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UNSEEN BEAUTIFUL VILLAGES IN UK 10 DAYS (TG) 

อันซีนหมูบ่้านสวย อังกฤษ  
10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>>  เสน้ทางชมสถานที่ Unseen และหมู่บา้นเล็กๆ  

>> ชม Seven Sisters Cliffs  หน้าผาริมทะเลสุดสวย  อลงัการแปลกตา 
>> ชมหมู่บ้าน Bibury หมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดในประเทศองักฤษ Cotswolds 
>> ชมปราสาท St.Michael’s Mount  สมญานามมงแซงมิเชล แห่งองักฤษ  
>> ชมหมู่บ้าน St. Ives หมู่บ้านริมชายหาดท่ีได้รับการโหวตว่าดีท่ีสุดในองักฤษ  
>> ชมปราสาท Tintagel Castle  ต้นก าเนิดแห่ง King Arthur  
>> ชม Royal Pavilion พระราชวังรูปแบบอนิเดียผสมกบัยุโรป 
>> ชม DURDLE DOOR  กลุ่มแนวหินยุค Jurassic Coast  
>> ชมหมู่บ้าน Polperro Village  หมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่สุดสวย 
>> ชมหมู่บ้าน Castle Combe หมุ่บ้านสวยในเขต Cotswolds 
>> ชมหมู่บ้าน Lacock หมุ่บ้านสวยในเขต Cotswolds 
>> ชม  Roman Baths โรงอาบน ้าชาวโรมัน อายุ 2.000 ปี 
>> ชมหมู่บ้าน Bourton On The Water หมู่บ้านสุดสวย Cotswolds 
>> ชม The Minack Theatre โรงละครกลางแจ้งท่ีตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนืออ่าวพอร์ตเคอโน่ 
>> ชม Land’s End จุดส้ินสุดแผ่นดินฝ่ังตะวันตกขององักฤษ 
>> ชม Tower of London  หอคอยแห่งลอนดอน  
>> ขึน้ชิงช้าสวรรค์  London Eye ชมวิวกรุงลอนดอน  
>> ชม Windsor Castle พระราชวังสุดสวย  
>> ชมปราสาท Corfe Castle หนึ่งในปราสาทเก่าแก่ขององักฤษ   
>> ชม Big Ben / Westminster  

>> ช้อปป้ิง Bicester Outlet Village / Oxford Street / Harrods  

 

พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว        

พิเศษเมนู 

เป็ด FOUR SEASONS  / BURGER LOBSTER 

อาหารไทย / FISH&CHIPS /  

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า 
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รายละเอยีดการเดินทาง 
วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ    
21.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบ

เจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัที่สอง (2)   ลอนดอน – ไบรตัน - Royal Pavilion – Seven Sisters Cliffs - พอร์ตสมัท 
00.55 น. เดินทางสู่กรุงลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910 
07.15 น. เดินทางถงึท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศองักฤษ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางสู่เมืองไบรตัน (Brighton) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 20 
นาที) ตั้งอยูท่างใตข้องเกาะองักฤษ เป็นแหล่งท่องเท่ียวตากอากาศชายทะเลท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด
แห่งหน่ึง มีส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวมากมายเช่น ไบรตนัพาเลซเพียร์ ส่ิงปลูกสร้างยืน่ออกไปในทะเลท่ี
มีความสวยงามและถูกจดัเป็นส่ิงก่อสร้างภายใตก้ารพิทกัษข์องสหราชอาณาจกัร  น าท่านชม Royal 
Pavilion พระราชวงัรูปแบบอินเดียผสมกบัยโุรป ริมทะเลทางใตข้ององักฤษ พระราชวงัแห่งน้ีตั้งอยู่
ท่ีเมองไบรตนัเ มืองริมทะเลทางใตข้ององักฤษ ถูกสร้างข้ึนในปี 1787 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1823 
เพื่อเป็นท่ีประทบัของพระเจา้จอร์จท่ี 4 แห่งสหราชอาณาจกัร โดยทัว่ไปแลว้รู้จกักนัในนาม 
Brighton Pavilion โดยสร้างข้ึนในรูปแบบสถาปัตยกรรมอินเดียผสมกบัยโุรป ไดรั้บการออกแบบ
โดย John Nash ปัจจุบนักลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในเมืองไบรตนั ซ่ึง
ในแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมกวา่ 400,000 คน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
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น าท่านเดินทางสู่ Seven Sisters Cliffs หรือ หน้าผาเจ็ดสาวน้อย มีลกัษณะเป็นหนา้ผาหินชอลก์
จ านวนเจ็ดลูกเรียงกนัติดบริเวณช่องแคบองักฤษ โดยหนา้ผาแห่งน้ีปรากฏในภาพยนตร์หลายเร่ือง 
อาทิ แฮร์รี พอตเตอร์กบัถว้ยอคันี ปัจจุบนัพื้นท่ีของหนา้ผาหินทั้งหมดและพื้นท่ีใกลเ้คียงอยูใ่น
ความดูแลของมูลนิธิเพื่อประวติัศาสตร์และธรรมชาติ หรือ National Trust ซ่ึง Seven Sisters เป็นช่ือ
ของหุบเขาท่ีถูกกดักร่อนโดยน ้าทะเลจนกลายเป็นหนา้ผาหินปูน สูงต ่าสลบักนัไป ซ่ึงมีอยู ่7 หนา้ผา
ดว้ยกนั จึงเป็นท่ีมาของช่ือ เจ็ดสาวนอ้ยนัน่เอง  

