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มีเวลาเทียวทุกเมือง...ทุกสถานที...อย่างทีท่านพอใจ  

ประหยดัเวลาการเดินทางโดยการนังรถไฟจากยอรค์-เอดินเบอระ 

 ** ·ÓãËéà·ÕèÂÇä´éÁÒ¡¢Öé¹ *** 

วนัเดินทางวนัเดินทาง  --  ก.พ./ ก.พ./ --   มี.ค./มี.ค./ --  มี.ค./ มี.ค./ --  เม.ย.  เม.ย.   

โดยสายการบินไทย  

วนัแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ 

.  น. เช็คอินทีสนามบนิสุวรรณภมูิ อาคารโดยสารขาออก ชัน 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย หัวหนา้ทวัร์และ 

 เจา้หนา้ทีรอตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นการเช็คอิน และโหลดกระเป๋า 

วนัทีสองของการเดินทาง                            กรุงเทพฯ - กรุงลอนดอน (อังกฤษ) – บาธ – คาร์ดิฟฟ์ (เวลส์) 

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

06.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติฮีทโธร์ว กรุงลอนดอน (London) (เวลาทอ้งถินชา้กว่าประเทศไทย  ช.ม.) นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้ 

เมืองและศุลกากร  

.  น. รถโคช้ปรับอากาศนาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวิรี (Salisbury) (ระยะทาง 142 ก.ม. เดินทางประมาณ  

  ช.ม.) ชม “สโตนเฮนจ์” (Stonehenge) ทีไดรั้บการจดัอนัดบัว่าเป็น “  ใน  สิงมหัศจรรย์ในยุค 

 กลาง” ทงัๆ ทีจากการคน้ควา้ทางโบราณคดี น่าจะมีอายตุงัแต่ ,  – ,   ก่อนคริสตศกัราช เป็น 
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กลุ่มแท่งหินขนาดใหญต่งัอยูก่ลางทุ่งราบซาลส์บิวรี ประกอบไปดว้ยแท่งหิน  กอ้น ตงัเรียงกนัเป็นวงกลมซ้อนกนั  วง โดย

ทีบางแท่งวางตงั วางนอน บา้งก็วางซอ้นอยู่ขา้งบนและยงัเป็นความลบัดาํมืดถึงจุดประสงคใ์นการสร้าง ? และสร้างไดอ้ยา่งไร ? 

ทงัๆ ทีสมยัก่อนไม่มีเครืองทุ่นแรงในการลากแท่งหินทีมีนาํหนักกว่า  ตนัมาจากทีอืน แลว้ยงัยกขึนไปวางเรียงกนัอีกด้วย 

อยา่งไรก็ตามขอ้สันนิษฐานทีดูน่าเชือถือมากทีสุดคือ เป็นสถานทีสําหรับทาํพิธีกรรมทางศาสนาของกลุ่มชนทีนบัถือลทัธิดรูอิท 

และอีกขอ้สันนิษฐานคือ เพือศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ทางดาราศาสตร์ เช่น สุริยุปราคา อย่างไรก็ตาม  “องค์การยูเนสโก้ขึน

ทะเบียนให้สโตนเฮนจ์เป็นมรดกโลก ในปีค.ศ. ” จากนนัเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ระยะทาง  ก.ม. เดินทางประมาณ 

.  ช.ม.) เมืองเก่าแก่ทีสร้างขึนเพือเป็น “สปารีสอร์ต” ในชือละตินว่า Aquae Sulis โดยชาวโรมันในปีคริสตศกัราช  ใน

บริเวณหุบเขาของแม่นาํเอวอนซึงเป็นนาํแร่ร้อน และเป็นนาํแร่ร้อนธรรมชาติเพียงแห่งเดียวในสหราชอาณาจกัร 
.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

13.00 น. นาํท่านเขา้สู่ใจกลางเมืองเก่าบาธ ทีประกอบไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามในสถาปัตยกรรมจอร์เจียน ซึงเป็นยุคทีบาธเฟืองฟูมี

 ชือเสียงสูงสุด (ปีค.ศ. - ) และยงัคงอนุรักษไ์วอ้ยา่งสมบูรณ์ นี “องค์การยูเนสโก้ขึนทะเบียนให้บาธเป็นมรดกโลก ในปี 

