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 นําคณะเที่ยวเมืองยอรกเมืองประวัติศาสตร 2,000ป พรอมชม มหาวิหารแหงยอรค   
 นําคณะเที่ยวชม เอดินเบอระ(สกอตแลนด) เมืองหลวงมรดกโลกขององคการยูเนสโก 
 นําคณะชม ปราสาทเอดินเบอระ ปราสาทงามกลางใจเมืองกับประวัติศาสตรอันยาวนาน  
 นําคณะเขาชม”สนามฟุตบอลโอลดแทรฟฟอรด”ท่ีมีชื่อเสียงของทีมแมนเชสเตอรฯ 
 นําคณะเที่ยว เมืองลิเวอรพูล เมืองแสนสวยริมฝงแมน้ําเมอรซี เยือนสนามแอนฟลส  
 นําคณะเที่ยวชม เมืองคารดีฟ เมืองหลวงของแควนเวลส อันสวยงาม และมีชื่อเสียง 
 นําคณะเที่ยว มหานครลอนดอน เมืองหลวงของอังกฤษ อันเปยมเสนหและนาหลงใหล  
 สนุกกับการชอปปงสินคาพื้นเมือง และแบรนดเนมดังยานออกฟอรดและหางแฮรรอท 
 เดินชมหมูบานธรรมชาติ เบอรตัน และ ไบบัวรี่ THE MOST BEAUTIFUL VILLAGE  
*หัวหนาทัวรมืออาชีพชํานาญเสนทาง พักโรงแรม4ดาวและ5ดาว8 คนืเต็ม* 
หัวหนาทัวรชํานาญเสนทาง100% โปรแกรมนี้ท่ีพัก/อาหารเยี่ยม/ไกดมืออาชีพแนนอน 
โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรงไมตอเคร่ือง หรูหรา มีระดับ 

(ชวงปใหม 24ธ.ค.-02ม.ค.) คณะท่ี1 
(ชวงปใหม 25ธ.ค.-03ม.ค.) คณะท่ี2 
(ชวงปใหม 26ธ.ค.-04ม.ค.) คณะท่ี3 
(ชวงปใหม 27ธ.ค.-05ม.ค.) คณะท่ี4 
(ชวงปใหม 28ธ.ค.-06ม.ค.) คณะท่ี5 

**โปรแกรมนี้รวมความเปนอังกฤษไวมากท่ีสดุ***พักดี ทานดี พักในกรุงลอนดอน2คืน** 
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)    ทาอากาศยานสวุรรณภมู-ิลอนดอน(องักฤษ)     
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาทเ์ตอร์ D  

สายการบินไทย…สงัเกตุป้าย World Traveller agency  เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการ 
00.15 น. เหิรฟ้าสู่ลอนดอน...โดยสายการบินไทย thai airways international เท่ียวบินท่ี tg910 (บินตรง) 
***นําคณะบินตรง...ถึงลอนดอนชวงเชา...ไมตองเสียเวลาตอเคร่ือง...พรอมสะสมไมลสูบัตรทอง*** 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)   ลอนดอน-เลสเตอร-ถายภาพคูสนามบอลเลสเตอรซติี ้
                                    เชฟฟลส-เวอรพลู-สนามแอนฟลด-แมนเชสเตอร                       
06.20 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮีสโธว ์ประเทศองักฤษ หรือในอดีตเรียกว่า แควน้องักฤษ เป็นประเทศอนัเป็น

ส่วนหน่ึงของสหราชอาณาจกัร มีพรมแดนทางบกติดต่อกบัสกอตแลนด์ทางเหนือ และ
เวลส์ทางตะวนัตก ทะเลไอร์แลนดท์างตะวนัตกเฉียงเหนือ ทะเลเซลติกทางตะวนัตกเฉียง
ใต้ ทะเลเหนือทางตะวันออก และช่องแคบอังกฤษซ่ึงคั่นระหว่างอังกฤษกับยุโรป
แผ่นดินใหญ่ พื้นท่ีประเทศองักฤษส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนกลางและตอนใตข้องเกาะบ
ริเตนใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ประเทศองักฤษยงัรวมถึงเกาะท่ีเลก็กวา่อีกกวา่ 100 เกาะ เช่น หมู่เกาะซิลลีย์
และเกาะไวท ์หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ / นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองเลสเตอร 
เป็นนครและเมืองหลวงของมลฑลเลสเตอร์ ในภาคการปกครองมิดแลนด์ตะวนัออกขององักฤษ เลสเตอร์ มีการ
ปกครองระดบัรัฐบาลทอ้งถ่ินระดบัเดียว คาํขวญั ประจาํเมือง Semper Eadem (Always the Same) คงไวซ่ึ้งความเสมอ
ตน้เสมอปลายท่ีไม่มีวนัเปล่ียนแปลง) ท่ีตั้ งอยู่บนฝ่ังแม่นํ้ าซอร์ และริมป่าสงวน มีเน้ือท่ี 73.32 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรประมาณ 400,000 คน เป็นดินแดนแห่งความแตกต่างบวกกบัความอลงัการ ทาํใหม้ณฑลเลสเตอร์เป็นเมืองท่ี
น่าต่ืนตาต่ืนใจ มีสีสนั และยงัคงความสวยงาม สงบเงียบแบบชนบทองักฤษดั้งเดิมดว้ยทศันียภาพของหุบเขาและธารนํ้า
ธรรมชาติ นอกจากจะโดดเด่นในแง่ของความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ และมรดกทางวฒันธรรมตั้งแต่ยุคโรมนัมา
จนถึงยุควิคตอเรียน ใหคณะไดถายภาพคูบริเวณดานหนาของสนามฟุตบอลเลสเตอรซิต้ี 
Leicester City Football Club เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศองักฤษ ท่ีมีสนามเหยา้คือ 
คิง เพาเวอร สเตเดียมในเมืองเลสเตอร์ ปัจจุบนัเล่นอยูใ่นพรีเมียร์ลีก โดยเล่ือนชั้นในฐานะทีมท่ีชนะเลิศจาก
ฟุตบอลลีกแชมเปียนชิปในฤดูกาล 2013–14 ซ่ึงเป็นการกลับมาเล่นในลีกสูงสุดคร้ังแรกในรอบทศวรรษ ใน
ฤดูกาล 2015–16 เลสเตอร์ซิตีสามารถควา้แชมป์พรีเมียร์เป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ของสโมสร พร้อมซ้ือของท่ี
ระลึกประจาํสโมสร 
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นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองเชฟฟลด Sheffield เป็นช่ือเมืองและเขตมหานครในเซาทย์อร์กเชียร์เคาน์ตี แควน้
องักฤษ โดยมีท่ีมาของช่ือมาจากแม่นํ้ าเชฟ (Sheaf River) ท่ีไหล
ผ่านใจกลางเมือง ตวัเมืองเชฟฟีลด์มีประชากร 520,700 คน และ
เป็นหน่ึงในแปดเมืองใหญ่ของอังกฤษ (ไม่นับลอนดอน) ซ่ึง
รวมตัวกันเป็นกลุ่มแปดเมืองหลักของอังกฤษ (English Core 
Cities Group) เชฟฟีลด์มีช่ือเสียงในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 จากการผลิตเหล็กกลา้ เทคโนโลยีดา้นการหลอมเหล็ก
และสเตนเลสสตีลทาํใหเ้ชฟฟีลดมี์ประชากรเพิ่มข้ึนกวา่สิบเท่าในยคุปฏิวติัอุตสาหกรรม 

เท่ียง บริการอาหารมื้อเท่ียง ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํคณะเดินทางเขา้สู่เมือง ลิเวอรพูล ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัออกของปากนํ้าเมอร์ซีย ์(Mersey Estuary)  

นําคณะถายภาพดานหนา และซื้อของท่ีระลึกหนา สนาม
ฟุตบอลแอนฟลด Anfield สนามฟุตบอลเหยาของ
สโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล  ตั้งอยู่ในเขตแอนฟีลด์ เมืองลิเวอร์
พูล แอนฟีลด์สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2427 เร่ิมแรกเป็นสนามเหยา้ของ
สโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตนั ต่อมาในปี พ.ศ. 2435 เอฟเวอร์ตนัยา้ยสนาม
ไปกูดิสันพาร์ก หลงัจากก่อตั้งสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล แอนด์ฟิลด์จึง