 
อิสระใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
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จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองพอร์ตสมัท (Portsmouth) (ระยะทาง 115 
กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 30 นาที)  เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของแฮมป์เชอร์เคาน์ตี ทางชายฝ่ังตอนใต้
ขององักฤษ เป็นเมืองเกาะแห่งเดียวในสหราชอาณาจกัร ตั้งอยูบ่นเกาะพอร์ตซี ในช่องแคบองักฤษ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองโรงแรมที่พกั 
พกัท่ี:  PORTSMOUTH MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่สาม (3)     พอร์ตสมัท – จูราสิคโคสต์  - ปราสาทคอร์ฟ -  เดอร์เดิลดอร์ – พลมีัธ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่เขตชายฝ่ัง จูราสิคโคสต์  โดยมี โอล แฮร์ร่ี ร๊อค (OLD HARRY ROCK) (ระยะทาง 
115 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.30 ชม ) เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีเป็นมรดกโลกของชายฝ่ังจูราสสิค ท่ีเกิดจากการฝัง
ตวัของซากฟอสซิลนบัลา้นปี มีลกัษณะเป็นกอ้นหินชอลก์ 3 กอ้นใหญ่ยืน่ออกไปในทะเล ซ่ึง
ครอบคลุมชายฝ่ังของดอร์เซตและภาคตะวนัออกเดวอน   

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น Corfe villages หมู่บา้นเลก็ๆ อายกุวา่พนัปี ท่ีเมือง Dorset ตั้งอยู่
ระหวา่ง Wareham กบั Swanage น าท่านชมปราสาท Corfe Castle ซ่ึงเป็นปราสาทเก่าแก่  
ปราสาทน้ีถูกสร้างข้ึน ในช่วงศตวรรษท่ี 9-11 โดยกษตัริย ์เอด็วดูส์ รวมอายขุองปราสาทน้ี จนถึง
ปัจจุบนั Corfe Castle มีอาย ุร่วมกวา่ 2,000 ปี แต่ปราสาทแห่งน้ีถูกท าลายลงในช่วงสงครามกลาง
เมือง (English Civil War) ในศตวรรษท่ี 17   

 
 
 
 

https://www.google.com/
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จากนั้นน าท่านเดินชมหมู่บา้น Corfe หมู่บา้นเลก็ๆ เก่าแกท่ีมีความสวยงาม  อิสระใหท่้านเดินเล่น
หรือเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เดอร์เดิลดอร์ (DURDLE DOOR) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 
นาที) เป็นซุม้หินโคง้ซ่ึงมีลกัษณะเป็นโพรงตรงกลางแผน่หินขนาดใหญ่ท่ียืน่ลงไปในทะเล ซุม้ หิน
แห่งน้ีมีช่ือเสียงระดบัโลกถึงความสวยงามตามธรรมชาติของหินแผน่น้ีและตน้ก าเนิดของหินท่ีเกิด
จากการกดัเซาะของน ้าทะเลมาเป็นเวลากวา่ 10,000 ปี จนท าใหเ้กิดเป็นโพรงหินท่ีมีลกัษณะคลา้ย
ประตูโคง้ท่ีลอดออกไปได ้ถือเป็นจุดเด่นของอ่าว Lulworth Cove บนชายฝ่ัง Jurassic Coast 
ประเทศองักฤษ องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศข้ึนทะเบียนใหจู้ราสสิคโคสตเ์ป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 
2001 

 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองพลิมทั ( Plymount)  (ระยะทาง 175 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม.) ตั้งอยูริ่ม