 ค.ศ. ” เขา้ชม “พพิธิภัณฑ์นําแร่ร้อนโรมัน” (Roman Baths Museum) เป็นมรดกลาํค่าทีตกทอดจากชาวโรมนัสู่คนรุ่นหลงั 

 ทีไดรั้บการทาํนุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีในสภาพสมบูรณ์ และเมือเวลาผา่นไปหลายปีส่วนทีเป็น “บ่อนาํแร่ร้อน” จึงอยูต่าํกว่าระดบั 

 ถนนทีสร้างขึนใหม่ในปัจจุบนั ภายในประกอบไปดว้ย  ส่วน คือ The Sacred Springs, The Roman Temple, The Roman  

 Bath House และ The Museum และในบริเวณใกล้ๆ  กนัก็เป็นทีตงัของ “The Grand Pump Room”  ทียงัคงมีนาํพรุ้อนอุณหภูมิ  

  องศาเซลเซียส พุ่งขึนมาในอตัราวนัละ 1,170,000 ลิตรทุกวนัสะอาดบริสุทธิ เปิดบริการฟรีสาํหรับผูท้ีสนใจจะนาํไปดืม 

14.30 น. เดินทางขา้มช่องแคบบริสตอลสู่ เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงของราชรัฐเวลส์ (ระยะทาง  ก.ม.  

 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) นาํท่านนงัรถเทียวชมเมืองหลวงทีมีอายนุอ้ยทีสุดแห่งนี  ผา่นชม  

 “ปราสาทคาร์ดิฟฟ์” (Cardiff Castle) ปราสาทคู่บา้นคู่เมืองทีสร้างขึนโดยชาวนอร์มนัในปี ค.ศ.   

 ในบริเวณป้อมปราการของโรมนัปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ ชมบริเวณ “อ่าวคาร์ดิฟฟ์” โครงการฟืนฟเูมือง 

 ทีใหญท่ีสุดในยโุรป เพือเชือมเมืองกบัเขตท่าเรือและชายฝังทะเล ดว้ยเงินทุนนบัลา้นปอนด์ไดเ้ปลียน 

 สภาพจากเมืองท่าธรรมดาทีแสนจะเสือมโทรมในสมยัปฏิวตัิอุตสาหกรรม กลายเป็นชุมทางการขนส่ง 

 ทางเรือทียงิใหญ ่และเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจของคนเมืองสมยัใหม่ รวมทงัศนูยป์ระชุมระดบัชาต ิ

.  น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคารจีน 

พกัค้างคืน ณ Radisson Blu Hotel, Cardiff  หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีสามของการเดินทาง                 คาร์ดิฟฟ์ (เวลส์) – เขตคอทส์โวลด์ (อังกฤษ) – สแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน – ยอร์ค 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. เดินทางสู่ เขตคอทส์โวลด์ (Cotswolds) ทีมีภมูิประเทศสวยงาม เป็นทุง่หญา้กวา้งใหญ่  

 สลบัดว้ยแม่นาํลาํธาร และเนินเขาทีไมสู่งมากนกั โดดเด่นดว้ยรูปแบบการก่อสร้าง 

 อาคารบา้นเรือนเป็นเอกลกัษณ์ ไม่ว่าจะเป็นบา้น, โบสถ ์หรือวิหารทีลว้นแต่สร้างขึนมา 

 จากรายไดข้องอุตสาหกรรมทอผา้และขนแกะทีโดง่ดงัตงัแต่ยคุศตวรรษที -  ซึง 

 สร้างความมงัคงัให้กบัดนิแดนบริเวณเขตคอทส์โวลดเ์ป็นอยา่งมาก (ระยะทาง 118 ก.ม.  

