
 

วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - ลอนดอน (องักฤษ) 

21.30 น. พร้อมคณะที ่สนามบินสุวรรณภูมิ  

อาคารผ ู ้ โดยสารระหว ่างประเทศ 

เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย 

เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกใน

เรื่องสัมภาระและ การเช็คอิน 

วนัที ่2 ลอนดอน - สโตนเฮน้จ ์– พพิธิภณัฑน์ำ้แรท่ีเ่มอืง บาธ - คารด์ีฟ๊ (เวลส)์ 

00.15 น. ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910  

06.20 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคน เข ้า เม ืองแล ้ว รถ

ปรับอากาศรอรับท่านเดินทางสู่ทุ่งราบซอลส์บรี  

นำชม สโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ ่งมหัศจรรย์ของโลกเป็นอนุสรณ์

สถานยุคก่อประวัติศาสตร์ กลางทุ ่งราบกว้างใหญ่เสาหินอนุสรณ์สถาน

ประกอบด้วย แท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง



แนว แท่งหินนี้ยังคงเป็นปริศนาความลับดำมืดว่า สร้างในยุคใด ประมาณการว่ามี

อายุกว่า 4-5000 ปี เดินทางต่อสู่เมืองบาธ ในหุบเขาเอวอน เมืองเก่าแก่ที่มีอายุ

ตั้งแต่เมื่อครั้งโรมันเรืองอำนาจจากหลักฐานที่ตั้ง บ่อ น้ำพุร้อน และซากอาคาร

เก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมือง บาธได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลก

จากองค์การ ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

13.00 น. ชม พ ิพ ิธภ ัณฑ ์น ้ำแร ่ร ้อน โรมัน 

(Roman Bath  Museum) 

ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของ

เมืองซึ่ง ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้

อ ย ่ า ง ด ี  ย ั ง ค ง ร ั ก ษ า ร ู ป แ บ บ

สถาปัตยกรรมยุคสมัยโรมันไว้อย่าง

กลมกลืน ด้านนอก เป ็นเหม ือน

อาคารสวยทั่วๆไป ภายในแบ่งเป็น 4 

โซน คือ  Sacred Springs, 

Roman Temple, Roman Bath 

House  และพิพิธภัณฑ์จัดแสดง

โบราณวัตถุต่าง ๆ ไฮไลต์ของที่นี่อยู่

ท ี ่ “Great Bath” อ่างอาบน้ำขนาด

ใ ห ญ ่  ซ ึ ่ ง เ ป ็ น ท ั ้ ง จ ุ ด ส ำ ค ั ญ ที่

นักท่องเที่ยวจะต้องมาถ่ายรูปสวยๆ 

เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนั่งเล่นทอด

อารมณ์อยู่ริมน้ำสีเขียวมรกตอย่าง

ผ่อนคลาย เท ี ่ยวชมเมืองอาคาร

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียน

มีให้เห็นอย่างมากมาย จุดเด่นที่จะ

เ ห ็ น เ ด ่ น ช ั ด ค ื อ  “The Circus” 

อ อ ก แ บ บ โ ด ย จ อ ห ์ น  ว ู ด  ( John 

Wood the Younger) สถาปนิกช่ือ

ดังระดับโลกในยุคนั้น อีกแลนด์มาร์ก

ที ่น ่าสนใจ  “Royal Crescent” เป็น

ทาวน์เฮาส์รูปทรงพระจันทร์เส้ียว เดินทางต่อสู่ประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกั้น

โดยข้ามสะพานแชเว ิร ์นสู่เม ือง คาร ์ด ิ ๊ฟ เม ืองหลวงของประเทศ หนึ ่งใน



เครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ ถูกล้อมรอบไว้ด้วย

กำแพงโบราณ ชมสถานที่สำคัญของเมือง ศาลาว่าการเมือง และ พิพิธภัณฑ์ ซึ่ง

เป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ปัจจุบันเป็นศูนย์บริหารราชการเมือง   

