
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดกำรเดินทำงวันที่ 9-17 กันยำยน 2565 
วนัศุกรท่ี์ 9 ก.ย. 65  กรุงเทพฯ        (ไทย)  

21.00น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T       

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

 

 



 

  
 

วนัเสารท่ี์ 10 ก.ย. 65 ดูไบ-กลาสโกว-์เอดินเบอระ-ปราสาทเอดินเบอระ-เมืองเพิรธ์(ยูเออี-สก็อตแลนด)์ 

01.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

05.35 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง   

07.50 น. เ ดินทางสู่เ มืองกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เ ท่ียวบินท่ี EK027       

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

12.45 น. ถึงสนามบินเมืองกลาสโกว ์ประเทศสก็อตแลนด ์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดินทางสู่

เมื องเอดินเบอระ (Edinburgh) เมื องหลวงของสก็อตแลนด์  

(Scothland) ดินแดนท่ีตัง้อยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีสวยงาม น าทา่นเดินทางสู่ยา่นเมืองเก่า      

สู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายส าคัญท่ีเช่ือมสู่พระต าหนักโฮลี่ รู๊ด  

(Palace of Holyroodhouse) ซ่ึงเป็นท่ีประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือน

สกอตแลนด ์และเคยเป็นท่ีประทบัของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝั่งตรงขา้มเป็น

รัฐสภาแห่งชาติสก็อตอนัน่าภาคภูมิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั น าทา่นเขา้ชมปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle)

อนัสงา่งามดว้ยท าเลท่ีตัง้บนเนินเขาสูง มองเห็นเดน่เป็นสงา่จากทุกมุมเมือง เคยเป็นท่ีประทบัของกษัตริยส์ก๊อต แบง่เป็นสว่นตา่งๆ

อยา่งน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา    

13.00 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปีท่ีผา่นมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 เพ่ือร าลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์

เดวิดท่ี 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชัน้ในส่วนท่ีเป็น The Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต น าทา่นเดินทางสู่ 

เมืองเพิรธ์ (PERTH) ซ่ึงตัง้อยูท่างตอนกลางของสก๊อตแลนดบ์ริเวณริมฝั่งแมน่ ้า TAY เดินทางถึง เมืองเพิร์ธ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั  ณ Sunbank House Metro Perth Hotel หรือระดับ

เดียวกนั 

วนัอาทิตยท่ี์ 11 ก.ย. 65 พระราชวงัสโคนน์-เมืองพิทลอชรีย-์ทะเลสาบเนสส-์ล่องเรือชมทะเลสาบเนสส ์  

             (สก็อตแลนด)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นถา่ยรูป พระราชวงัสโคนน์ (SCONE PALACE) ท่ีถูกสรา้ง

ข้ึนในปี ค.ศ. 1808 ดว้ยหินทรายสีแดง โดยมีหลงัคาปราสาทเป็นสไตลค์ลาสสิกของรูปแบบกอธิคจอร์เจีย ช่ือ 

SCONE นั้นมาจาก Scone Stone ซ่ึงเป็นหินท่ีกษัตริยเ์ป็นผูค้รอบครอง ประมาณว่าเป็นหินศักด์ิสิทธ์ิ อิสระทา่น

ถ่ายรูปตามอธัยาศัย น าทา่นเดินทางสู่เมืองพิทลอชรีย ์(PITLOCHRY) เมืองเล็กๆท่ีตัง้อยูบ่นไหลเ่ขาอนัสวยงาม

ลอ้มรอบไปดว้ยบา้นเรือนสรา้งดว้ยหินแบบวิคตอเรียน และทิวทศัน์แบบชนบทของสกอ๊ตแลนดใ์นออ้มกอดของขุนเขา

ริมแมน่ ้า TUMMEL  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสูท่ะเลสาบเนสส ์ (LOCH NESS) ลอชเนสส ์เป็นทะเลสาบ

ขนาดใหญแ่ละมีช่ือเสียงของสกอตแลนด ์จากเร่ืองเลา่ต านานของ เนสซ่ี (NESSIE) สตัวป์ระหลาด ท่ีอาศยัอยูใ่น

ทะเลสาบ Loch Ness รูปร่างคลา้ยไดโนเสาร์มีคอยาว ล าตวัใหญ่มหึมาท่ีมีคนอา้งว่าถา่ยรูปตวัเนสซ่ีไดใ้นปี ค.ศ. 