 เดินทางประมาณ  ช.ม.) นาํท่านเขา้สู่ “หมู่บ้านเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์” (Burton- 

On-The-Water) หนึงในหมู่บา้นตวัอยา่งของเขตนี เดินเทียวถ่ายรูป ชมบา้นเรือนน่ารักๆ ทีดดัแปลงเป็นร้านขายของทีระลึก, 

ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ ฯลฯ ตกแต่งดว้ยไมด้อกสีสันสวยงาม 
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.  น. เดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-Upon-Avon) (ระยะทาง 40.5 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  นาที) 

อดีตเมืองเล็กๆ ทีเป็นตลาดการคา้ในยคุกลางบนสองฝังแม่นาํเอวอนกลายมาเป็นเมืองทีมีชือเสียงทาํรายไดจ้ากการท่องเทียวเป็น

หลกั เนืองจากเป็นบ้านเกิดของวิลเลียม เช็คสเปียร์ นกักวีผูมี้ชือเสียงชาวองักฤษเจ้าของบทประพนัธ์เรือง โรมิโอแอนดจ์ูเลียต 

นิยายรักอมตะอนัโด่งดงัและผลงานอืนๆ อีกมากมายซึงผลงานทุกชินไดถู้กแปลเป็นภาษาต่างๆ รวมทงัภาษาไทย   

      .  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

  .  น. นาํท่านเดินเทียวชมตวัเมืองทีประกอบไปดว้ยอาคาร “กึงไม้ซุง” หรือ 

Half-timbered house ทีเป็นเอกลกัษณ์ โดดเด่นแบบทิวดอร์ (Tudor) ชม “บ้าน

เกิดของกวีเอก เช็คสเปียร์” ทีมีอายุเก่าแก่ถึง  กว่าปี  และยงัคงได้รับการ

อนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี โดยผูพ้ิทกัษท์รัพยสิ์นเช็คสเปียร์  

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค (York) (ระยะทาง  กม. เดินทางประมาณ  ช.ม.)  เมืองเก่าแก่ทีก่อตงัสมยัโรมนั และต่อมาใน 

ยคุกลางเป็นศูนยก์ลางการคา้ขนสัตวท์ีสาํคญั อีกทงัเป็นเมืองหลวงทางศาสนาขององักฤษตอนเหนือดว้ย และดว้ยทาํเลทีตงัทีอยู่

กึงกลางระหว่างสองเมืองหลวงกรุงลอนดอน กบั เอดินเบอระ  ยอร์ค จึงเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทีสําคญัโดยเฉพาะ “การ

รถไฟ” และยงัไดรั้บมรดกทางสถาปัตยกรรมทีผสมผสานกลมกลืนอยา่งสวยงามระหว่างองักฤษ และสก๊อตแลนด ์ทาํให้เมืองนี

เป็นอีกเมืองสวยงามทีนกัท่องเทียวไม่ควรพลาดชม 

.  น.     อาหารคาํ ณ ภัตตาคารจีน 

พกัค้างคืน ณ  Hilton Hotel, York   หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีสีของการเดินทาง                    ยอร์ค (อังกฤษ) – นงัรถไฟสายอสีต์ โคสต์ เรลเวย์ – เอดินเบอระ (สก๊อตแลนด์) 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. เดินทางเขา้สู่ “เขตเมืองเก่า” ทีถูกโอบลอ้มดว้ยแนวกาํแพงเมืองเก่า สมยัยคุกลางที 

 ยงัคงอนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ นาํท่านชม “มหาวิหารยอร์ค” (York Minster) ที 

 สร้างแบบสถาปัตยกรรมโกธิค มีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบั  ในยโุรปเหนือรองจาก 

 มหาวิหารโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี ดว้ยความสาํคญัทีเป็นมหาวิหารประจาํตาํ 

 แหน่งของ “อคัรสังฆราช” หรือ “อาร์คบิชอพ” แห่งยอร์ค ซึงเป็นตาํแหน่งรองจาก  

 “อคัรสังฆราชแห่งแคนเตอร์บรี” ประมุขของนิกายเชิร์ช ออฟ อิงแลนด ์มหาวหิาร 

 จึงใหญ่โตโออ่่า ภายในมีการตกแต่งประดบัประดาดว้ย “กระจกสี” อย่างสวยงาม และชมรูปปันควีนอลิซาเบ็ธที   ซึงแกะสลกั

ไวต้รงระเบียงผนังดา้นนอก จากนนัอิสระให้ท่านเดินเทียวชมเมืองทีไดรั้บวฒันธรรมจากชาวโรมนั แซกซอนและไวกิง จึง