กลายเป็นสนามเหยา้ของลิเวอร์พูลนับแต่นั้นมา...ความเป็นท่ีนิยมของ“เดอะบีทเทิลส์”
และกลุ่มนกัร้องอ่ืนๆ ทาํให้ลิเวอร์พูลเป็นท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว ในปี ค.ศ. 2007 ลิเวอร์พูล
ฉลองครบรอบ 800 ปีท่ีก่อตั้งมาและในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์พูลก็ไดรั้บตาํแหน่งเมืองหลวง
ทางวฒันธรรมของยโุรปในปี ค.ศ. 2004 บริเวณหลายบริเวณในตวัเมืองไดรั้บฐานะเป็น”
มรดกโลกโดยยูเนสโก”ท่ีเรียกวา่เมืองการคา้ทางทะเลลิเวอร์พลู  
นําคณะออกเดินทางสู่เมือง”แมนเชสเตอร” เป็นนครและเมืองในสหราช
อาณาจกัร ตั้งอยูท่างตอนเหนือของแควน้องักฤษ มีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก และไดก้าร
ยอมรับจากหลายฝ่ายวา่เป็นเมืองรอง ของสหราชอาณาจกัร แมนเชสเตอร์เป็นศูนยก์ลางศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ 
เมืองมีช่ือเสียงไปทัว่โลกจากการกีฬา โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่แมนเชสเตอร์ยไูนเตด็ และแมนเชสเตอร์ซิ
ตี และสโมสรคริกเกต็ แลงคาเชียร์ เคาน์ต้ี 

คํ่า  บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั...อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
พกัท่ี :the midland hotel MANCHESTEr/Hilton hotel/ใกลเคียง++ 
***พักโรงแรมดีดี...ยานเขตเมืองเดินเลนไดสบายๆ*** 
วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)   แมนเชสเตอร-วนิเดอรเมยีร-ลองเรอืทะเลสาบวินเดอรเมยีร 
                                    กลาสโกว(สกอตแลนด)-เอเดนเบริก(สกอตแลนด) 

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
นาํคณะออกเดินทางสู่”วินเดอรเมียร”ซ่ึงตั้งอยู่ในเขต อุทยานแหงชาติเลคดิสทริค ทางทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือขององักฤษ ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองถ่ินกาํเนิดของ William Wordsworth กวีผู ้
มีช่ือเสียงขององักฤษ ปัจจุบนัถือเป็นอุทยานแห่งชาติ เมืองท่ีมีธรรมชาติอนังดงามและทะเลสาบท่ีทอดตวัเป็นแนวยาว
ไปในออ้มกอดของหุบเขาอนัเขียวขจี โดยใชเ้สน้ทางผา่น เขตเลค ดิสทริค ดินแดนแห่งทะเลสาบ 
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ทั้ง 16 แห่งชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลท่ีเต็มไปด้วยตน้ไม  ้และดอกไมเ้มืองหนาวท่ีแลดูร่มร่ืน รถโคช้
เดินทางถึงท่าเรือ..นําคณะ”ลองเรือทะเลสาบวินเดอร
เมียร”  ชมความงดงามอันบริสุทธ์ิของทะเลสาบ  ซ่ึงเป็น
ทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่ มีความยาวถึง 18 กิโลเมตร กวา้งถึง 1.5 
กิโลเมตร ชาวพ้ืนเมือง เรียกกันว่า “ทะเลสาบร้ิบบ้ิน” เพราะ
ทะเลสาบแห่งน้ีมีรูปร่างลกัษณะ คลา้ยพื้นผา้เลก็ๆยาวๆ คลา้ยกบัร้ิ
บบ้ินท่ีใชใ้นการผูกกล่องของขวญั นํ้ าในทะเลสาบแห่งน้ีเกิดจาก
การละลายของหิมะบนภูเขาจนก่อเกินทะเลสาบนัน่เอง ท่านจะสามารถสมัผสัไดก้บัความร่มร่ืนจากไมใ้หญ่นานาพนัธ์ุ 

เท่ียง บริการอาหารมื้อเท่ียง ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองกลาสโกว Glasgow เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสกอตแลนด ์ตั้งอยูบ่นแม่นํ้ าไคลด ์ชาว

กลาสโกว์ รู้ จักกันในช่ือ  กลาสวี เ จี ยนส์  (Glaswegians) 
นอกจากน้ีกลาสวีเจียนส์ยงัเป็นช่ือสาํเนียงทอ้งถ่ินอีกดว้ย ซ่ึง
นิยมเรียกกนัว่า "Glasgow Patter" มืองกลาสโกวน์ั้นถือเป็น
เมืองใหญ่ในสหราชอาณาจกัรท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองและลํ้า
หน้ามากท่ีสุดเมืองหน่ึง ตั้งแต่ในศตวรรษท่ี 16 เมืองกลาส
โกวเ์ติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากการเป็นเมืองท่าใหญ่ของ
มหาสมุทรแอตแลนติก จากนั้นในศตวรรษท่ี 19 อุตสาหกรรมเหลก็ การต่อเรือ และยานยนตไ์ดเ้ติบโตข้ึนจนเป็นผลทาํ
ให้ผูค้นหลัง่ไหลเขา้มา ในท่ีสุด กลาสโกวก์ลายเป็นเมืองท่ี 3 ของยโุรปท่ีมีจาํนวนประชากรเกินหน่ึงลา้นคน รองจาก
ลอนดอนและปารีส และกลายเป็นเมืองสําคญัอนัดบั 2 ของสหราชอาณาจกัรรองจากลอนดอน กลาสโกวย์งัเป็นอีก
เมืองหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งมากจากนกัท่องเท่ียว ทั้งน้ีเน่ืองจากความหลากหลายของกิจกรรมท่ีสามารถหาทาํได้
ในเมืองใหญ่แห่งน้ี เช่น  ช้อบป้ิง sightseeing งานเทศกาล พิพิธภัณฑ์ ดูหนังฟังเพลง ด้วยความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมบวกกับการท่ีมีศิลปินมากมายทําให้ในปี 1990 เมืองแห่งน้ีได้รับการยกย่องให้เป็น เมืองแห่ง
สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมของยุโรป (Europe’s City of Architecture & Culture) แหล่ง ช็อบป้ิงในกลาสโกวน์ั้นมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ...นาํท่านเดินเท่ียวชมเมืองแสนสวยแห่งน้ี นาํคณะออกเดินทางสู่เมืองเอดินเบอรระ 
เมืองหลวงของแควน้ สกอตแลนด สหราชอาณาจกัร ตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของสกอตแลนด ์เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมี
ประวติัความเป็นมาตั้งแต่ยุคกลางลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยู่กลางเมือง เป็นท่ีตั้งของปราสาทเอดินบะระอนั
เป็นทาํเลท่ีไดเ้ปรียบเชิงยทุธศาสตร์ในสมยัก่อน โดยรอบภูเขาถูกปรับพื้นท่ีเป็นคูเมืองเพื่อประโยชน์ในเชิงการทหาร 
รอบนอกเป็นท่ีราบลดหลัน่เป็นขั้น ๆ กระจายออกโดยรอบ เมืองเอดินบะระนั้นข้ึนช่ือวา่เป็นเมืองแห่งเทศกาลต่าง ๆ  

คํ่า  บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร/ นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั...อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
พกัท่ี : hilton hotel edinburg/ใกลเคียง++  
ใจกลางเมืองเอดินเบิรก...เดินเลนยามคํ่าคืนได 
***พักโรงแรมดีดี...ยานเขตเมืองเดินเลนไดสบายๆ*** 
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วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)ปราสาทเอดนิเบริก-ชมเมอืง-นัง่รถไฟดวน EAST COASTสายสูยอรค 
                             มหาวหิารยอรคมินสเตอร-ชมเมอืงยอรค 

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 นําคณะเขาชมความสวยงามภายใน”ปราสาทเอดินเบอระ” Edinburgh Castle อนัสง่างามดว้ย