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเข้าสู ่ที ่พัก  Radisson Blu Hotel, Cardiff **** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 

วันที่ 3 ไบบิวรี - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด  อัพพอน เอวอน - ยอร์ค 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น. เที่ยวภูมิภาคคอตสโวลส์ มีหมู่บ้าน

เล็ก ๆ สไตล์ชนบทและวิถีสโลว์ไลฟ์

เรียงราย สลับกับทุ่งหญ้าสีเขียว

ขจี ภูมิภาคนี ้ เคยเป็นศูนย์กลาง

การค้าขนแกะมาตั ้งแต่ยุคกลาง 

หมู่บ้านสวยที่แรกที่เราจะแวะเยี่ยม

ชมคือ หมู่บ้านไบบิวรี่ (Bibury) อยู่

ในแคว้น Gloucestershire ในเขต

หุบเขา Cotswolds เป็น The most 

beautiful village in England และ

ยกย่องให้เป็นหมู่บ้านที่ถ่ายรูปสวย

ที่สุด ถัดไปคือ เบอร์ตัน ออน เดอะ

วอเตอร์ หมู ่บ้านที ่โด่งดังที ่สุด ดู

 เงียบสงบมีลำธารสายเล็กๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง ต้นวิลโลว์

ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำบรรยากาศอัน รื่นรมย ์แล้วเดินทางต่อสู่เมือง สแตรท

ฟอร์ด เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอนอันเป็นบ้านเกิดของวิลเล่ียมเช็คสเปียร์ กวี

ที่มีช่ือเสียงที่สุดของอังกฤษ   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เดินเล่นชมเมือง หรือจะเรียกว่าหมู่บ้านเชคสเปียร์ ก็ว่าได้ ด้วยการที่เป็นกวีเอก

สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก การมาเยือนเมืองนี้เหมือนตามรอยนักกวี

ผู้โด่งดัง แล้วเดินทางสู่ เมืองยอร์ค (York) อดีตโรมันใช้เป็นแนวกำแพงป้องกัน

การบุกรุกของชาวสก็อตผู้ป่าเถื่อน 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก York Marriott Hotel **** หรือ เทียบเทา่ในระดับเดียวกัน 



วันที่ 4 ยอร์คมินสเตอร์ - อีสต์โคสด์ เรลเวย์ - เอดินเบิร์ก  (สก๊อตแลนด์) - ช้อปปิ้ง

ย่านถนนปริ้นเซส 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

09.00 น. ชมและถ่ายรูปกับ คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ ส่ิงก่อสร้าง โบราณเช ื ่อก ันว ่าม ีมา

ตั้งแต่ยุคโรมัน เข้าสู่ยา่นเมืองเก่าอัน เป็นที่ตั้ง มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ จัดเป็น

มหาวิหาร แห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ เป็นโบสถ์แบบกอธิคที่ใ ห ญ ่ ท ี ่ สุ ด 

ภายในงดงามตกแต่งด้วยกระจกสี เดินเที่ยวเล่นชมเมือง บันทึกภาพสวย หรือหา

ซื้อของที่ระลึก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ออกเดินทางโดย รถไฟด่วนสู่ดินแดนของสก๊อตแลนด์ ที ่เมืองเอดินเบิร์ก เมือง

หลวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงาม  ถนนปริ้นเซส มีห้างสรรพสินค้า แบรนด์เนม 

และร้านขาย ของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่สก็อตเครื่องดนตรีประจำชาติส ก ็อตที่

มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งผ้า WOOL และผ้า แคชเมียร์ และผ้าตาร์ตัน 

ผ้าลายสก็อตพื้นเมืองอันเป็น เอกลักษณ์ของประเทศ 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 นำท่านเข้าสู ่ท ี ่พัก  Hotel Novotel Edinburgh Centre **** หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 5 แคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - โฮลีรู๊ด -  เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