อ่าวทางตอนใตเ้ป็นเมืองบนชายฝ่ังทางใตข้องเดวอนขององักฤษเรียกกนัวา่เดอะซาวดห์รือพลีมธั
ซาวด ์ใหท่้านเดินเล่นชมเมืองพลีมธั  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
พกัท่ี:  CROWN PLAZA PLYMOUNT หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่ส่ี (4)      พลีมัธ – โพเพลย์โร่ – มาราไซออน - ปราสาท St.Michael’s Mount 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโพเพลย์โร่ (Polperro Village) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 นาที) 
หมู่บา้นชาวประมงท่ีเก่าแก่ ตั้งอยูบ่ริเวณริมแม่น ้าโพ ในทางตะวนัตกเฉียงใตข้องอกัฤษ ซ่ึงความ
โดดเด่นของหมู่บา้นโพเพลยโ์ร่ มีการสร้างบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในสถาปัตยกรรมแบบองักฤษท่ี
สร้างจากอิฐและใชสี้ขาวเป็นหลกั โดยบา้นเรือนแต่ละหลงัจะตั้งในรูปแบบลดหลัน่กนัตามเนินเขา
และหนัหนา้ออกสู่ท่าเรือริมแม่น ้า เรียกไดว้า่หากมาองจากมุมกวา้งจะเป็นภาพวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม
อยา่งมาก ยิง่ท าใหรู้้สึกถึงบรรยากาศหมู่บา้นชาวประมงสไตลอ์งักฤษแบบแทจ้ริง 
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อิสระใหท่้านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาราไซออน (Marazion) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 20 นาที) 
เมืองเลก็ๆอนัเป็นท่ีตั้งของปราสาท ST.MICHAEL’S MOUNT ปราสาทแบบยคุกลางท่ีอยูก่ลางทะเล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
 น าท่านชมปราสาท St.Michael’s Mount โดยการเดินเทา้ท่ีผดุข้ึนมาเวลาน ้าลง ทางเดินน้ีมีสร้างข้ึน
โดยฝีมือมนุษย ์อนัเป็นประสบการณ์ท่ีท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม (ในกรณีท่ีน ้าข้ึนการเดินทางสู่
ปราสาทจะเปล่ียนเป็นการนัง่เรือ หรือเดินทางโดยรถสะเท้ินน ้าสะเท้ินบกแทน)  
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ปราสาทแห่งน้ีจะถูกโอบลอ้มไปดว้ยน ้าทะเลสีคราม บริเวณหนา้ต่างของปราสาทจะมองเห็นวิว
ทิวทศัน์ของทะเล และความงดงามของเมืองฝ่ังตรงขา้ม อนัเป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ีท่านไม่ควรพลาด 
บริเวณปราสาทโดยรอบจะมีตน้ไม ้ดอกไมน้านาพนัธุ์ปลูกไวอ้ยา่งสวยงาม ร่มร่ืน และมีมุมด่ืม
กาแฟใหท่้านไดน้ัง่พกัผอ่นด่ืมด ่าบรรยากาศ จากปราสาทกลางทะเล ภายในปราสาทท่านจะไดช้ม
ของใชโ้บราณตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 และภาพวาดเก่าแก่กวา่ 2,000 ปี  