ทาํเลท่ีตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุม
เมือง เคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์ก๊อต เคยถูกทาํลายลง
หลายคร้ัง แต่ทุกคร้ังก็ไดรั้บการบูรณะ และสร้างใหม่ให้
กลับคืนสู่ความสง่างาม  โดยเฉพาะคร้ังสุดท้าย  ใน
ศตวรรษท่ี 19 โดย เซอร์วอลเตอร์สก็อต นกัปราชญช์าวส
ก็อต ไดแ้บ่งห้องเป็นส่วนต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วน

ของป้อมปราการและกาํแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของ
ทุกวนัตลอด 150 ปีท่ีผา่นมา, ชมโบสถเ์ซนตม์ากาเร็ต ท่ีถูกสร้างข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 เพื่อรําลึกถึงพระมารดาของ
กษตัริยเ์ดวิดท่ี 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชั้นในส่วนท่ีเป็น The Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต 
ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทั้ งห้องจัดเล้ียง ,การประชุมสภา ,โรงเรือนทหารและ
โรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยุคสมัย ปัจจุบันจัดแสดงเก่ียวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีใช้ในการสงคราม ปราสาท
เอดินบะระเป็นปราสาทท่ีเป็นสถานท่ีเปิดตวัของหนงัสือเร่ือง แฮร่ี พอตเตอร์ เน่ืองจากมีลกัษณะใกลเ้คียงฉากเมืองแม่
มดในทอ้งเร่ือง นําคณะน่ังรถชมเมืองผานเขาสู เขตเมืองเกา OLD TOWN เอดินเบอระท่ี
ไดรับการยกยองใหเปน”มรดกโลกจากยูเนสโก”UNESCO ถึง 2 คร้ัง ในตวัเมืองมีอาคารถึง 
4,500 หลงัซ่ึงมีความหนาแน่นมากท่ีสุดในโลก และยงั
เป็นเมืองสมยัใหม่ท่ีมีชีวิตชีวาเต็มไปดว้ยศิลปะและ
วฒันธรรม รถโคช้ผ่านชม“ อนุสาวรียบ์็อบบ้ี ”สุนัข
พนัธ์ุสกายเทอเรียร์ท่ีโด่งดงัตวัหน่ึงของโลก จากความ
ซ่ือสัตยแ์ละจงรักภกัดีนาํคณะเท่ียวชมพร้อมถ่ายภาพ
บริ เวณด้านหน้า  พระราช วังโฮลี รู ด  ช่ือ 

Holyrood เป็นคาํท่ีแปลงเป็นภาษาอังกฤษจากคาํว่า "Haly Ruid" ของภาษาสกอตท่ี
แปลว่า "กางเขนศกัด์ิสิทธ์ิ" (Holy Cross) เป็นพระราชวงัท่ีเป็นสมบติัส่วนพระองคข์องพระ
ราชวงศอ์งักฤษท่ียงัทรงใชใ้นสถานท่ีประทบัหลกัในสกอตแลนด ์ฮอลีรูดเดิมเป็นสาํนกัสงฆท่ี์
ก่อตั้งโดยพระเจา้เดวิดท่ี 1 แห่งสกอตแลนด์ ในปี ค.ศ. 1128 ต่อมามาใชเ้ป็นท่ีประทบัหลกัของ

พระมหากษตัริยแ์ละพระราชินีของสกอตแลนด์มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 15 ตวัพระราชวงัตั้งอยู่ทางใตข้องรอยลั
ไมล ์(Royal Mile) ในเอดินบะระ ตรงกนัขา้มกบัปราสาทเอดินบะระทางอีกดา้นหน่ึงของรอยลัไมล ์ในปัจจุบนัเป็นท่ี
ประทบัอยา่งเป็นทางการในสกอตแลนดข์องสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 ผูท้รงประทบัเป็นเวลาหน่ึงอาทิตยใ์น
ตน้ฤดูร้อนของทุกปีและทรงเป็นเจา้ภาพงานเล้ียงในสวนและการเล้ียงรับรองอยา่งเป็นทางการต่าง ๆ เม่ือประทบัอยู่
ท่ีน่ี...นําคณะถายภาพกับ”จุดชมวิว”บนเนินเขากับภาพวิวสวยๆในมุมกวางของเมืองเอ

ดินเบิรกอันเปยมสเนห / เท่ียง บริการอาหารมื้อเท่ียง ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย นําทานน่ัง รถไฟดวน อีสต โคสด เรลเวย East Coast Railway สูเมืองยอรค 

 เมืองยอรค(มาอังกฤษตองหามพลาด) ซ่ึงเป็นนครท่ียงัมีกาํแพงเมืองโบราณลอ้มรอบท่ีตั้งอยูใ่นนอร์ธ
ยอร์กเชอร์ในภูมิภาคยอร์กเชอร์และแม่นํ้ าฮม้เบอร์ขององักฤษ นครยอร์กตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีแม่นํ้ าอูสและแม่นํ้ าฟอสส์ 
ยอร์กเป็นเมืองท่ีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปีท่ีก่อตั้งมา เมืองยอร์กก่อตั้งเป็น
เมืองป้อมปราการเอบอราคุม (Eboracum) ในปี ค.ศ. 71 
โดยโรมนั และไดรั้บเลือกใหเ้ป็นเมืองหลวงของบริทาเนีย
น้อย (Britannia Inferior) ระหว่างสมยัโรมนับุคคลสําคญั
ในประวติัศาสตร์เช่น จกัรพรรดิคอนสแตนตินมหาราช มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัเมือง จกัรวรรดิโรมนัทั้งหมดปกครอง
จากยอร์กเป็นเวลา2ปีโดยจกัรพรรดิเซปตีมิอุส เซเวรุส ในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 14 พระเจา้ริชาร์ดท่ี 2 มีพระราช
ประสงคท่ี์จะตั้งยอร์คเป็นเมืองหลวงขององักฤษแต่ก่อนท่ีจะสาํเร็จพระองคก์็ทรงถูกถอดจากการเป็นพระมหากษตัริย์
เสียก่อน หลงัสงครามดอกกุหลาบ ยอร์คก็กลายเป็นท่ีตั้งของสภาแห่งภาคเหนือ และมีฐานะท่ียอมรับกนัว่าเป็นเมือง
หลวงของภาคเหนือ หลงัจากการฟ้ืนฟูราชวงศเ์ท่านั้นท่ีความสาํคญัทางการเมืองของยอร์คเร่ิมลดถอยลง ภาคยอร์กเป็น
หน่ึงในภาคคริสตจกัรในคริสตจกัรแห่งองักฤษเช่นเดียวกบัภาคแคนเทอร์เบอรีนําคณะเขาชมภายใน ”มหา
วิหารยอรกมินสเตอร” มหาวิหารท่ีสําคัญท่ีสุดของอังกฤษ มีช่ือเป็นทางการว่า "มหาวิหารและ
คริสตจกัรมหานครแห่งนกับุญเปโตรในกรุงยอร์ก" เป็นคริสตศ์าสนสถานประเภทมหาวิหารท่ีสร้างเป็นแบบกอธิคท่ี
ใหญ่ ท่ี เ ป็น ท่ีสองรองจากมหาวิหารโคโลญในประ เทศ
เยอรมนี ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป มหาวิหารยอร์กตั้งอยู่ท่ี
เ มื อ ง ยอ ร์ ก ในยอ ร์ ก เ ชอ ร์  ทา งตอน เห นือของ  สหร าช
อาณาจกัร เป็นโบสถ์ประจาํตาํแหน่งของของอาร์ชบิชอปแห่ง
ยอร์กซ่ึงเป็นตาํแหน่งสูงสุดในคริสตจักรแห่งอังกฤษรองจาก
อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี มหาวิหารยอร์กถือกนัว่าเป็น “ 
high church ” ของนิกายแองโกล-คาทอลิกของคริสตจกัรแองกลิคนัมหาวิหารมีทางเดินกลางท่ีสร้างแบบกอธิควิ
จิตร และหอประชุมนักบวช บริเวณร้องเพลงสวดและทางด้านหลงัเป็นแบบกอธิคแบบ กอธิคสูง (Perpendicular 
Gothic) ทางดา้นเหนือของแขนกางเขนเป็นแบบกอธิคองักฤษตอนตน้ ทางเดินกลางมีหนา้ต่างเหนือบานประตูท่ีสร้าง
เม่ือ ค.ศ. 1338 และดา้นตรงขา้มทางหลงัวดับริเวณชาเปลพระแม่มารีย ์มีหนา้ต่างใหญ่ช่ือ “Great East Window”  

คํ่า  บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั...อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
พกัท่ี : Hilton  hotel York /ใกลเคียง 



   

Page 6. 