08.30 น. ยามเช้านำคณะเที่ยวชมเมือง ขึ้นสู่ยอดเขาแคลตัน ชม วิวทิวทัศน์ของตัวเมือง

ถูกแบ่งเป็นสองฝั่งของโอลด์ทาวน์ และนิวทาวน์ บนเนินเขาแห่งนี ้ยังเป็นที่ตั้ง

ของอนุสรณ์สถานที่คล้าย คลึงมหาวิหารแพนธีออน ทำให้เอดินเบอระได้รบัการ

ขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” กลับลงมาสู่ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ



ที ่เชื ่อมสู ่พระตำหนักโฮลี ่ร ู ๊ดฝั ่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่า

ภาคภูมิใจ แล้วนำท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบิร์ก อัน สง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบน

เนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม

อาทิ  ส่วนของป้อมปราการ, กำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้ง

ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น.  ของทุกวันตลอด 150 ปีที ่ผ่านมา, 

โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่

เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับ

เรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้อง

ประท ับ  และห ้องมหามงก ุฎ และ 

Great โรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละ

ยุคสมัยปัจจุบัน จัดแสดงเกี่ยวกับ

อ า ว ุ ธ ย ุ ท โ ธ ป ก ร ณ ์ ท ี ่ ใ ช ้ ใ นการ

สงคราม ล้วนควรค่าแก่การได้เข้าชม  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ สู่เขต เลคดิสทริค (Lake  District) อุทยานแห่งชาติ

ที่ได้รับการขนานนามว่าดีและ สวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุม

ทะเลสาบถึง 16 แห่ง 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Low Wood Bay Resort & Spa****  หร ือ เท ียบเท ่า ใน

ระดับเดียวกัน 

วันที่ 6 เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์แทรฟ ฟอร์ด - มหานครลอนดอน  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น. ชมบรรยากาศยามเช้าอันแสนสดช่ืน

ของ เลคดิสทริค  อุทยานที่มีช่ือเสียง

ที่สุดของประเทศ แหล่งพักผ่อนตาก

อ า ก า ศ  ท ่ า ม ก ล า ง ค ว า ม เ ป็ น

ธรรมชาติของทะเลสาบ  แ ล ะ ห ุ บ เขา

งดงามประดุจหนึ่งภาพวาด เดินทาง

ต่อสู่ แมนเชสเตอร์ เมืองที่มีสโมสร

ทีมฟุตบอลช่ือดัง นำเข้า ชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด สโมสรแมนยู ฯ จัดว่ารวย

ที่สุดอันดับต้นๆของโลก มีสนามแข่งที่งดงามและ ท ั น ส ม ั ย  MEGA STORE ที่



มากมายไปด้วยของที่ระลึก หลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การ

เข้าชมสนามฟุตบอลและมิวเซียมจะงดให้บริการในวันทำการแข่งขัน) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของส ห ร า ช อ า ณ า จ ั ก ร  มี

ประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ

การเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็น

ที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น – ต้นตำรับเป็ดย่างอันโด่งดัง เมนู

หอยเชลล์ + กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Copthorne Tara Hotel London Kensington * * * *  ห รื อ

เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที่ 7 มหานครลอนดอน - ลอนดอนอาย – ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน - มาดามทสุโซด่์ - 

ถนนอ็อกฟอร์ด 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

08.30 น. เที่ยวมหานครลอนดอน โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ด้วยความ เป ็นเครือจักรภพ 

ทำให้ตัวเมืองถูกประดับไปด้วยงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่า  จัตุรัสพิค

คาดิลล่ี, จัตุรัสทราฟัลก้าร์. จตุรัสรัฐสภา, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่ได้รับการบูรณะ

ใกล้เสร็จสมบูรณ์, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์, มหาวิหารเซนต์ปอล, ลอนดอน

บริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก, ทาวเวอร์บริดจ์, ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน 

ที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เกรียงไกร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ ่งเป็นกลุ่ม