 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์อฟีส์ (St. Ives) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใชเ้วลา 20 นาที) เมืองตาก
อากาศชายทะเลท่ีอยูบ่นเนินเขา เมืองเซนตอี์ฟส์เป็นเมืองท่ีไดรั้บการโหลวตใหเ้ป็นเมืองริมชายหาด
ท่ีดีท่ีสุดขององักฤษ น าท่านเดินชมเมืองเลก็ๆ เก่าแก่สวยงาม จนเป็นสถานท่ีถ่ายท าของภาพยนต์
หลายๆเร่ือง  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
พกัท่ี:  ST.IVES HARBOUR HOTEL & SPA  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่ห้า (5)       เซนต์อีฟส์ – พอร์ตเคอโน่ - โรงละครมิแนค - Land’s End –  
                              พอร์ตไอแซค – ปราสาททิงทาเจล  - เอ็กซิเตอร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพอร์ตเคอโน่ (Porthcurno) (ระยะทาง 27กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 นาที) 
หมู่บา้นเลก็ๆในเขตเซนตเ์ลแวน (St. Levan)ของมณฑลคอร์นวอลล ์หมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงทางดา้น
การท่องเท่ียวตั้งอยูใ่นหุบเขาบน ชายฝ่ังทางตอนใตข้องมณฑลคอร์ น าท่านชม โรงละครมิแนค 
(The Minack Theatre) โรงละครกลางแจง้ท่ีตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูงเหนืออ่าวพอร์ตเคอโน่ เป็นโรง
ละครกลางแจง้ท่ีมีช่ือ เสียงระดบัโลก และยงัเป็นไฮไลทด์า้นการท่องเท่ียวท่ีส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ
ของมณฑลคอร์นวอลลอี์กดว้ย  โรงละครมิแนค ถูกสร้างข้ึนโดย Rowena Cade เปิดการแสดงคร้
งแรกในปีค.ศ.1929 เป็นฉากจากบทละครสุดคลาสสิคของวิลเลียม เชกสเปียร์ ตอน ฝัน ณ คืนกลาง
ฤดู ร้อน( A Midsummer Night's Dream) บทละครท่ีผสมผสานระหวา่งเร่ืองราวความรัก เวทมนตร์
ของนางฟ้า และฉากตลกข าขนันัน่เอง นอกจากน้ีแลว้ในปี ค.ศ.1944 โรงละครกลางแจง้แห่งน้ียงัถูก
ใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับถ่ายภาพยนตร์เร่ือง Love Story ซ่ึงน าแสดงโดย Stewart Granger และ 
Margaret Lockwood ปัจจุบนัโรงละครมิแนคไดมี้การจดัแสดงละครเวที รวมไปถึงการแสดง
คอนเสิร์ต และกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเยอืนได ้เป็นจ านวน
มาก 
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น าท่านเดินทางสู่ Land’s End (ระยะทาง 7 กิโลเมตร ใชเ้วลา 20 นาที) เป็นจุดส้ินสุดแผน่ดินฝ่ัง
ตะวนัตกขององักฤษ หลายคนคิดวา่เป็นจุดใตสุ้ดขององักฤษ แต่ความเป็นจริงแลว้ จุดใตสุ้ดของ
องักฤษคือ Lizard Point แต่ Land’s End คือจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของฝ่ังคอร์นวอลล ์
(Cornwall) บริเวณน้ีจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาชมความสวยงามของแนวหนา้ผา โขดหินทอ้งฟ้า 
น ้าทะเล จ านวนมาก ท่ีน่ีเรียกไดว้า่เป็น one of Britain’s  most magnificent landmark เดินทางถึง 
Land’s End น าท่าน ถ่ายภาพกบั The Signpost หรือป้ายบอกพิกดัวา่เราไดม้าอยูท่ี่ Land’s End ซ่ึง
จุดน้ีเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยม นกัท่องเท่ียวจะมาถ่ายภาพกบัป้ายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท่ีน่ีเป็นจ านวน
มาก หากท่านใดไม่ไดถ่้ายรูปคู่กบัป้าย Land’s End ก็จะถือวา่มาไม่ถึงคอร์นวอลล ์อิสระใหท่้านได้
ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามและถ่ายภาพตามอธัยาศยั  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านเดินทางสู่ พอร์ตไอแซค (Port Isaac) (ระยะทาง 86 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 20 นาที) เป็น
หมู่บา้นชาวประมงเลก็ๆ บนชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกทางเหนือของ Cornwall ประเทศองักฤษ 
หมู่บา้นน้ีข้ึนช่ือเร่ืองความสวยงามและอุดทสมบุรณ์ของธรรมชาติ โดนตั้งแต่ทศวรรษ 1980 
หมู่บา้นดงักล่าวกลายเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์และละครชุดทางโททศัน์ช่ือดงัของเกาะองักฤษหลาย
เร่ืองท าใหเ้ร่ิมเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลา
พอสมควร  

 
 