วนัทีห่าของการเดนิทาง(5)     ยอรค-แมนเชสเตอร-เขาชมสนามฟุตบอลแมนเชสเตอรยไูนเต็ด  
                                   เชสเตอร-คารดฟี(เวลส) 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 นาํคณะออกเดินทางสู่เมือง”แมนเชสเตอร”เป็นนครและเมืองในสหราชอาณาจกัร ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ

แควน้องักฤษ มีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก และไดก้ารยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเป็นเมือง
รอง ของสหราชอาณาจกัร แมนเชสเตอร์เป็นศูนยก์ลางศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ เมืองมีช่ือเสียงไปทัว่โลกจาก
การกีฬา โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่แมนเชสเตอร์ยไูนเตด็ และแมนเชสเตอร์ซิตี และสโมสรคริกเกต็ แลงคา
เชียร์ เคาน์ต้ี นําคณะเขาชมภายใน”สนามฟุตบอลโอลดแทรฟฟอรด” ซ่ึงเปนสนามกีฬาใน
เขตแทรฟฟอรดของเกรตเตอรแมนเชสเตอร และเปนสนามเหยาของสโมสรฟุตบอล
แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด  สนามกีฬาเร่ิมก่อสร้างในปี  ค .ศ. 
1909 และเร่ิมเปิดใชต้ั้งแต่วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1910 ปัจจุบนัเป็น
สนามฟุตบอลซ่ึงติดตั้งเก้าอ้ีหมดทุกพื้นท่ีของสแตนด์ เป็นสนามท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ขององักฤษ ในแง่ของจาํนวนแฟนบอลท่ีรองรับได ้
ซ่ึงมากถึง 76,212 คนเป็นรองแค่สนามกีฬาเวมบลียเ์พียงแห่งเดียว และ
ใหญ่อนัดบั 3 ของสหราชอาณาจกัร ใหญ่เป็นอนัดบั 11 ของทวีปยโุรป 
ช่ือเรียกท่ีแฟนบอลคุน้หูว่า "โรงละครแห่งความฝัน" คนแรกท่ีแรกท่ีเรียกช่ือน้ีคือ เซอร์ บอ็บบี ชาร์ลตนั บุคคลระดบั
ตาํนานของสโมสรนัน่เอง สนามโอลดแ์ทรฟฟอร์ดน้ีมกัจะถูกใชเ้ป็นสนามในการแข่งขนัเอฟเอคพัรอบรองชนะเลิศ  
และเป็นสนามหลกัในการแข่งขนัหลายอยา่งในขณะท่ีสนามกีฬาเวมบลียอ์ยูใ่นระหว่างการปรับปรุง นอกจากน้ียงัได้
เป็นสนามแข่งขนันดัสาํคญัหลายอยา่ง ไม่ว่าฟุตบอลโลก 1966 หรือแชมเปียนส์ลีก 2003 และจะถูกใชแ้ข่งขนัฟุตบอล
ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 ท่ีกรุงลอนดอนเป็นเจา้ภาพ 
***หากวนัท่ีมีการแข่งขนั หรืองานพิธีต่างๆ สนามจะไม่เปิดใหเ้ขา้ชม..บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเขา้ชม**  

เท่ียง บริการอาหารมื้อเท่ียง ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํคณะออกเดินทางสู่เมือง เชสเตอร เป็นนครในมณฑลเชชเชอร์  ชายแดนของเวลส์  ไดรั้บสถานะเป็นเมืองในปี 

ค.ศ. 1541 เชสเตอร์มีอาคารในยุคกลางหลายแห่ง แต่มี
บางอาคารบริเวณกลางเมืองท่ีได้รับบูรณะในสมัย
วิกตอเรีย เป็นเมืองท่ีมีการรักษากาํแพงเมืองท่ีดีท่ีสุดใน
องักฤษ นําคณะเดินเท่ียว”เมืองเชสเตอร ซ่ึง
เป็นเมืองท่ีน่ารักมากๆเหมือนท่านเดินเขา้ไปอยูใ่นยคุของ
โรบินฮู้ด ความมีสเนห์ของเมืองอยู่ท่ีอาคารเก่าแก่แบบ 
ทิวดอร์ ท่ีมีใหเ้ห็นตลอด2ขา้งทางของการเดินเท่ียวชม ซ่ึงดา้นล่างไดป้รับเปล่ียนเป็นร้านคา้แบรนดเ์นมขององักฤษ ซ่ึง
ปรับแต่งให้เขา้กบัตวัตึกโบราณไดอ้ยา่งเหมาะสมลงตวั มีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชม และชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั 
ในบรรยากาศแบบองักฤษขนานแท ้พร้อมถ่ายภาพกบัมหาวิหารเก่าแก่ประจาํเมือง นัง่จิบกาแฟ ฯลฯ  
จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร...นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองคารดีฟ(เวลส) เป็นเมืองหลวงเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและมี
ประชากรมากท่ีสุดของเวลส์ เป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ ท่ีตั้งของสถาบนัวฒันธรรมและกีฬาแห่งชาติแทบทุกสถาบนั 
เป็นท่ีตั้งของส่ือแห่งชาติเวลส์ ท่ีตั้งของสภาแห่งชาติเวลส์ เขตเมืองมีประชากรมากกวา่ 1.4 ลา้นคน  
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คํ่า  บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร/ นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั...อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
พกัท่ี : Hilton cardiff hotel/ holliday inn cardiff/ใกลเคียงพักในเมือง 

วนัทีห่กของการเดนิทาง(6)    คารดฟี- หมูบานแสนสวยไบบวัรี-่บาธ(องักฤษ)-โรงอาบน้าํโบราณ     
                                    โรมันบาธ-สโตนเฮจน1ใน7สิง่มหัศจรรยของโลก-ออกซฟอรด    

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
นําคณะถายภาพคูกับ”ปราสาทคารดีฟ” ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีตั้งอยูใ่นแควน้เวลส์ สร้างข้ึนโดยชาวนอร์มนั
เม่ือปี ค.ศ. 1091 ในบริเวณป้อมปราการของโรมนัซ่ึงยงัปรากฏซาก
ปรักหักพงัให้เห็นอยูจ่นปัจจุบนัน้ีในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เอิร์ลแห่งบูท
ไดว้่าจา้งสถาปนิกช่ือว่า วิลเลียม เบอร์กส์ ให้ออกแบบปราสาทเพ่ือ
ปรับปรุงโดยเลียนแบบปราสาทในยคุกลาง โดยหวงัให้เป็นท่ีพกัอาศยั
แบบในเทพนิยาย ต่อมาตระกูลบูทยกปราสาทให้เป็นสมบติัของเมือง
คาร์ดิฟฟ์ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยม และเป็นท่ีตั้งของ
พิพิธภณัฑเ์ก่ียวกบัปราสาทหลงัเก่า และ การปรับปรุงปราสาทสมยัวิคตอเรียน 
จากน้ันนําทานเดินเท่ียวชม หมูบานไบบัวร่ี เจาของฉายา THE MOST BEAUTIFUL 
VILLAGE IN ENGLAND พรอมชมฟารมปลาเทราส ธรรมชาติภายในเมือง 