อาคารและหอคอยหลายหลังใช้เป็นที่เก็บส่ิงของล้ำค่า อาทิ  ม ห า ม ง ก ุ ฎ อ ิมพี

เรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 

2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร 

“โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับ

ด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1” สัมผัส

ว ิวท ิวท ัศน์ แบบเบ ิร ์ดอายว ิวบน

ลอนดอนอาย กระเช้าไฟฟ้าที่สูงที่สุด

ในทวีปยุโรป สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รบั

ความนิยม ย่านโอลด์ทาวน์ลอนดอน 

เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ครั ้งใหญ่, ถนน

ไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทำการของรัฐใน



ปัจจุบัน, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้าของพระราชวังบั้คกิ้งแฮม ที่ประทับของพระเจ้าอลิ

ซาเบธที่ 2และพระสวามี ก่อนที่จะไปเข้าชม พิพิธภัณฑ์หุน่ขีผ้ึง้มาดามทุสโซ่ด์ แต่

ละห้องล้วนจัดไว้อย่างน่าชมอาทิ ห้องบุคคลสำคัญๆ จากทั่วโลกและมีชื่อเสียง

นักกีฬา, ศิลปินเอก, นักการ เมืองตลอดจนผู้นำ ประเทศต่างๆ รวมทั้งราชวงศ์

แห่งอังกฤษ แล้วให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับลอนดอนแท็กซี่ ผ่านห้องต่างๆ ที่ล้วน

แต่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยย่านถนนอ๊อก

ฟอร์ด 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Copthorne Tara Hotel London Kensington * * * *  ห รื อ

เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที่ 8 พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้ง Outlet - เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น. เดินทางสู่หมู่บ้านวินด์เซอร์ที ่ตั ้งของ 

พระราชวัง วินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียม

ผู้พิชิต เป็นผู้เลือกทำเลก่อสร้างอยู่บน

เนินสูงมองเห็นแม่น้ำเทมส์อยู่เบื้องล่าง 

พระราชวังวินด์เซอร์  เป ็นที ่ประทับ

ประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมา

ตลอด 900 ป ีจึงถือได้ว่าพระราชวัง แห่งนี ้ เป ็นพระราชวังที ่ม ีผ ู ้พำนักอาศัย

ต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก เข้าชมภายใน เขต พระราชฐาน

ชั้นใน State Apartment ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับ

ประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน, 

ม่านปักประดับผนัง, เครื ่องลายคราม, รูปปั ้น, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึง

เฟอร์นิเจอร์ในยุคต่างๆ และห้องที่โดดเด่นที่สุด St.George's Hall ท้องพระโรง

แห่งนี้มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ในงานพระราชพิธีเลี้ยงรับรองพระราช

อาคันตุกะ ในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแต่ง ประดับประดาด้วยอาวุธชุด

เกราะและตราประจำราชวงศ์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

13.00 น. นำท่านสู่ Bicester Village เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าภายในเอ๊าท์เล็ท

กว่า 180 ร้านค้าแบรนด์เนม ให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ จนได้เวลานำท่านเดินทาง



สู่สนามบินฮีทโธรว์   เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

มีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund พร้อมช้อปปิ้ง

สินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที ่ยวบินที่  

TG917  

 

วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 

16.00 น. สายการบินไทย นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

(หมายเหตุ  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการ

เปลี ่ยนแปลงเนื ่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรม

ท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น) 

หมายเหต ุ

ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถ

โค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที ่เกิด

เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้น

เครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน,การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การ

เดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ 

หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว 

เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้น

นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจ

รับผิดชอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

PERIOD 

Tour 

Fare 

ADL 

CHD 4-11 

With Bed 

CHD 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL 

USED 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / 

CHD 

16 – 24 ต.ค. 2564 107,000 97,000 86,000 13,000 12,000 

-33,000 

-26,000 

25 ธ.ค. 2564 – 02 ม.ค. 