น าท่านเดินทางสู่ ปราสาททิงทาเจล (Tintagel Castle) (ระยะทาง 17 กิโลเมตร ใชเ้วลา 25 นาที) 
ปราสาทท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาเหนือน ้าทะเล ท่ีมีซากปรักหกัพงัของปราสาทยคุเก่า และอาณาเขตท่ี
กวา้งขวาง โดยเช่ือกนัวา่ปราสาทแห่งน้ีเป็นถ่ินก าเนิดของ King Arthur ในต านานดินแดนแห่ง
มงักร และพ่อมดเมอร์ลิน  
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อิสระใหท่้านชมความสวยงาม และถ่ายภาพตามอธัยาศยั หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบัอศัวิน และมงักรในต านาน 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเอก็ซิเตอร์ (Exeter) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 20 นาที) 
เป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรมของสหราชอาณาจกัร โดยอยูใ่นมณฑลเดวอน ซ่ึงมีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม
ของชายฝ่ังทะเล เเละชนบทท่ีเเสนงดงาม มีอาคารบา้นเรือนท่ีเป็นสถาปัตยกรรมในยคุกลางท่ีงดงาม
อลงัการเป็นอยา่งมากเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมยัก่อนท่ีพวกโรมนัจะเขา้มา ท าใหร้้านอาหาร และ
ร้านคา้จะมีกล่ินอายของ  ความยอ้นยคุท่ามกลางบรรยากาศท่ีเก่าแก่และสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
พกัท่ี:  MERCURE EXETER ROUGEMONT HOTEL    หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่หก (6)       เอก็ซิเตอร์ -  บาธ - โรมันบาธ  - คอตสโวลส์ - คาสเซิลคอมบ์  - 
แลค็คอค- ไบบิวร่ี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านชม มหาวิหารเอก็ซิเตอร์ (Exeter Cathedral) ซ่ึงเป็นวิหารสไตลอ์งักฤษเเท้ๆ  ท่ีงดงามอยา่ง
มาก ราย ลอ้มดว้ยบา้นไมต้ั้งเรียงรายอยูส่องขา้งถนน รวมทั้งบริเวณใกลเ้คียงกนันั้นก็มี ถ่ายรูปกบั 
ศาลาว่าการเมือง (City Hall) ท่ีมีความเก่าแก่มากกวา่ 800 ปีอีกดว้ย ใหท่้านไดซึ้มซบับรรยากาศ
ของเมืองท่องเท่ียวโบราณท่ีมีพื้นถนนเป็นหินท่ีปูคดเค้ียวอยา่งสวยงาม เเละเเนวก าเเพงเก่าท่ียงัคง
หลงเหลืออยู ่ท่ีบ่งบอกถึงประวติัศาสตร์ท่ียนืยาวมาถึงสองพนักวา่ปี 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (BATH) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2  ชม.) ดินแดนแห่ง
อาณาจกัรโรมนัอนัยิง่ใหญ่บนเกาะ องักฤษเม่ือกวา่ 2,000 ปีมาแลว้ น าท่านเขา้ดา้นในชม  
โรมนับาธ (ROMAN BATHS) ท่ีชาวโรมนัมาสร้างไวเ้ป็นสถานท่ีอาบน ้าแร่ เม่ือ 2,000 ปีมาแลว้ 
โดยอาศยั น ้าจากบ่อน ้าแร่ธรรมชาติท่ีจะมีน ้าไหล ออกมาอยา่งต่อเน่ืองถึงวนัละประมาณ 1,250,000 
ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียสปี ท่ีน่ีจดัวา่เป็นสปาท่ีดีท่ีสุดในยคุนั้นเลยก็วา่ได ้ดว้ย
อาคารโอ่อ่าและยิง่ใหญ่บวกกบัสถาปัตยกรรมท่ีน่าท่ึงทั้งเสาหิน อาคาร และบ่อน ้าธรรมชาติ ทุก
อยา่งน้ีรวมตวักนักลายเป็นสไตลนี์โอคลาสสิคท่ีน่าช่ืนชมตลอดกาล โรมนับาธ จะเคยถูกชาวโรมนั
ปล่อยท้ิงร้างมานานเป็นร้อยปี แต่โรงอาบน ้าแห่งน้ีก็ไดรั้บความสนใจจากกษตัริยอ์งักฤษในการ

https://www.tripadvisor.co.uk/Hotel_Review-g186534-d188992-Reviews-Doubletree_by_Hilton_Hotel_Glasgow_Central-Glasgow_Scotland.html
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พฒันาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในยคุหลงั ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 มาเร่ือยๆ จนถึงปัจจุบนั การปรับปรุง
ดงักล่าวน้ีส่วนมากจะเป็นการแกไ้ขตวัอาคาร โดยเนน้ใหเ้ห็นถึงสถาปัตยกรรมในรูปแบบเดิมควบคู่
ไปกบัการก่อสร้างแบบใหม่ท่ีใชว้สัดุคงทนกวา่ ยอ้นเวลาใหท่้านไดรู้้สึกเหมือนกบัวา่อยูใ่นโรมนั
บาธยคุเร่ิมตน้จริงๆ ใหท่้านอิสระเดินเล่นเลือกตามอธัยาศยั  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนั้นน าท่านสู่เขต คอตสโวลส์ เขตหมู่บา้นชนบทแสนสวยขององักฤษถึง 70 หมู่บา้น โดย
ทั้งหมดถูกเรียกวา่ Heart Of England  โดยครอบคลุมส่ีมณฑล คือ กลอสเตอร์เชียร์, ออ็กซ์ฟอร์ด
เชียร์,ซอมเมอร์เซ็ท และวสูเตอร์เชอร์ และอ่ืนๆ บางส่วน ประกาศเป็นพื้นท่ีความงามทางธรรมชาติ
ดีเด่น พ.ศ. 1966 คอตส์โวลดเ์ตม็ไปดว้ยภูมิทศัน์ในชนบทส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเต้ียๆ และหมู่บา้น
และเมืองท่ีสวยงาม หินคอตส์โวลส์แสดงถึงลกัษณะของบา้นในเทพนิยายท่ีมกัเรียกกนัวา่กระท่อม
สีน ้าผึ้ง  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคาสเซิลคอมบ์ (Castle Combe) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใชเ้วลา 
30 นาที) เขต Wiltshire  หมู่บา้นเลก็ๆท่ีวา่กนัวา่น่ารักท่ีสุดในคอตส์โวลด ์สร้างข้ึนตั้งแต่สมยั
คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 มีทั้งปราสาท สวนองักฤษสวยๆ พิพิธภณัฑ ์บา้นโบราณ โบสถ ์ร้านชาและ
ร้านคา้ และเอกลกัษณ์ส าคญัท่ีท าใหห้มู่บา้นแห่งน้ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นอีกหมู่บา้นสวยท่ีสุดใน
องักฤษ เพราะหมู่บา้นแห่งน้ีสร้างดว้ยหิน อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศและความสวยงาม
ของหมู่บา้นน่ารักแห่งเกาะองักฤษ  
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 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านแลค็คอก (Lacock)  (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใชเ้วลา 20 นาที) 