เดินทางสู่ เมืองบาธ(มรดกโลก) เมืองท่ีมีฐานะนครในมณฑลซอมเมอร์เซ็ทในภาคการปกครองตะวนัตกเฉียงใต้
ขององักฤษ ไดรั้บพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 1 ตวัเมืองบาธตั้งอยูเ่นินหลาย
ลูกในหุบเขาของแม่นํ้ าเอวอนในบริเวณท่ีมีนํ้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้ งถ่ินฐานของโรมัน ผูส้ร้างโรงอาบนํ้ า
โรมนั (Roman Bath) และวดั และตั้งช่ือเมืองว่า “Aquae Sulis” เมืองบาธเป็นสถานท่ีพระเจา้เอ็ดการ์ผูรั้กสงบทาํพิธี
ราชาภิเษกเป็นพระมหากษตัริยอ์งักฤษท่ีมหาวิหารบาธ ในปี ค.ศ. 973. ต่อมาในสมยัจอร์เจียบาธกลายเป็นเมืองนํ้ าแร่ท่ี
เป็นท่ีนิยมกนัมากซ่ึงทาํใหเ้มืองขยายตวัข้ึนมากและมีสถาปัตยกรรมจอร์เจียท่ีเด่นๆ สร้างจากหินบาธท่ีเป็นหินสีเหลือง
นวลมืองบาธไดรั้บฐานะเป็น  
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เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
บาย นําคณะเขาชมภายใน”โรงอาบนํ้าโรมัน”บอนํ้ารอน Roman Bath  เป็นโรงอาบนํ้าของชาวโรมนัใน

สมยัแรกเร่ิมนั้นไดผ้พุงัไปบา้งตามกาลเวลา แลว้ก็มีชาวองักฤษไปสร้าง
เพิ่มเติมและซ่อมแซมส่วนท่ีพงัทลายข้ึนมาใหม่ ปัจจุบนัตึกท่ีสร้างเพิ่มก็
จดัเป็นพิพิธภณัฑโ์ชวหิ์นเก่าบา้ง แท่นบูชาหินบา้ง หินหลุมฝังศพบา้ง 
รูปป้ันชายโรมนัเกือบเปลือยบา้ง ไปตามเร่ืองตามราวของชาวผูดี้ผูช้อบ
อนุรักษแ์ละเก็บของเก่าเป็นท่ีสุด Roman Bath เป็นสถานท่ีจริงในการ
อาบนํ้ าของชาวโรมนัโบราณ สามารถมองเห็นสถานท่ีอาบนํ้ า ห้องทาํ
ความร้อน และกระบวนการและวิธีการทาํอ่างอาบนํ้ าโบราณ นาํคณะออกเดินทางสู่เมืองซาลบัวร่ีเมืองแสนสวยท่ีมี
ทศันียภาพของชนบทองักฤษ คือทุ่งหญา้,ป่าละเมาะ,ลาํธาร,สะพาน สามารถมองเห็นหงส์ขาว หงส์ดาํ วา่ยนํ้าชา้ๆในลาํ
ธาร เป็นภาพสงบงามท่ีเพลินตา นําคณะเขาชมความประหลาดอันนาอัศจรรยของ สโตนเฮจน 
STONE HENGE 1ใน7สิ่งมหัศจรรยของโลก กองหิน
หรือแนวแท่งหิน ท่ีเป็นความลบัดาํมืดในช่วงหน่ึงของประวติัศาสตร์ 
แนวหินน้ีมีขนาดมหึมาหินเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปดว้ย
กอ้นหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112กอ้น ตั้งโดดเด่ียวอยูก่ลางทุ่งนา 
เป็นรูปวงกลมซ้อนกนัอยู่3วง บางกอ้นลม้นอน บางกอ้นตั้งตรง บาง
กอ้นวางซ้อนทบัอยู่บนยอดกอ้นหินท่ีตั้งอยู่สองกอ้น มีอายุประมาณ
ปลายยคุหินถึงตน้ยคุบรอนซ์ ใหค้ณะไดเ้ดินเท่ียวชม ถ่ายภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัส่ิงมหศัจรรยข์องโลก  
นาํคณะออกเดินทางเขา้สู่ เมืองออกซฟอรด OXFORD เมืองมหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีมีความทนัสมยัและเป็น
อมตะ และพ้ืนท่ีส่ีเหล่ียมของมหาวิทยาลยัแลดูกลมกลืนกับสถานท่ีทางศิลปะท่ีดูมีชีวิตชีวา ร้านคา้ท่ีคึกคกัและ
ร้านอาหารท่ีทนัสมยั การมาเยือนเมืองออกซ์ฟอร์ดเป็นประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนท่ีใด คุณจะไดส้ัมผสักบัความงดงาม
กบับรรยากาศริมนํ้าของเมือง นาํท่านชมบริเวณดา้นหนา้ของ วิทยาลยัไคร้สเชิร์ช วิทยาลยัท่ีใหญ่ หรูหรา และมีช่ือเสียง
ท่ีสุดในบรรดาวิทยาลยัในเครืออ๊อกซ์ฟอร์ดทั้งหมด โดยสร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ. 1525 โดยพระราชาคณะ Thomas Wolsey 
ในอดีตวิทยาลยัแห่งน้ีเป็นวิทยาลยัท่ีใชส้าํหรับสอนเช้ือพระวงศ ์และขนุนางชนชั้นสูงต่าง ๆ อีกทั้งวิทยาลยัแห่งน้ีถูกใช้
เป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์ เร่ือง อลิส ในดินแดนมหศัจรรย ์และภาพยนตร์ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลกอยา่งเร่ือง  แฮร์ร่ี พอต
เตอร์  ของผูแ้ต่งเจ. เค. โรวล่ิ์ง อีกดว้ย อิสระให้ ท่านเดินเก็บภาพความสวยงามภายในวิทยาลยัแห่งน้ีตามอธัยาศยั ชม
โบสถเ์ซนตแ์มร่ี โบสถเ์ก่าแก่ประจาํเมืองออ๊กซ์ฟอร์ด สญัลกัษณ์ของเมือง 
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คํ่า  บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร/ นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั...อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
พกัท่ี : holliday inn hotel/novotel hotel/mucure hotel/ใกลเคียง 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง(7)  ออกซฟอรด-OUTLET-ลอนดอน-ชมเมอืง-ชอปปงหางแฮรรอท    

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
นําคณะออกเดินทางสู Bicester Outlet ศูนยเอาทเล็ทท่ีใหญและมีสินคาหลากหลายท่ีสุด 
มีเวลาให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม อาทิเช่น Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, 
POLO ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่กรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศองักฤษ 

เท่ียง  อาหารม้ือเท่ียงอิสระเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท็(ไม่รวมอาหาร) 
บ่าย นาํคณะออกเดินทางเขา้สู่ มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของประเทศองักฤษ และสหราชอาณาจกัร และเป็น

เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสหภาพยโุรป เป็นเมืองท่ีมีศูนยก์ลางทางธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ลอนดอนเป็นหน่ึงในศูนยก์ลาง
สาํคญัทางธุรกิจ การเมือง วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ของโลก นําคณะนั่งรถโคชชมความสวยงามของ
มหานครลอนดอน ผ่านชม   จตุรัสทราฟลการ เป็นสถานท่ีแห่ง
หน่ึงในใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ เป็นอนุสรณ์สถานของยทุธนา
วีทราฟัลการ์ และสงครามวอเตอร์ลู ระหว่างองักฤษกบัฝร่ังเศส ในปี ค.ศ. 
1805 มี เสาเนลสัน ลอ้มรอบดว้ยอาคารสําคญั เช่น พิพิธภณัฑ์ศิลปะ โบสถ์
เซนตม์าร์ตินอินเดอะฟีลด์ นอกจากน้ีจตุัรัสทราฟัลการ์ เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้น
การประทว้งและงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ ผา่นชมสถานท่ีสาํคญัในกรุงลอนดอน สวนสาธารณะเซ็นตเจมสปารค 
ป็นสวนสาธารณะขนาด 58 เอเคอร์ในเวสตมิ์นสเตอร์ ใจกลางกรุงลอนดอน และมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาอุทยาน
หลวงแห่งลอนดอน มหาวิหารเซ็นตปอล เป็นโบสถป์ระจาํตาํแหน่งบิชอปแห่งลอนดอน สร้างข้ึนเพื่ออุทิศแก่