กลายเป็นเอกลกัษณ์และเสน่ห์เฉพาะตวัไดรั้บรางวลัเมืองท่องเทียวแห่งยุโรปในปีค.ศ.  ตวัเมืองเก่าประกอบไปดว้ยซอก

ซอยเล็กๆ ทีเป็นอาคารต่างๆ ในรูปแบบทีแตกต่างกนัทงัแบบกึงไมซุ้ง ขาวดาํ และทีสร้างดว้ยหิน ปัจจุบนัดดัแปลงและตกแต่ง

เป็นร้านคา้, ร้านอาหาร, บาร์ และ Tea Room รูปแบบเก๋ไก๋น่ารัก ทอ้งถนนทีปูดว้ยหินสวยงาม ทาํให้เป็นเมืองในฝันของการ

เดินเทียวชม ยอร์คจึงคึกคกัไปดว้ยนกัท่องเทียว มีเวลาให้ท่านชืนชมเมืองอนัสวยงามอยา่งจุใจ และชอ้ปปิงจากทงัร้านคา้แบรนด์

ดงัขององักฤษ และสินคา้ทีระลึกมากมาย 

.  น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

.  น.   นาํท่าน “นังรถไฟสาย อีสต์ โคสด์ เรลเวย์”  (ระยะทาง  ก.ม. เดินทางโดยรถใช้เวลาประมาณ  ช.ม. แต่เดินทางโดยรถไฟใช้ 

เวลาประมาณ .  ช.ม. ทาํให้มีเวลาเทียวได้มากขึน) สู่ เมืองเอดินเบอระ (Edinburgh) เมืองหลวงของสก๊อตแลนด์ทีตงัอยู่บน

ดินแดนทีสวยงามมากทีสุดแห่งหนึงบนโลกได้รับสมญานามว่า “เมืองเอเธนส์แห่งยุโรปตอนเหนือ” เนืองจากสถาปัตยกรรม
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กรีก-โรมนัของอาคารสําคญัๆ หลายหลงัและทาํเลทีตงัระหว่างเนินเขาและผืนทะเล ซึงคลา้ยคลึงกบัเมืองเอเธนส์  ประเทศกรีซ

ดว้ยเหตุผลเดียวกนันีก็ทาํให้เมืองเอดินเบอระติดอันดับความสวยของโลกเช่นกนั อิสระให้ท่านไดช้อ้ปปิงที “ถนนพรินสเซส” 

(Princes Street) ถนนชอ้ปปิงสายหลกัทีรวบรวมร้านแบรนดด์งัของสหราชอาณาจกัรไวด้ว้ยกนั ทงั BPS, Debenhams, House 

of Fraser, Marks & Spencer, Topman, ห้างสรรพสินคา้ Topshop ฯลฯ หรือจะช้อปปิงสินคา้แบรนด์เนมของยุโรปที “ถนน

คนเดิน  Multrees Walk” ทังเสือผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, เครืองประดับ เช่น Louis Vuitton, Mulberry, Bravissimo, Harvey 

Nichols, Anne Fontaine, Replay, ฯลฯ  

.  น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคารจีน 

พกัค้างคนื ณ Radisson Hotel, Edinburgh  หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีห้าของการเดินทาง                             เอดินเบอระ (สก๊อตแลนด์) – วินเดอร์เมียร์ (อังกฤษ) 

08.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. นาํท่านสู่ “ถนนรอยัลไมล์” (Royal Mile) ถนนสายสําคญัใจกลางเมืองเป็นแหล่งรืนเริงทีมีชีวิตชีวามากทีสุดในเมืองเอดินเบอระ  

 ตงัแต่ศตวรรษที  และยงัคงสีสันมาจนถึงทุกวนันี เป็นถนนสายตรงยาว  ไมล์ ทีเชือมระหว่าง “พระตาํหนักโฮลีรู๊ด” กับ 

 “ปราสาทเอดินเบอระ” ซึงสองขา้งทางเป็นทีตงัของรัฐสภา และสถานทีสาํคญัต่างๆ แวะถ่ายรูปกบั “อนุสรณ์บ็อบบี” สุนขัพนัธุ ์

 สกายเทอร์เรียทีโด่งดงัเป็นทีรู้จกัไปทวัโลก จากความซือสัตยแ์ละจงรักภกัดี นาํท่านเดินทางเขา้ชม “ปราสาทเอดินเบอระ”  