หมู่บา้นเก่าแก่ท่ี ถูกอนรักษไ์วอ้ยา่งดี เป็น  สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตห์ลายเร่ือง ดว้ยตวัหมู่บา้นเงียบ
สงบ ดูเหมือนหลุดเขา้ไปในเทพนิยาย  

 
หมู่บา้นน้ียิง่มีช่ือเสียงมากข้ึนจากเป็นสถานท่ีถ่ายท าเร่ืองแฮร่ีพอตเตอร์  
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น าท่านเขา้ชม Lacock Abbey โบสถใ์หญ่ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางทุ่งกวา้ง โบสถน้ี์เคยเป็นสถานท่ีถ่ายท า
ภาพยนตร์เร่ือง Harry Potter ภาค 1 และ 2 ในฉากหอ้งปรุงยาของศาสตราจารยส์เนป 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวรี (Bibury) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.)  หมู่บ้าน
ที่ขึน้ช่ือว่าสวยที่สุดในประเทศองักฤษ โดยเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นก็คือ เป็นกระท่อมหินต่อกนัยาว
เรียงรายเป็นแถว มีช่ือเรียกวา่ Arlington Row ใหท่้านอิสระเดินเล่นถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศแสน
สุดประทบัใจ ไมว่า่จะเป็นบา้นเรือน แปลงดอกไม ้ล าธารของหมู่บา้น   
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
พกัท่ี:  THE SWAN HOTEL   หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 หมายเหตุ โรงแรมที่จ ากดั หากโรงแรมเต็มขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงที่พกั 

วนัที่เจ็ด  (7)    ไบบิวรี – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - บิสเตอร์เอ๊าท์เลต็ วิลเลจ  - ลอนดอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 จากนั้นน าท่านเดินชมหมู่บา้นไบบิวรี ใหท่้านไดช่ื้นชมบรรยากาศอยา่งเตม็อ่ิม 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (Bourton On The Water) (ระยะทาง 
18 กิโลเมตร ใชเ้วลา 25 นาที)  หมู่บา้นเลก็ ๆ ท่ีรู้จกักนัในนามของ “เวนิส แห่งคอตสโวลส์” เมืองท่ี

https://www.tripadvisor.co.uk/Hotel_Review-g186534-d188992-Reviews-Doubletree_by_Hilton_Hotel_Glasgow_Central-Glasgow_Scotland.html
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โด่งดงัท่ีสุดในคอตสโวลส์ ดูเงียบสงบมีล าธารสายเลก็ ๆ (แม่น ้าวินดรั์ช) ไหลผา่นกลางเมือง และมี
สะพานหินทอดขา้มน ้าป็นช่วง ๆ กบัตน้วิลโลวท่ี์แกวง่ก่ิงกา้นใบอยูริ่มน ้า เมืองน้ีมีร้านอาหารและ
โรงแรม รวมทั้งร้านคา้ใหเ้ดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย ์น าท่านชมความสวยงามภายในหมู่บา้น
แห่งน้ี พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