นกับุญเปาโลอคัรทูต ตั้งอยูใ่นกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ มหาวิหารท่ี
เห็นในปัจจุบนัสร้างเม่ือคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 และเช่ือกนัว่าเป็นมหาวิหาร
ท่ี 5 ตั้งแต่สร้างมหาวิหารกนัมา ณ ท่ีตั้งน้ีแต่อาจจะสูงกว่านั้นถา้นับการ
บูรณะเข้าไปด้วย ผ่านชมจตุรัสพิคคาเดลี,ย่านโซโห,กองบัญชาการ
ตํารวจสก๊อตแลนด์ย า ร์ด  ถ ายภ าพบ ริ เวณด านหน า”

พระราชวังบัคก้ิงแฮม”เดิมช่ือ คฤหาสน์บกักิงแฮม เป็นพระราชวงัท่ีเป็นท่ีประทบัเป็นทางการของราชวงศ์
องักฤษ เป็นสถานท่ีท่ีใชส้าํหรับการเล้ียงรับรองของรัฐและยงัเป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวสาํคญัท่ีหน่ึงของกรุงลอนดอน 
และยงัเป็นท่ีรวมพลังใจทั้ งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ พระราชวงับักกิงแฮมกลายมาเป็น
พระราชฐานท่ีประทบัอยา่งเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษเม่ือสมเดจ็พระราชินีนาถวิกตอเรียข้ึนครองราชยเ์ม่ือปี1837  
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นําคณะชอปปงท่ีหางแฮรรอดส Harrods ห้างสรรพสินคา้หรูหราบนถนนบรอมพต์นัในเขตไนท์
สบริดจ ์ลอนดอน สหราชอาณาจกัร ตราแฮร์รอดส์ยงันาํไปใชก้บัวิสาหกิจอ่ืนๆ ท่ีดาํเนินงานโดยกลุ่มบริษทัแฮร์รอดส์ 
รวมถึงธนาคารแฮร์รอดส์ แฮร์รอดส์เอสเตทส์ แฮร์รอดส์เอเวียชนั และแอร์
แฮร์รอดส์ห้างตั้งอยูบ่นท่ีดินขนาด 18,000 ตารางเมตร มีพื้นท่ีจาํหน่ายสินคา้
กวา่ 90,000 ตารางเมตรในร้านคา้กวา่ 330 ร้าน  

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร “ลอบสเตอรเบอรเกอร“ 
พกัท่ี : holliday inn hotel/novotel hotel/ใกลเคียงยานชอปปงเคซิงต้ันฯลฯ 
(พักในเมืองลอนดอน2คืนสบายๆ ไมตองออกไปพักใหไกลๆนอกเมือง หรือสนามบิน ใหเสียเวลา) 
วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง(8)   ลอนดอน-ทาวเวอรออฟลอนดอน-ลองเรอืแมน้าํเทมส 
                                    ไชนาทาวน-เปดโฟซซีัน่-เดินเลนถนนออกฟอรดสตรที   

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
นําคณะเขาชม”หอคอยแหงลอนดอน”ทาวเวอร ออฟ 
ลอนดอน ซ่ึงเป็นพระราชวงัหลวง และป้อมปราการตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้ าเทมส์

ในกรุงลอนดอนในองักฤษเป็นพระราชวงัท่ีเดิมสร้างโดยพระเจา้วิ
ลเลียมท่ี 1 แห่งองักฤษ เม่ือปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
โรมาเนสก ์พระราชวงัเป็นรู้จกักนัในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน” หรือ “หอ” ในประวติัศาสตร์ ตวั

ปราสาทตั้ งอยู่ภายในโบโรแห่งทาวเวอร์แฮมเล็ทส์และแยกจากด้านตะวันออกของนครหลวง
ลอนดอน (City of London) ดว้ยลานโล่งท่ีเรียกว่าเนินหอคอยแห่งลอนดอน หรือ “ทาวเวอร์
ฮิล” (Tower Hill)หอคอยแห่งลอนดอนมกัจะรู้จักกันในการเก่ียวขอ้งกับหอขาว (White 
Tower) ซ่ึงแต่เดิมเป็นหอสีขาวท่ีสร้างโดยพระเจา้วลิเลียมท่ี 1 แห่งองักฤษในปี ค.ศ. 1078 แต่
กลุ่มส่ิงก่อสร้างทั้งหมดของหอคอยแห่งลอนดอนตั้งอยู่รอบวงแหวนสองวงภายในกาํแพง
และคูป้องกนัปราสาท ตวัหอคอยใชเ้ป็นป้อม พระราชวงัของพระมหากษตัริย ์และท่ีจาํขงัโดยเฉพาะสาํหรับนกัโทษท่ีมี
ยศศกัด์ิสูงเช่นพระราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 1 ก็เคยทรงถูกจาํขงัในหอคอยโดยพระราชินีนาถแมรี และยงัเป็นท่ีสาํหรับ
ประหารชีวิตและทรมาน คลงัเกบ็อาวธุ ทอ้งพระคลงั สวนสตัว ์โรงกษาปณ์หลวง หอเกบ็เอกสาร หอดูดาว และตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1303 เปนท่ีเก็บรักษามงกุฏและเคร่ืองราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร 
ใหคณะไดสนุกสนานเพลิดเพลิดเพลินกับการ”ลองเรือชมบรรยากาศเหนือแมนํ้าเทมส”
ซ่ึ ง เ ป็นแม่นํ้ า ใหญ่ ท่ีไหลในอังกฤษตอนใต้ และเ ป็น ท่ี รู้จักมากท่ี สุด เพราะแม่นํ้ าไหลผ่านใจกลางกรุง
ลอนดอน นอกจากน้ี แม่นํ้ายงัไหลผา่นเมืองอ่ืน ๆ  ดว้ย เช่น เมืองอ็
อกซ์ฟอร์ด รีดด้ิง และ วินด์เซอร์ ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้
ชมความสวยงามของ สภาผูแ้ทนราษฎรขององักฤษ รู้จกักนัใน
ช่ือ Palace of Westminster เป็นสถานท่ีท่ีการตดัสินใจท่ีสําคญัๆ
ทางการเมืองของประเทศเกิดข้ึนท่ีน่ีสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีประชุม
ของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (House of Commons) และสมาชิก
ของสภาสูง (House of Lords) ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ผูค้นมกัจะมาท่ีน่ีเพื่อชมหอนาฬิกาอนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีสําคญัอย่าง
หน่ึงของลอนดอนนัน่คือ หอนาฬิกา Big Ben ถือเป็นสญัลกัษณ์ระดบันานาชาติของกรุงลอนดอนและมี 
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ความงดงามท่ีสุดในยามท่ีหนา้ปัดนาฬิกาเรืองแสงตอนกลางคืน หอนาฬิกามีความสูง 95 เมตร สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี
ค.ศ.1858 และตั้งช่ือตาม เบนจามิน ฮอลล ์ซ่ึงเป็นรับผิดชอบดูแลการหล่อระฆงัในคร้ังแรก ความจริงแลว้ช่ือบ๊ิกเบน
ไม่ไดห้มายถึงตวัหอนาฬิกา แต่หมายถึงระฆงัใบใหญ่นํ้ าหนักสิบสามตนัท่ี
แขวนอยู่ภายในนั้น ซ่ึงหอนาฬิกาท่ีมีช่ือเสียงแห่งน้ีเป็นหอนาฬิกาประจาํ
พระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร์ เรือแล่นผา่นชมสะพานลอนดอนบริดจ ์,ทาวเวอร์
บริดจ ์ สะพานท่ีมีรูปแบบของสะพานยกและสะพานแขวนอยูร่วมกนั ตั้งอยู่
ใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ สร้างข้ึนในระหว่าง ค.ศ. 1886-1894 
เพื่อเป็นสะพานขา้มแม่นํ้าเทมส์ สะพานแห่งน้ีตั้งอยูใ่กลก้บัหอคอยลอนดอน เป็นท่ีมาของช่ือสะพาน"ทาวเวอร์บริดจ"์  

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง”เปดโฟซีซ่ัน”ท่ีมีช่ือเสียงของกรุงลอนดอน  
บาย ใหคณะอิสระกับการชอปปงยาน”ออกฟอรดสตรีท”(มาอังกฤษตองไดบรรยากาศกับการ