 (Edinburgh Castle) อนัสง่างามดว้ยทาํเลทีตงับนเนินเขาสูง  

 ลกัษณะเป็นป้อมปราการมองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง  

 เคยเป็นทีประทบัของกษตัริยส์ก๊อตแลนดห์ลายพระองคเ์คย 

 ถูกทาํลายลงหลายครัง เนืองจากความขดัแยง้และการแยง่ชิง 

 อาํนาจ แตทุ่กครังก็ไดรั้บการบูรณะ และสร้างใหม่ให้กลบัคืน 

 สู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครังสุดทา้ยในยคุศตวรรษที  โดย 

เซอร์วอลเตอร์ สก็อต นกัปราชญช์าวสก๊อต ทีเป็นผูน้าํในการซ่อมแซมให้กลบัมาสวยงามและเป็นอีกหนึงสัญลกัษณ์ของสก๊อต-

แลนด์จนถึงทุกวนันีเขา้ชมภายในปราสาท ซึงประกอบไปดว้ยห้องต่างๆ อาทิ  ห้องหุ่นจาํลอง ห้องจดัแสดงมหามงกุฎ ทีแสดง

เหตุการณ์ตงัแต่การขนึครองราชยข์องปฐมกษตัริยต์ลอดจนห้องเครืองราชกกุธภณัฑ ์   

.  น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 

.  น. เดินทางสู่ เมืองวนิเดอร์เมียร์ (Windermere) (ระยะทาง  กม. เดินทางประมาณ  ช.ม.) ในเขตอทุยานแห่งชาติ Lake District   

เป็นทีตงัของทะเลสาบชือเดียวกบัเมืองและเป็นทะเลสาบทีเกิดเองตามธรรมชาติทีใหญ่ทีสุดขององักฤษ มีชือเสียงและเป็นที

นิยมสําหรับการมาท่องเทียวพกัผ่อนหย่อนใจ และเป็นทีตงัของบา้นพกัตากอากาศฤดูร้อนมากมาย แลว้นาํท่าน “ล่องทะเลสาบ

วินเดอร์เมียร์” ทีมีความยาว .  ก.ม. ครอบคลุมพืนที .  ตารางกิโลเมตร มีความลึกประมาณ  เมตร ในขณะทีความกวา้ง

แตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงระหว่าง  เมตร– .  ก.ม. เพราะดว้ยลกัษณะทียาวเรียวแคบคลา้ยนิวมือ ชืนชมกบัธรรมชาติและ

สัมผสักบับรรยากาศทีบริสุทธิรอบทะเลสาบ   

.  น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

พกัค้างคนื Hotel Macdonal , Windermere  หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีหกของการเดินทาง                วินเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์ – ช้อปปิง Bicester Village – กรุงลอนดอน (อังกฤษ) 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น.  เดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) (ระยะทาง 4 ก.ม. เดินทางประมาณ .  ช.ม.) เมืองอุตสาหกรรมทีมีชือเสียง อกี 
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 ทงัยงัเป็นเมืองทีมีสโมสรทีมีชือเสียงโงดงัในวงการฟุตบอลของโลก คือ ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (Manchester United) หรือ 

“ปีศาจแดง” นาํท่านเขา้ชม “สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด” (Old Trafford Stadium) ทีสร้างนกัเตะเก่งฝีเทา้ยอดของ

ปีศาจแดงมาหลายสมยั สนามกีฬาในเขตแทรฟฟอร์ดของเกราตเตอร์แมนเชสเตอร์และเป็นสนามเหยา้ของแมนยฯู 

สนามฟุตบอลของสโมสรแมนย ูฯ ทีจดัว่ารวยทีสุดในโลก อิสระให้ท่านเลือกซือของทีระลึกของทีมในร้าน Mega 

Store ทมีากมายไปดว้ยของทีระลึกหลากหลายชนิดสาํหรับแฟนบอล  

 (ËÁÒÂàËµØ ¡ÒÃà¢éÒªÁÊ¹ÒÁ¿ØµºÍÅáÅÐ Museum ¨Ð§´ãËéºÃÔ¡ÒÃã¹ÇÑ¹·ÕèÁÕ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹)  
.  น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 