 
จากนั้นน าท่านชม Model Village เป็นแบบจ าลองของหมู่บา้น Bourton on the Water มีขนาดหน่ึง
ในเกา้เม่ือเทียบกบับา้นเรือนจริงๆ มีการสร้างข้ึนในปี 1930 และเปิดใหเ้ขา้ชมในปี 1937 โดย
แบบจ าลองแห่งน้ีแสดงตวัอยา่งใหเ้ห็นถึงบา้นเรือนสไตลอ์งักฤษดั้งเดิมในสมยัปี 1936 ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ซ่ึงวสัดุท่ีใชส้ร้างหมู่บา้นจ าลองนั้นเป็นวสัดุของแทท่ี้ใชใ้นการสร้างบา้น เช่น แผน่หิน หรือ
แผน่ปูน ท่ีน ามาท าเป็นผนงัและหลงัคา โดยมีการตกแต่งหนา้ต่างประตู ป้ายในหมู่บา้น และตกแต่ง
ดว้ยดอกไมอ้ยา่งเก็บรายละเอียด 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
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น าท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์เอ๊าท์เลต็ วิลเลจ  (Bicester Outlet Village) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้
เวลา 50 นาที) น าท่านชมสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทั้งขององักฤษและในยโุรป เช่น 
Anne  Fontaine  Armani  Bally  Bodum  Bose Burberry  Calvin Klein  D&G  DKNY Diesel  Dior 
Dunhill  Ermenegildo Zegna  Fendi  Gucci  Guess  Hugo Boss  Jaeger  Jigsaw  Kipling  
L'Occitane Levi's Max Mara  Missoni  Molton Brown  Mulberry  Paul Smith  เป็นตน้ เชิญท่าน
อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงลอนดอน  (London) เป็นเมืองหลวงของประเทศองักฤษ และสหราช
อาณาจกัร และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสหภาพยโุรป รวมทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีศูนยก์ลางทางธุรกิจท่ี
ใหญ่ท่ีสุด (ระยะทาง 100 กม. ใชเ้วลา 1 ชม. 30 นาที)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนู BURGER LOBSTAR 
พกัท่ี:  HILTON LONDON KENSINGTON HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่เก้า (8)  ลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – ลอนดอนอาย – ช้อปป้ิง  
                     ห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด -  สนามบิน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเขา้ชมทาวเวอร์ออฟลอนดอน ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัเกรียงไกรยิง่ใหญ่นองเลือด หรือ
แม้แต่ซับซ้อนซ่อนเง่ือน มีอดีตท่ียาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวงั, คุก และแดน
ประหาร ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลงั น าชมมหามงกุฎอิมพี
เรียล ซ่ึงประดบัดว้ยเพชรท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกช่ือ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คลัลินนั 2” 
และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดบัดว้ยเพชร “โคอินูร์” ท่ีเคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ท่ีสุดใน
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โลก และช้ินสุดทา้ยคือ “คฑา” ประดบัดว้ยเพชรเม็ดใหญ่ท่ีสุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ 
“คลัลินนั 1” 

 
ให้ท่านถ่ายรูปกบั สะพานทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) สะพานท่ีมีรูปแบบของสะพานยกและ
สะพานแขวนอยู่รวมกัน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ สร้างข้ึนในระหว่าง ค.ศ. 
1886-1894 เพื่อเป็นสะพานขา้มแม่น ้าเทมส์  ถือเป็นอีกหนึงสัญลกัษร์ของกรุงลอนดอน  

 
จากนั้นน าท่านสัมผสัประสบการณ์ ล่องเรือในแม่น ้าเทมส์ (Thames River) แม่น ้ าใหญ่ท่ีไหลผ่าน
ใจกลางกรุงลอนดอน และยงัเป็นจุดท่องเท่ียว Landmark ท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในองักฤษ 
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เรือจะล่องผ่านสถานท่ีท่องเท่ียวอนัเป็นไฮไลทข์องเมืองทั้ง หอนาฬิกาบ๊ิกเบน (Big Ben), ทาวเวอร์
บริดจ์ (Tower Bridge) สะพานขา้มแม่น ้ าเทมส์ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก (WESTMINSTER ABBEY) 
สถานท่ีประกอบพระราชพิธีศพของเจา้หญิงไดอาน่า 

 
จากนั้นน าท่านถ่ายบน สะพานเวสต์มินสเตอร์ (Westminster Bridge) ชมความสวยงามของแม่น ้ า
เทมส์ และวิวสวย ๆจากบนสะพาน ซ่ึงจากต าแหน่งน้ีเราสามารถมองเห็นสถานท่ีส าคญัของลอน
ลอน เช่น หอนาฬิกาบ๊ิกเบน (BIG BEN) วิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย ์(Westminster Abbey) พระ
อารามหลวง (Royal Peculiar) และโบสถใ์นนิกายแองกลิคนั ถูกสร้างแบบสถาปัตยกรรมกอทิกเป็น
ส่วนใหญ่ยกเวน้ตรงส่วนหอคอย วิหารแห่งน้ีถูกใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีส าคญัของราชวงศ์
องักฤษ เช่น พิธีราชาภิเษก อภิเษกและเป็นท่ีฝังพระศพกษตัริยอ์งักฤษและราชวงศ์ ล่าสุดถูกใชใ้น
พิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจา้ชายวิลเล่ียมและเจา้หญิงเคทซ่ึงพิธีไดถ่้ายทอดสดให้ไดช่ื้นชมกนัทัว่
โลกและ London eye ไดต้ามอธัยาศยักบั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนั้นเชิญท่านอิสระ ณ ย่านช้อปป้ิงไนท์บริดจ์ ท่ีมีหา้งสรรพสินคา้แฮร์ร็อด (Harrods)  
 อนัหรูหราใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหาสินคา้แบรนดจ์ากทัว่ยโุรป  