1934  ท าใหเ้ป็นเร่ืองท่ีโดง่ดงัไปทั่วโลก ท าให ้Loch Ness กลายเป็นสถานท่ีท่ีนักทอ่งเท่ียวท่ีมา Highlands นิยมมา

เท่ียวกนัมากท่ีสุด แต่จริงๆ แลว้ ลอชเนสส์ก็เป็นเพียงทะเลสาบธรรมดาๆ เหมือนกบัทะเลสาบอีกมากมายใน 

Highlandsแตส่ิ่งท่ีโดดเด่นคือ ปราสาท URQUHART ปราสาทโบราณเกา่แก ่ท่ีตัง้อยูริ่มทะเลสาบเนสส์ นั่นเอง 

เดินทางถึง ทะเลสาบเนสส ์น าทา่นล่องเรือชมทะเลสาบเนสส์ ผา่นชมปราสาท URQUHART ซ่ึงเคยเป็นหน่ึงใน

ปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในสกอตแลนด ์ตัง้อยูท่างใตข้อง Inverness ริมทะเลสาบ Loch Ness แตป่ัจจุบนั Urquhart 



 

  
 

Castle นั้นเหลือเพียงแคซ่ากของปราสาทเทา่นั้น เน่ืองจากถูกท าลายลงในปี 1692 ถึงแมว้า่ปราสาทจะถูกท าลายลง

ไปแลว้ แตก็่ยงัถือวา่เป็น Landmark ท่ีส าคญัของทะเลสาบน้ี จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูเ่มืองอินเวอร์เนส 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Nethybridge Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัจนัทรท่ี์ 12 ก.ย. 65  สเตอรลิ์ง-ปราสาทสเตอรลิ์ง-กลาสโกว-์มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว ์

     มหาวิทยาลยักลาสโกว-์จตัุรสัจอรจ์    (สก็อตแลนด)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทานเดินทางสู่ เมืองสเตอรลิ์ง เป็นเมืองหลวงเกา่ของสก็อต

แลนด ์ซ่ึงตัง้อยูล่อ้มรอบปราสาทสเตอร์ลิง พ้ืนท่ีน้ีเป็นจุดเช่ือมระหวา่ง Highland และ Lowland ของสก็อตแลนด ์

ท าใหเ้มืองสเตอร์ลิงในสมยักอ่นนั้นถูกใชเ้ป็นเมืองศูนยก์ลางทางการปกครอง การคา้ขาย และอ่ืนๆอีกจ านวนมาก 

และถูกเรียกวา่ Market Town ปัจจุบนัเมืองสเตอร์ลิงกลายเป็นเมืองท่ีถือวา่เป็นศูนยก์ลางของรัฐบาลทอ้งถ่ิน , การ

ศึกษา,การคา้ขาย และการอุตสาหกรรม รวมไปถึงบริษัทตา่งๆ แหลง่ชอ้บป้ิง ศูนยศิ์ลปะและสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ

มากมาย ทางดา้นอุตสาหกรรม เมือง Stirling มีช่ือเสียงทางดา้นการผลิตโลหะเงิน โดยสกุลเงินของสหราชอาณาจกัร 

หรือ ปอนดส์เตอร์ลิง ท่ีมีการใชม้าจนถึงทุกวนัน้ี คือ ช่ือท่ีถูกตัง้ข้ึนตามโรงกษาปณ์ในเมืองสเตอร์ลิงท่ีเป็นแหง่แรกใน

การผลิตเหรียญกษาปณ์โดยใชโ้ลหะเงิน น าทา่นถ่ายรูปดา้นหน้าปราสาทสเตอรลิ์ง ตัง้อยูบ่นเนินคาลเซิลฮิลล ์

(Castle Hill) ซ่ึงเป็นเนินท่ีเกิดจากหินภูเขาไฟโบราณ และลอ้มรอบสามดา้นดว้ยผาสูงชนัท่ีท าใหเ้หมาะแกก่ารป้องกนั

ตนเอง ต าแหน่งท่ีดีทางยุทธศาสตร์ท าใหท่ี้ตัง้ของปราสาทมีความส าคญัมาตัง้แตยุ่คโบราณ ปราสาทสเตอร์ลิง เป็น

ปราสาทท่ีมีความโดดเดน่ทางดา้นประวติัศาสตร์ และสถาปัตยกรรม ถือเป็นปราสาทท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุด และส าคญั

ท่ีสุดปราสาทหน่ึงของสกอตแลนด ์ ปัจจุบนัมีผูม้าเยี่ ยมชมปราสาทถึงปีละ4 แสนคน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทาสูเ่มืองกลาสโกว ์ผา่นชมสถานท่ีส าคญัๆ ในเมืองกลาสโกว ์

อาทิ มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว ์(Glasgow Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิค มหาวิหารแหง่น้ีเป็นสุสานฝัง

ศพของนักบุญ Saint Mungo, ศาลาวา่การเมือง (City Chamber), มหาวิทยาลยักลาสโกว ์ (Glasgow University) 

เป็นมหาวิทยาลยัที่ ถูกสรา้งโดยพระประสงคข์องพระเจา้เจมสท่ี์ 2 ในปี ค.ศ.1451 ปัจจุบนัถือเป็นมหาลยัที่ เกา่แกท่ี่สุด

เป็นอนัดบั 4 ในสหราชอาณาจกัร, ศูนยป์ระชุม Clyde Auditorium สถานท่ีจดังานคอนเสิร์ต นิทรรศการและการ

ประชุมตา่งๆ โดยโครงสรา้งของตวัอาคารนั้นมีลกัษณะคลา้ยโอเปร่าเฮา้สจ์ าลอง น าทา่นผา่นชมมหาวิทยาลยักลาส

โกว ์มหาวิทยาลยัท่ีเกา่แกท่ี่สุดอนัดบั 4 แห่งสหราชอาณาจกัร อิสระเดินเลน่ ณ  จตัุรสัจอรจ์ (George Square ) 