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

 Shopping Center” ทีมีร้านสินคา้แบรนดห์รูหรากว่า 3  ร้าน ในราคาทีถูกกว่าในห้าง 

 สรรพสินคา้ ประมาณ -  % และหากเป็นช่วงเปลียนสินคา้ทีนาํเสนอแต่ละฤดูกาล ก็จะลด 

 ราคาถึง % อิสระให้ท่านเลือกซือสินคา้แฟชนัหลากหลาย ตงัแต่เสือผา้แฟชนั, รองเทา้,  

 กระเป๋า, แว่นตา ตลอดจนเครืองครัว, เครืองสาํอาง, เครืองเสียง ฯลฯ   

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

19.00 น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคารจีน 

 พกัค้างคืน ณ  City Sleeper  Hotel, London  หรือเทียบเท่า 
 

วนัทเีจ็ดของการเดินทาง                                          กรุงลอนดอน (อังกฤษ) 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. นาํท่านเทียวชมมหานครลอนดอน นงัรถผา่นชมสถานทีสาํคญัต่างๆ อาทิ  “จัตุรัสทราฟัลก้าร์” (Trafalgar Square) ทีรายลอ้ม

ไปดว้ยอาคารทีน่าสนใจ แลว้เขา้สู่ “ถนนไวท์ฮอลล์” (Whitehall) ผ่านชมอาคารทีทาํการของรัฐ, “บ้านเลขที  ถนนดาวน์นงิ” 

บา้นพกันายกรัฐมนตรีองักฤษ, “อนุสาวรีย์ทีระลึกทหารหาญ”  จากนนัเขา้สู่ “จัตุรัสรัฐสภา” ชม “เวสท์มินส์เตอร์” ทีตงัของ

รัฐสภาองักฤษมาตงัแต่ตน้ศตวรรษที  และหอนาฬิกา “บิกเบน” (Big Ben) ทีมีความสูง  ฟตุ ตีบอกเวลาทุกหนึงชวัโมง 

เป็นนาฬิกาทีมีหนา้ปัดใหญ่ทีสุดของประเทศ, “วิหารเวสท์มินส์เตอร์” โบสถโ์รมนัคาทอลิกทีเลืองชือทีสุด เป็นสถานทีประกอบ

พระราชพิธีราชาภิเษกกษตัริยแ์ละพระราชินีแห่งองักฤษมากวา่  ปี และล่าสุดในวนัที  เมษายน   เป็นสถานทีประกอบ

พิธีเสกสมรสของดยคุแห่งเคมบริดจ์ (เจา้ชายวลิเลียม) และดชัเชสแห่งเคมบริดจ์ (เคท มิดเดิลตนั) แลว้ไปชม  

 “พระราชวังบัคกิงแฮม” (จากดา้นนอก) ซึงเป็นพระราชวงัทีประทับอย่างเป็นทางการของราชวงค์อังกฤษ จากนันเข้าชม 

“หอคอยลอนดอน” (Tower of London) สถานทีเกิดเหตุนองเลือดแห่งประวติัศาสตร์อนัเกรียงไกรและอดีตทียาวนานเคยเป็น

ป้อมปราการปราสาทราชวงั คุก และแดนประหารปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ทีเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลงั ชม “มหา

มงกุฎอิมพีเรียล” ซึงประดบัดว้ยเพชรทีใหญ่เป็นอนัดบัสอง ของโลกชือ “ดาราแห่งแอฟริกา ” หรือ “คลัลินนั ” “มหามงกุฎ

สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที ” ประดับดว้ยเพชร “โคอินูร์” ทีเคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ทีสุดในโลกและชินสุดทา้ยคือ “คฑา” 

ประดบัดว้ยเพชรเมด็ใหญ่ทีสุดในโลก “ดาราแห่งแอฟริกา ” หรือ “คลัลินนั ”  

.  น.  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Four Seasons ÍÔèÁÍÃèÍÂ¡ÑºàÁ¹Ùª×èÍ´Ñ§àÅÔÈÃÊ �à»ç´ÂèÒ§Ë¹Ñ§¡ÃÍº� áÅÐ �¡Øé§ÁÑ§¡Ã� 