 
น าท่านชอ้ปป้ิงต่อ ณ  ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ท่ีตั้งของห้างเซลฟ
ริดเจซ (Selfridges),มาร์ค & สเปนเซอร์ (Mark & Spencer) และร้านค้าช่ือดังอีกมากมาย ตัดกับ
ถนนนนิวบอนด์ ถนนรีเจน้ท ์ถนนคาร์นาบาย และมาเบิลอาค ซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านคา้แบรนด์เนม บาร์  
ร้านขายของต่างๆ มากมาย ฯลฯ  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าเมนูแบบดีลกัซ์ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซ่ัน ต้นต ารับเป็ดอนัโด่งดัง / หอยเชลล์ / กุ้ง

มังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย 
พกัท่ี:  HILTON LONDON KENSINGTON HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่เก้า (9) ลอนดอน – พระราชวังบั๊กกิง้แฮม - ลอนดอนอาย – พระราชวงัวนิด์เซอร์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านถ่ายภาพดา้นนอกกบัพระราชวงับัก๊ก้ิงแฮม(BUCKINGHAMPALACE) เป็น
พระราชวงัเก่าแก่มีอายมุากกวา่ 300 ปี เดิมเป็นท่ีประทบัของดแห่งยคุบกัก้ิงแฮม  ต่อมาพระเจา้จอร์จ
ท่ี 3 ไดท้รงขอซ้ือต่อและในสมยัพระเจา้จอร์จท่ี 4 ก็ไดมี้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและบูรณะใหมี้
ความสวยงามโดดเด่นดว้ยศิลปะสมยัวิคตอเรียดงัเช่นปัจจุบนั  บริเวณดา้นหนา้ของพระราชวงัมี 
Victoria memorial สถานท่ีส าคญัอีกแห่งของลอนดอนท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูป 
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จากนั้นน าท่านข้ึนชมทศันียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเชา้ลอยฟ้าท่ีสูง
ท่ีสุดในทวีปยโุรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความ
นิยมและเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมากในสหราชอาณาจกัร มีผูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคน
ต่อปี 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

 น าคณะเดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์ (ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลา 40 นาที) กษตัริยว์ิลเลียมผูพ้ิชิต เป็นผู ้
เลือกท าเลก่อสร้างพระราชวงั ซ่ึงอยูบ่นเนินสูงมองเห็นแม่น ้าเทมส์อยูเ่บ้ืองล่าง น าท่านชม 
พระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle) เป็นท่ีประทบัประมุขสูงสุดแห่งประเทศองักฤษมาตลอด 
900 ปี จึงถือไดว้า่พระราชวงัแห่งน้ีเป็นพระราชวงัท่ีมีผูพ้  านกัอาศยัต่อเน่ืองยาวนานกวา่พระราชวงั
แห่งใดในโลก  
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินลอนดอน   
21.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917 

วนัที่สิบ (10)     สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ..... 

  *** ขอขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อไป *** 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  
7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7
ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียง
เสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

20 - 29 เมษายน 2566 195,900 195,900 185,900 180,900 40,000 

4 - 13 พฤษภาคม 2566 195,900 195,900 185,900 180,900 40,000 

2 - 11 มิถุนายน 2566 195,900 195,900 185,900 180,900 40,000 
 

** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15  ท่านขึน้ไป สูงสุด 20 ท่าน ** 
** หากต ่ากว่า 15  ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
** ท่านใดท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี**  

หมายเหตุ : 
รายการทัวร์และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวิสัย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 
การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะ โดยทางบริษัทจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรม
หน่ึงหรือเกดิเหตุสุดวิสัยไม่สามารถท าได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้าเพราะทาง
บริษัทได้จ่ายเงินให้แก่ทางแลนด์ยุโรปท้ังหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
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อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกัน

อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
7. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ปอนด์ / ท่าน / วัน  
8. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
9. น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวองักฤษ ประมาณ 7,000 บาท (แบบปกติ ระยะเวลาในการยืน่วีซ๋าประมาณ 2 เดือน) 
2. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
3. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 80,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 

b. จากวันจองและช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

 
หมายเหตุ 

*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนตามก าหนด 
เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกดิขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดท้ังหมด 

 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
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- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วน
ต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้  าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมที่พกั 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน

สามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวย

ความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรย่ืนวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้กบ็ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไมค่ืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑตูมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้

เดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม / ใบ / ท่าน (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/
Economy Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้ าหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บ
เพ่ิม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 


