พกัค้าง ณ โรงแรมเดิม 
 

วนัทเีก้าของการเดินทาง   กรุงลอนดอน - กรุงเทพฯ 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือและนาํท่าน “ล่องแม่นําเทมส์” แม่นาํทีไหลผ่านกรุงลอนดอนและยาวทีสุดในองักฤษ มีความยาว  กิโลเมตร 

แม่นาํเทมส์มีตน้กาํเนิดมามาจากลาํธารสีสายในเทือกเขาคอทส์โวลด ์ก่อนจะรวมตวักนักลายเป็นแม่นาํเทมส์และไหลไปบรรจบ

กบัแม่นาํสายอืนๆ จนกระทงัออกทะเล ผา่นชมสถานทีสาํคญัๆ สองฝังแม่นาํ จากนนันาํท่านนงั “ลอนดอนอาย” (London Eye) 

ชิงชา้สวรรคที์สูงทีสุดในทวีปยโุรปทีมีความสูง  เมตร มีโครงคาํเหล็กรูปตวั A ซึงคาํเพียง 

 แค่ดา้นเดียวเท่านนัไม่เหมือนชิงชา้สวรรคอ์ืนๆ ทวัไป ทีมีโครงคาํสองขา้ง ชมวิวมุมสูงของ 

 กรุงลอนดอน  

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 

.  น. เดินทางสู่ เมืองวนิด์เซอร์ (Windsor) (ระยะทาง .  ก.ม. เดินทางประมาณ  ช.ม.) เมือง 

 ทีมีการผสมผสานของประวติัศาสตร์กว่าพนัปี กบัแหล่งชอ้ปปิงร่วมสมยั นาํท่านเขา้ชม  

 “พระราชวังวินด์เซอร์” แต่เดิมคือ “ปราสาทวินดเ์ซอร์” สร้างโดยพระเจา้วิลเลียมที  แห่ง 

 องักฤษ ในปีค.ศ.   สถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสก ์ซึงนบัเป็นปราสาททีใชพ้าํนกัที 

 ใหญท่ีสุดในโลกและเก่าทีสุดทีมีผูอ้าศยัต่อเนืองกนัมาตงัแต่เริมสร้าง เขา้ชมห้องต่างๆ ภายในทีจดัเรียบง่าย แต่สวยงาม  

.  น. นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ (เผือเวลาสาํหรับการทาํคืนภาษ)ี  

.  น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที TG 917 (ใชเ้วลาเดินทาง . 5 ช.ม.) 
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วนัทสิีบของการเดินทาง   กรุงเทพฯ 

16.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

 

**********************************************  

อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ 

  ท่านละ 

เด็กอายุ -  ปี พกักบั 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  เสริมเตียง 

เด็กอายุ -  ปี พกักับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 

พกัเดยีวจ่ายเพมิ 

ท่านละ 

149,000.- บาท 132,000.- บาท , .- บาท 31,000.-บาท 
 

  

อัตรานีรวม 

1.     ตัวเครืองบิน ชันประหยัด สายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ - ลอนดอน - กรุงเทพฯ 

**   Tax–Insurance–Fuel Charge ทีเรียกเก็บเพมิโดยสายการบิน บริษทัฯ ขอความเห็นใจในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง  

ทงันรีาคาข้างบนนี บริษทัฯ คดิจากอตัรา ณ เดือนพฤศจิกายน  

2. ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าประเทศอังกฤษ พร้อมค่าประกนัสุขภาพ ทางสถานทูตไม่คนืให้ ไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่ก็ตาม 

3. โรงแรมทีพกัระดบั  ดาว ตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั รวม  คืน (พกัห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้บุฟเฟต ์

- ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีคณะของท่าน ตอ้งการพกัทงัห้อง Twin และ ห้อง Triple (  ท่าน)

หรือ ห้อง Single (  ท่าน) คณะของท่านอาจจะไม่ไดห้้องติดกนั เนืองจากขอ้จาํกดัของห้องพกัและการวางรูปแบบห้องพกัของแต่ละ

โรงแรม  

- ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลียน 

หรือยา้ยเมืองเพอืให้เกิดความเหมาะสม 

4. รถโคช้ปรับอากาศนาํเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้ขบั รถเกิน 12 ช.ม / วนั) 

5. รวมทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิน (วันละ 2 ปอนด์/ท่าน/วัน) 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวต่างๆ ตามทีระบุในรายการ 

7. อาหารตามโปรแกรมระบุ 

8. หัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเทียวให้ความรู้สนุกสนานและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

9. ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ , ,  บาท และค่ารักษาพยาบาล วงเงินท่านละ , ,  บาท 

10. ค่าบริการส่งกระเป๋าทห้ีองพกัในโรงแรมทุกโรงแรม (ทังเข้าและออก) ท่านละ 1 ใบเท่านัน  

(กระเป๋าใบใหญ่ควรมีนาํหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเอง นาํหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.) 
 

อัตรานีไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดมืในห้องพกั, ค่าอาหารทีสงัมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 

3. ค่าเครืองดืมและอาหารทีสงัพิเศษในร้านอาหาร ทนีอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

4. อัตราผกผันนํามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึนจากสายการบนิ 

5. ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย  % และภาษีมูลค่าเพมิ  % 

6. ทิปหวัหน้าทัวร์ (หากท่านพอใจในบริการ ควรให้ทิปเพอืเป็นกําลงัใจ) 
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เงอืนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา ท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง  

 ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ ชําระทังหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน (หรือก่อนถึงกําหนดออกตัวเครืองบิน) มิฉะนนัถือวา่ท่านยกเลิก

การเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลกิการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดินทาง -  วนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิยดึค่าทวัร์ทงัหมด ยกเวน้ตวัเครืองบิน หากเงือนไขตวัเครืองบิน 

    ให้รีฟันดไ์ด ้ทางบริษทัฯ จะดาํเนินการแทนให้ ซึงระยะเวลาในการรับเงินรีฟันด์คืน 

    ประมาณ -  เดือน ซึงทางบริษทัฯ จะคืนให้ท่านหลงัหักค่าธรรมเนียมของสายการบิน 

    แลว้ 

 ยกเลกิการเดินทาง  –  วัน คืน  % ของค่าทวัร์ทงัหมด  

 ยกเลกิการเดินทาง  –  วัน คืนค่ามดัจาํทวัร์หลงัหกัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการทีเกิดขึนจริง หากมี เช่น  

     ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน,ค่ามดัจาํตวัเครืองบินภายในประเทศ, ค่ามดัจาํ 

     โรงแรม, รถโคท้รบัอากาศทีต่างประเทศ ฯลฯ) 

 ยกเลกิการเดินทางมากกว่า  วัน คืนค่ามดัจาํทวัร์ทงัหมด  

 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใดเงือนไขหนึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยืนขอวีซ่าไดท้นัตาม

กาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดคา่ใชจ้่ายเพิม คือ ค่าวีซ่าและค่าเปลียนชือตวั เท่านนั และตอ้งไม่อยูใ่นเงือนไขของตวัที NON-CHANGE 

NAME & NON-REFUND 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึงในคณะของท่าน ไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า  ไม่ว่าดว้ยเหตุผล

ใดๆ อนัเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือทงัคณะพร้อมกนั ถือว่าเป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวนั 

เวลาทียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีท่านไมม่นัใจว่าจะไดรั้บการพิจารณาอนุมตัิวีซ่าจากสถานทูต บริษทัฯ ขอแนะนาํให้ท่านยืนขอ

วีซ่าเดียว จะทราบผลเร็วกว่าการยืนขอวีซ่าแบบหมู่คณะ 
 

หมายเหตุ 

1.  บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทาง ตํากว่า  ท่าน โดยทีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้  สัปดาห์ 

 ก่อนการเดินทาง และยนิดีทีจะจดัหาคณะทวัร์อืนทดแทนให้หากทา่นตอ้งการ  

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทเีกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุ

งาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทงันีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้ห้ไดม้ากทีสุด  

3. เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทีท่าน 

 ปฏิเสธหรือสละสิทธิในการใชบ้ริการนนัๆตามทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเกิดขึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้เมืองอนั 

 เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

 

***********************************************  

 

 

 