.  น.    นาํท่านขนึ “ลอนดอนอาย” (London Eye) ชิงชา้สวรรคที์สูงทีสุดในทวีปยโุรปทีมีความ 

 สูง  เมตร และเป็นสถานทีท่องเทียวทีไดรั้บความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเทียว 

 ไดอ้ยา่งมากในสหราชอาณาจกัร มีผูม้าเยือนมากกว่า  ลา้นคนต่อปี แลว้นาํท่าน 

 สู่ “ห้างแฮร์รอดส์” (Harrods)  ห้างสรรพสินคา้ทีหรูหราแห่งหนึงของโลกประกอบไปดว้ย 

 ร้านคา้ต่างๆ กว่า  ร้าน และซุปเปอร์มาร์เก็ต ขนาดใหญ่ในพืนทีทงัหมด  ชนั และ 
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 ยงัมีมุมทีจดัเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึง “เจา้หญิงไดอาน่า และนายโดดี อลัฟาเอด็” ดว้ยจึงเป็นทงัทที่องเทียวและชอ้ปปิง อิสระ

ให้ท่านไดเ้ลือกซือสินคา้ตามอธัยาศยั จากนนัเขา้สู่ “ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด” (Oxford Street) อีกยา่นชอ้ปปิงใจกลางเมืองทีมีชือเสียง

ของกรุงลอนดอน เตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ และห้างสรรพสินคา้มากมายให้ท่านชมและเลือกซือสินคา้อยา่งจุใจ   

18.00 น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคารจีน 

พกัค้างคืน ณ โรงแรมเดมิ 
 

วนัทีแปดของการเดนิทาง         กรุงลอนดอน – วินด์เซอร์ – กรุงลอนดอน (อังกฤษ) – กรุงเทพฯ 

07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.30 น. นาํท่านเขา้ชม “พพิธิภัณฑ์ มาดามทูโซ่ด์” (Madame Tussaud) สถานทีซึงใครๆ ก็ตามเมือไปถึงกรุงลอนดอน แลว้ตอ้งไปชม  
 เกิดขึนโดยมาดามทูโซ่ด ์ถูกพวกปฏิวติัของฝรังเศสบงัคบัให้ปันหุ่นของคนทีจะถูกส่งตวัไปประหารชีวติดว้ยกิโยติน รวมทงัทาํ 
 หนา้กากปิดหนา้ศพหล่อดว้ยปูนปลาสเตอร์เก็บไวด้ว้ย  จึงไดห้ลบหนีจากกรุงปารีสมาตงัพิพิธภณัฑหุ่์นขผีึงทีกรุงลอนดอนในปี 

 ค.ศ. 1802 นอกจากจะมีหุ่นขึผึงของบุคคลสาํคญัต่างๆ ระดบัโลกจากหลากหลายวงการ อาทิ นักกีฬา, นักดนตรี, ดารานักแสดง, 
 บุคคลสําคัญในประวิติศาสตร์, บุคคลทีมีชือเสียงในปัจจุบัน, พระมหากษัตริย์, พระราชินี, พระสันตะปาปา, ประธานาธิบดี,  
 นายกรัฐมนตรีทังในอดตีและปจัจุบันของประเทศต่างๆ และรวมทังสมาชิกพระราชวงศ์อังกฤษ  ก็ยงัมีห้องทีโด่งดงัทีเป็นจุด 
 กาํเนิดความมีชือเสียงของพิพิธภณัฑแ์ห่งนีคือ “ห้องสยองขวญั” หรือ Chamber of Horrors ทีประกอบไปดว้ยหุ่นขีผึงของ 
 “เหยือ” จากเหตุการณ์ทีคณะปฏิวติัของฝรงัเศสประหารชีวิตดว้ยกิโยติน รวมทงัหุ่นของ “ฆาตกร” และ “อาชญากร” จากคดี 
 ร้ายแรงเหียมโหดอีกดว้ย   

 

 

 

 

 

.  น. เดินทางสู่ เมืองวินด์เซอร์ (Windsor) (ระยะทาง .  ก.ม. เดินทางประมาณ  ช.ม.) เมืองทีมีการผสมผสานของประวติัศาสตร์