2565 

(เทศกาลปีใหม่) 

107,000 97,000 86,000 13,000 12,000 

-33,000 

-26,000 

31 ม.ค. 2565 – 08 ก.พ. 

2565 

(เทศกาลตรุษจนี) 

107,000 97,000 86,000 13,000 12,000 

-33,000 

-26,000 

12 – 20 ก.พ. 2565 

(วันมาฆะบูชา) 

107,000 97,000 86,000 13,000 12,000 

-33,000 

-26,000 

19 – 27 มี.ค. 2565 107,000 97,000 86,000 13,000 12,000 

-33,000 

-26,000 

09 – 17 เม.ย. 2565 

(เทศกาลสงกรานต)์ 

107,000 97,000 86,000 13,000 12,000 

-33,000 

-26,000 

คา่ทวัรร์วม : 

 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ 1 ตลุาคม 2564 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 

✓ ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ใน

กรณไีมไ่ดเ้ขา้ชมทางบรษิทัฯ คนืเงนิทา่นละ 10 ปอนด)์ / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิรก์ / ค่าข้ึน

ลอนดอนอาย / ค่าเข้าพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าเข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน / ค่าเข้าชมมา

ดามทูสโซด ์

✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ 

Twin / Double ในกรณทีี่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็น

เตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการ

เปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมกีารจัดประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่า

โรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละ

เมือง ในกรณทีทีา่นมขีอ้จำกดัในการรบัประทานอาหารบางชนดิ กรณุาสอบถาม

รายละเอยีดลว่งหนา้เพือ่ความเหมาะสม 

✓ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณทีีย่ืน่วซีา่

เรง่ดว่น ชำระเพิม่ทา่นละประมาณ 10,120 บาท **ราคาขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น** 

✓ ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP 

TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จาก

อุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท 



 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 

 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับบริษัท D-STAR TOUR OR EUROPEAN 

HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแล

ท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดิน ทางของ

ท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน 

ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และ

กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง และ 30 วันก่อนการ

เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ  HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือน

เมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม)  หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่

กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 

เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปน้ี 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 

2. ผู้สูงอายุท่ีมีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยุงตัว 

3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  

High Season = เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 

31 ธ.ค.) 

/ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนือ่ง

หลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้

เกิดจากโรคประจำตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ใน

ความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่ง

มาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ

จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่าง

เดียว ท่านต้องมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 



 ● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน  

● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน 

คืนเงินมัดจำ

ทั้งหมด 

คืนเงินมัดจำ

ทั้งหมด 

 ● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน  

● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน 

หักมัดจำ 10,000 

บาท/ท่าน 

หักมัดจำ 10,000 

บาท/ท่าน 

 ● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน  

● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน 

หักมัดจำ 30,000 

บาท/ท่าน 

หักมัดจำ 30,000 

บาท/ท่าน 

 ● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง  

● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน 

หัก 50% ของค่า

ทัวร์ 

หัก 50% ของค่า

ทัวร์ 

 ● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW 

● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรือ NO 

SHOW 

หัก 75% ของค่า

ทัวร์ 

หัก 75%  ของค่า

ทัวร์ 

 ● ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเง่ือนไข NON-REFUND 
หัก 90% ของค่า

ทัวร์ 

 ● หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แต่ท่าน

สามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทัน

ตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวซี่า 

และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ 

NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ด้

รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของ

สถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการ

ยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะ

ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่า

แบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน 

โดยที ่จะแจ้งให้ผู ้ เด ินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ ์ในการ



เปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็น

สุดวิสัยดังนี ้ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อ

จลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูก

ปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื ่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการ

หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 

 หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

จริง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 60 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH 

SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค. / 

เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการ

เลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการ

จัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋ว

เครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก

ท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณทีี่

ตั๋วเคร่ืองบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน ( Insurance and Fuel 

Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอัตราที ่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที ่ 1 เมษายน 2564 การ

เปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันท่ีออกต๋ัว 

 



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