เดินชอปปงยานออกซฟอรด) ถนนสายหลกัท่ีคึกคกัมากท่ีสุด 
เป็นศูนย์รวมแฟชั่นช่ือดังและท่ีตั้ งของร้านรวงมากกว่า300ร้านคา้ 
ร ว มทั้ ง ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า ใ ห ญ่ ห ล า ย แ ห่ ง  มี ถ นน  REGENT 
STREET,BOND STREET เ ป็นถนนเล็กๆ เ ช่ือมต่อกับ  OXFORD 
STREET ถนนสายน้ียงัถือเป็นสาขาหลกัของแบรนด์ชั้นนําต่างๆใน
องักฤษ สําหรับสถานท่ีร้านคา้ท่ีน่าสนใจไดแ้ก่ Debemhams,House of 
raser,Selfridges,Marks&Spencer นอกจากน้ียงัมีร้าน Topshop,H&M,Saras แบรนดใ์นใจของหลายๆท่านรวมทั้ง HMV 
ศูนยร์วม DVDขนาดใหญ่ รายลอ้มดว้ยร้านอาหารนานาชนิด ร้านานกาแฟหอมกรุ่นใหท่้านไดจิ้บชมบรรยากาศ 

คํ่า  บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร/ นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั...อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
พกัท่ี : holliday inn hotel/novotel hotel/ใกลเคียงยานชอปปงเคซิงต้ันฯลฯ 
(พักในเมืองลอนดอน2คืนสบายๆ ไมตองออกไปพักใหไกลๆนอกเมือง หรือสนามบิน ใหเสียเวลา) 
วนัทีเ่กาของการเดนิทาง(9)  ขึน้ชมลอนดอนอาย(ชงิชาสวรรคยกัษ)-ชอปปงREGENT STREET 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 นําคณะข้ึนชมวิวบนชิงชาสวรรคลอนดอนอาย London Eye หรือยังรูจักในช่ือ มิลเล
เนียมวีล Millennium Wheel เป็นชิงช้าสวรรค์ท่ีสูงท่ีสุดในทวีป

ยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลาย
มาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมและ
เป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมากในสหราช
อาณาจกัร มีผูม้าเยอืนมากกว่า 3 ลา้นคนต่อปี ซ่ึง
ในอดีตเคยเป็นชิงชา้สวรรคก่์อสร้างท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก  ก่ อนจะ ถูก ชิ งตําแหน่งไปจาก ชิงช้า

สวรรค ์เดอะ สตาร์ ออฟ นานชาง ในประเทศจีน (160 เมตร) ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2006 ต่อมาภายหลงัตาํแหน่งตก
เป็นของ สิงคโปร์ ฟลายเออร์ ในประเทศสิงคโปร์(165 เมตร) ในวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2008 อยา่งไรกต็าม ลอนดอน 
อาย ไดรั้บตาํแหน่งจากการใหบ้ริการวา่ "ชิงชา้สวรรคท่ี์ก่อสร้างดว้ยโครงเหลก็คํ้าขา้งเดียวท่ีสูงท่ีสุดในโลก"  

 
 



   

Page 13. 
 

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภัตตาคารอาหารไทย หรืออาหารจีนดีดี 
บาย ใหคณะไดชอปปงสงบริเวณถนน Regent Street and Jermyn Street บนถนนชอ้ปป้ิงท่ีแสน

จะอลังการและน่าประทับใจ ท่ี Regent Street แห่งน้ีเต็มไปด้วย
สินคา้แฟชัน่ราคากลางๆ ขนานไปกบัร้านคา้ช่ือดงัและเก่าแก่ท่ีสุดใน
เมืองซ่ึงรวมไปถึง Hamleys (ร้านขายของเล่นเด็ก) Liberty (แฟชัน่ 
เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ชายหญิง) และ Apple Store ใกล้ๆ กนันั้นก็มี
ถนน Jermyn ท่ีเก่าแก่ซ่ึงถูกทาํใหมี้ช่ือเสียงจากเส้ือผา้ผูช้ายท่ีมีสไตล์
คงตามแบบฉบบัองักฤษดั้งเดิม นอกจากน้ีถนน Jermyn ยงัเป็นท่ีรู้จกั
ดีในเร่ืองของร้านสั่งตดัเส้ือเช่น Benson & Clegg และร้านรองเทา้มากมายรวมไปถึงร้าน John Lobb อีกดว้ย สถานี
รถไฟใตดิ้นท่ีใกลท่ี้สุด Picaadilly Circus หรือ Oxford Circus 
นําคณะออกเดินทางสูสนามบินฮีทโธว ลอนดอน เพื่อทําการเช็คอิน และทําTAX REFUND  

21.25 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ..โดยสายการบินไทย thai airways international เท่ียวบินท่ี tg911 (บินตรง) 
***กลับไฟลทดึก...มีเวลาเท่ียววันสุดทายสบายๆ แถมนอนลอนดอน2คืนเต็มอ่ิมกับการชอป+เท่ียว*** 

วนัทีส่บิของการเดนิทาง(10)    ทาอากาศยานสวุรรณภมู ิ
15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
 England-Scottland-Whale 10 Days  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน และ

ความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั    

 

ทีมงานที่มีประสบการณการทําทัวรมากกวา20ป…ทัวรเราจัดทําเสนทางเอง...ไมสงตอทัวรอื่น  
รวมกับ ธนาคารกสิกรไทย ทานสามารถไวใจในมาตรฐาน และการบริการไดอยาง100% 
 โรงแรมที่ใชสําหรับโปรแกรมDELUXEนี้ เราเลือกใชโรงแรมระดับ 4ดาว และ5ดาว ***** 
หัวหนาทวัรของบรษิัท เราคัดสรรแตมืออาชีพ มีความชํานาญเสนทางยุโรป  
   ครอบครวัทานจะไดรบัความรู และการบริการเปนอยางดี...ประทับใจแนนอน 
เที่ยวยุโรปท้ังที เที่ยวแบบทัวรระดับมาตรฐาน...มีความสุขทั้งครอบครัว 

 

รวมนํ้าด่ืมใหวันละ 1 ขวด/1ทาน เรียบรอยแลว 
โปรแกรมน้ีรวมทิปคนขับรถ ใหเรียบรอยแลว ไมตองจายเพิ่ม 
**เท่ียวยุโรปทั้งที...เท่ียวแบบDELUXE TOUR พักโรงแรมดีดี  
**เท่ียวแบบพักดี ทานดี พิธีพิถัน มีความสุขท้ังครอบครัว** 

ทัวรนี้เนนท่ีพักแบบ4ดาว*** รวมคนยกกระเปาขึ้นลงโรงแรมท่ีพักเรียบรอยแลว 
***เนนสถานที่ทองเท่ียว แบบเดินทางสบายๆ ไมตองรีบเรง*** 

เหมาะกับการเที่ยวแบบครอบครัว และคูรัก คูฮันนีมูน เดินทางไมเหน่ือย 
 

 
***โปรแกรมนี้รวมความเปนแกรนดอังกฤษไวมากท่ีสดุ*** 
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อตัราคาบรกิาร  องักฤษ-สกอตแลนด-เวลส10วนัTG DELUXE TOUR พกัด ีทานด1ี00% ทวัรแนะนํา 
***โปรแกรมนี้รวมความเปนแกรนดอังกฤษไวมากท่ีสดุ***จัดแบบพกัด ีทานด ีไมรบีเรง 

*กรุณาสํารองท่ีนั่งลวงหนาอยางนอย 05-12สัปดาห เพื่อควาสมสะดวกในการยืน่วีซา* 

ชวงการเดินทาง 
CHECK-IN3ทุมของวันแรก 

ผูใหญ  
ราคาทานละ 
พักหองละ2ทาน 

เด็กอาย ุ
ต่ํากวา12ป  

1เด็ก+1ผูใหญ 

เด็กอาย ุ
ต่ํากวา12ป  

1เด็ก(มเีตียง) 
+2ผูใหญ 

พักทานเดียวตอ1
หอง 

จายเพ่ิม 

ปใหม 24ธ.ค.-02ม.ค. 120,000 120,000 115,000 30,000 

ปใหม 25ธ.ค.-03ม.ค. 120,000 120,000 115,000 30,000 

ปใหม 26ธ.ค.-04ม.ค. 120,000 120,000 115,000 30,000 

ปใหม 27ธ.ค.-05ม.ค. 120,000 120,000 115,000 30,000 

ปใหม 28ธ.ค.-06ม.ค. 120,000 120,000 115,000 30,000 

 สิทธิพิเศษสําหรับผูถือบัตรเครดิตVISA ธนาคารกสิกรไทย สามารถผอนชําระผานบัตรเครดิต 

โดยไมมีดอกเบี้ย 0% นานถึง 4 เดือน   ( โดยชําระคามัดจําเปนเงินสด 50,000 บาท...ชวงวันหยุดปใหม )                           