กว่าพนัปี กบัแหล่งชอ้ปปิงร่วมสมยั 

.  น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารไทย 

.  น. นาํท่านเขา้ชม “พระราชวังวนิด์เซอร์”  ใน  พระราชวงัทีประทบัอยา่งเป็นทางการของ 

 สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที  แต่เดิมคือ “ปราสาทวินดเ์ซอร์” สร้างโดยพระเจา้วลิเลียมที   

 แห่งองักฤษ ในปี ค.ศ.  สถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสก ์ซึงนบัเป็นปราสาททีใชพ้าํนกัที 

 ใหญท่ีสุดในโลกและเก่าทีสุดทีมีผูอ้าศยัต่อเนืองกนัมาตงัแต่เริมสร้าง เขา้ชมห้องต่างๆ ภายใน 

 ทีจดัเรียบง่าย แต่สวยงาม  

.  น. นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ (เผือเวลาสาํหรับการทาํคืนภาษ)ี 

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

วนัทีเก้าของการเดินทาง                                         กรุงเทพฯ 

16.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

 

 

◌ం◌ం◌ం◌ం   ◌ం◌ం◌ం◌ం  
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อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ 

  ท่านละ 

เด็กอายุ 2-11 ปี พกักบั 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  เสริมเตียง 

เด็กอายุ 2-11 ปี พกักบั 

ผู้ใหญ่ 2ท่าน ไม่เสริมเตียง 

พกัเดยีวจ่ายเพมิ 

ท่านละ 

125,000.- บาท , .- บาท , .- บาท 19,000.-บาท 

** วันเดินทาง -  เมษายน  เพมิท่านละ , .- บาท 
 

อัตรานีรวม 

1.     ตัวเครืองบิน ชันประหยัด สายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ - ลอนดอน - กรุงเทพฯ 

**   Tax–Insurance–Fuel Charge ทเีรียกเก็บเพิมโดยสายการบิน บริษทัฯ ขอความเห็นใจในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง  

ทงันรีาคาข้างบนนี บริษัทฯ คดิจากอตัรา ณ เดือนพฤศจิกายน  

2. ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าประเทศองักฤษ พร้อมค่าประกนัสุขภาพ ทางสถานทูตไม่คืนให้ ไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม 

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

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

หรือ ห้อง Single (  ท่าน) คณะของท่านอาจจะไม่ไดห้้องติดกนั เนืองจากขอ้จาํกดัของห้องพกัและการวางรูปแบบห้องพกัของแต่ละ

โรงแรม  

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

หรือยา้ยเมืองเพอืใหเ้กิดความเหมาะสม 

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

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

6. ค่าเขา้ชมสถานทีทอ่งเทียวต่างๆ ตามทีระบใุนรายการ 

7. อาหารตามโปรแกรมระบุ 

8. หัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเทียวใหค้วามรู้สนุกสนานและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

9. ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ , ,  บาท 

10. ค่าบริการส่งกระเป๋าทห้ีองพกัในโรงแรมทกุโรงแรม (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 ทีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

4. อัตราผกผันนํามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึนจากสายการบนิ 

5. ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย  % และภาษีมูลค่าเพมิ  % 

6. ทิปหวัหน้าทัวร์ (หากท่านพอใจในบริการ ควรให้ทิปเพือเป็นกําลงัใจ) 
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เงอืนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง  

 ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ ชําระทังหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน (หรือก่อนถึงกําหนดออกตัวเครืองบิน) มิฉะนนัถือวา่ท่านยกเลิก

การเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลกิการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดินทาง -  วนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิยดึค่าทวัร์ทงัหมด ยกเวน้ตวัเครืองบิน หากเงือนไขตวัเครืองบิน 

    ให้รีฟันดไ์ด ้ทางบริษทัฯ จะดาํเนินการแทนให้ ซึงระยะเวลาในการรับเงินรีฟันดค์ืน 

    ประมาณ -  เดือน ซึงทางบริษทัฯ จะคนืให้ท่านหลงัหักค่าธรรมเนียมของสายการบิน 

    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 ในกรณีทีท่านไม่มนัใจว่าจะไดรั้บการพิจารณาอนุมตัิวีซ่าจากสถานทูต 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 และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้เมืองอนั 

 เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

 

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

 