 ถาตองการเดินทางโดยต๋ัว BUSINESS CLASS (กรุณาสอบถามเจาหนาที่) 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

*คา่ตวัเครอืงบนิเดนิทางไป-กลับโดยการบนิไทย (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  
 คา่รถปรับอากาศนําเทยีวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทชํีานาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12ช.ม./วัน  
 คา่ทพัีกตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขนึ 3-4 เทา่ตวั หากวันเขา้พักตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน

ประชมุตา่งๆ อนัเป็นผลททํีาใหต้อ้งมกีารปรับเปลยีนทพัีก โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเป็นหลกั  
 คา่อาหาร คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิสําหรับนําเทยีว ตามทรีะบไุวใ้นรายการ 
 คา่รถนําเทยีวดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง/ คา่หวัหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถนินําเทยีวดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมนํามันและคา่ประกนัภัยการเดนิทางทมีกีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วันททํีาการจอง 
 คา่ประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ 
ทา่นละ 100,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์  
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษนอก

รายการ คา่ซกัรดี, คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทขีองผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง) 
 คา่ทปิสําหรับหวัหนา้ทัวร ์/ มัคคเุทศก ์/พนักงานขับรถ โดยมาตรฐานสากลวันละ 2 ปอนด ์ตอ่1วัน /ตอ่1คน  
 คา่ธรรมเนยีมนํามันททีางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพมิเตมิอกีในภายหลงั 
 คา่ปรับสําหรับนําหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกําหนดไว ้ 
เง่ือนไขการชําระเงนิ 
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 50,000 กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport   และ
คาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนวันยื่นวีซา หรือไมนอยกวา 20 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ซงึจะเกดิขนึไดก็้ตอ่เมอืไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 25 ทา่น ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทังหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทเีกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ
จลาจล การปฏวิัต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทตีา่งๆ และอนืๆ ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 เนืองจากรายการทัวรน์ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไมว่า่ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมอืท่านไดชํ้าระเงนิมัดจําหรอืทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทไีดร้ะบไุวโ้ดยทังหมด 

 ทางบรษัิทเรมิตน้ และจบการบรกิาร ทสีนามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตัวเครอืงบนิ หรอืพาหนะ
อยา่งหนงึอยา่งใดทใีชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นน ีเพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทนีอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนันท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึท่านเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ ท่านจงึสามารสํารอง
ยานพาหนะได ้

 ตัวเครอืงบนิทใีชใ้นการเดนิทางไมส่ามารถ Refund หรอืเลอืนวันกลับ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับกอ่นหรอืเลอืนวันเดนิทางกลับ 
กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทกีอ่นการเดนิทาง มฉิะนันทา่นจะตอ้งซอืตัวใหมเ่องในกรณีไมเ่ดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมททีา่นซอืจากทางบรษัิท 
เนอืงจากเป็นคณุสมบตัรของตวัทอีอกมาจากทางสายการบนิ 
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 เง่ือนไขการยกเลิก//ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลทตีอ้งการันตมีัดจํากับสายการ

บนิ หรอื กรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มัดจําทพัีกโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและ...ไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วันขนึไป –  เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท   
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่  20 วัน  -  เก็บคา่ใชจ้า่ย  50 % ของราคาทัวร ์ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

 
หมายเหต ุ
o ทางบรษัิทจะทําการยนืวซีา่ของทา่นก็ตอ่เมอืในคณะมผีูสํ้ารองทนัีงครบ 25 ทา่น และไดรั้บควิการตอบรับจากทางสถานทตู เนอืงจาก

บรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทเีป็นกรุ๊ปในการยนืวซีา่ อาท ิตวัเครอีงบนิ , หอ้งพักทคีอนเฟิรม์มาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง 
ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 25 ทา่น จงึจะสามารถยนืวซีา่ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

o หากในชว่งททีา่นเดนิทางควิวซีา่กรุ๊ปในการยนืวซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่เดยีว ซงึทางทา่นจะตอ้งเดนิทาง
มายนืวซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทคอยดแูล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตา่งๆทใีชใ้นการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวทวปียโุรป ทางสถานทตูเป็นผูกํ้าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททวัรเ์ป็นผูกํ้าหนด ทา่นทมีคีวาม
ประสงคจ์ะยนืวซีา่ทอ่งเทยีวทวปียโุรป กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามทสีถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การ
พจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตวักลาง และอํานวยความสะดวกในการยนืวซีา่เทา่นัน มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บั
ทางทา่น สถานทตูจะไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ใหท้า่น กรณีทา่นใชเ้อกสารปลอมในการยนืวซีา่ 

กรณีวซีา่ททีา่นยนืไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึดงัตอ่ไปน ี
- คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่และคา่บรกิาร 5,000 บาท ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทังสนิแมว้า่จะผา่นหรอืไมผ่า่นการพจิารณา 
- คา่มัดจําตวัเครอืงบนิ หรอืตวัเครอืงบนิทอีอกมาจรงิ ณ วนัยนืวซีา่ ซงึตวัเป็นเอกสารทสํีาคญัในการยนืวซีา่ ประมาณ10,000 บาท หาก

ทา่นไมผ่า่นการพจิารณา ตวัเครอืงบนิถา้ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทําการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนยีมททีา่นตอ้งถกูหกับางสว่น และ
สว่นทเีหลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยังไมอ่อกตวัทา่นจะเสยีแตค่า่มัดจําตวัตามจรงิเทา่นัน 

- คา่หอ้งพักในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มัดจําหอ้งใน 2 คนืแรกของ
การเดนิทางหากทา่นไมป่รากฏตวัตามวนัทเีขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบ และ
มเีอกสารชแีจงใหท้า่นเขา้ใจ 

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยดึคา่ใชจ้า่ยทังหมด 100% 
 ทางบรษัิทเรมิตน้ และจบ การบรกิาร ทสีนามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตวั

เครอืงบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนงึอยา่งใดทใีชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นน ีเพราะเป็น
คา่ใชจ้า่ยทนีอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนันทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทจีะสํารองยานพาหนะ 

***สําหรับเอกสารท่ีทานตองเตรียมสําหรับย่ืนวีซา ทางเราจะสงใหทานหลังจากสํารองท่ีน่ังแลว*** 
 

รวมนํ้าด่ืมใหวันละ 1 ขวด/1ทาน เรียบรอยแลว 
โปรแกรมน้ีรวมทิปคนขับรถ ใหเรียบรอยแลว ไมตองจายเพิ่ม 
**เท่ียวยุโรปทั้งที...เท่ียวแบบDELUXE TOUR พักโรงแรมดีดี  
**เท่ียวแบบพักดี ทานดี พิธีพิถัน มีความสุขท้ังครอบครัว** 

ทัวรนี้เนนท่ีพักแบบ4ดาว*** รวมคนยกกระเปาขึ้นลงโรงแรมท่ีพักเรียบรอยแลว 
***เนนสถานที่พักท่ีเปนธรรมชาติแสนสวยของสวิสเซอรแลนด*** 

เหมาะกับการเที่ยวแบบครอบครัว และคูรัก คูฮันนีมูน เดินทางไมเหน่ือย 
 

***โปรแกรมนี้รวมความเปนแกรนดอังกฤษไวมากท่ีสดุ*** 
 

เท่ียวกับเราม่ันใจได 
World Traveller Agency Co.,ltd  

ปจจุบันเปนสมาชิกสมาคมดานทองเท่ียวระดับประเทศ 
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***โปรแกรมนี้รวมความเปนแกรนดอังกฤษไวมากท่ีสดุ*** 