หวัใจส าคญัของใจกลางเมืองวิคตอเรียที่ มีคุณคา่ทางประวติัศาสตร์ของเมืองกลาสโกว ์ตัง้อยูบ่นจตุัรัสจอร์จท่ีประดบั

ประดาดว้ยดอกไมป้ระดบัดว้ยรูปปั้น 12 รูปปั้นท่ีมีช่ือเสียงของเมือง ไดแ้ก ่Robbie Burns, Walter Scott และ Queen 

Victoria ดา้นตะวันออกของจัตุรัสถูกครอบง าดว้ย Town Hall และหอคอย 230 ฟุตในปีพ. ศ. 2433 ขณะท่ี 

Merchants ‘House เป็นส านักงานใหญข่องหอการคา้ท่ีเกา่แกท่ี่สุดของสหราชอาณาจกัรกอ่ตัง้เม่ือปีพศ. 1605 ทาง

ตอนใตข้องจอร์จสแควร์ คลงัสินคา้ศตวรรษท่ี 19 เป็นส่วนหน่ึงของ เขต Merchant City อนัทนัสมยัของเมือง ท่ี

พรอ้มกบัศูนยอิ์ตาเลียนเสนอคาเฟ่ท่ีไมซ่ า้กนัรา้นอาหารและรา้นบูติกของนักออกแบบ อิสระทา่นตามอธัยาศยั 

ค า่  บริการอาหารค ่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพ ัก  ณ Golden Jubilee Conference Hotel หรือระดับ

เดียวกนั 

วนัองัคารท่ี 13 ก.ย. 65 กลาสโกว-์วินเดอรเ์มียร-์สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน-บา้นเกิดวิลเล่ียม เชคสเปียร ์

     เบอรมิ์งแฮม        (องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองวินเดอรเ์มียร ์สู่เขตเลคดิสทริค อุทยานแห่งชาติท่ี

ไดร้ับการขนานนามวา่ดีและสวยที่ สุดขององักฤษ ท่ีกวา้งขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง น าทา่นสมัผสักบั

บรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ท่ีทา่นจะไดช่ื้นชมกบัความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบ  



 

  
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสูเ่มืองสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน  เมืองบา้นเกิดของ

ยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส น าทา่นชมเมืองสเตรทฟอร์ดท่ีคงรักษาสภาพแวดลอ้มแบบชนบทขององักฤษแท ้ๆ ไวไ้ดอ้ยา่ง

สมบูรณ์ น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ บา้นเกิดของวิลเล่ียม เชคสเปียรส์ (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) กวีและ

นักเขียนบทละครชาวองักฤษท่ีไดร้ับการยกยอ่งทั่วไปวา่เป็นนักเขียนผูย่ิ้งใหญข่ององักฤษและของโลกมกัเรียกขานเขา

วา่เป็นกวีแหง่ชาติขององักฤษและ “กวีแหง่เอวอน” (BARD OF AVON) ชมบา้นท่ีเคยเป็นท่ีอาศยัของเชคสเปียร์ เป็น

บา้นหลงัคามุงดว้ยฟาง ซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัไดป้รับเป็นพิพิธภณัฑ์

ไปแลว้   

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั  ณ Hilton Birmingham Metropole Hotel หรือระดบั

เดียวกนั 

วนัพุธท่ี 14 ก.ย. 65  เบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร-์ไบบิวร่ี-บาธ-โรงอาบน ้าแร่โรมนัโบราณ-บริสตอล 

            (องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชมหมูบ่า้น BUORTON ON THE WATER ไดร้ับการ

โหวตวา่เป็นหมูบ่า้นท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศองักฤษ Regularly voted one of the prettiest villages in England 

แวะเดินเลน่ ถา่ยรูป พกัผอ่น น าทา่นเดินทางสูเ่ขต COTSWOLDS น าทา่นชมหมู่บา้นโบราณ BIBURY เป็นสถานท่ี

ซ่ึงเต็มไปดว้ยกระทอ่มโบราณ โบสถอ์นัเกา่แก ่อีกทัง้ยงัมีถนนสวย ๆท่ีรายลอ้มดว้ยดอกไมสี้สดใสริมสองขา้งทางซ่ึง

สรา้งความรูสึ้กสดช่ืนใหผู้ม้าเยือนไดม้ากทีเดียวและมนัยงัถูกจดัใหเ้ป็นหน่ึงในสถานท่ีสุดโรแมนติกซ่ึงเหมาะแกก่าร

ถ่ายพรีเวดด้ิงหรือจดังานแตง่มากทีเดียว นอกจากน้ีมนัยงัท าหนา้ท่ีเป็นฉากหลงัสวย ๆ ใหภ้าพยนตร์ช่ือดงั อยา่ง 

Bridget Jones&ดว้ย และท่ีแหง่น้ียงัไดติ้ด1ใน10สถานท่ีท่ีทอ่งเที่ ยวในองักฤษ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสูเ่มืองบาธ ดินแดนแหง่อาณาจกัรโรมนัอนัย่ิงใหญบ่นเกาะ

องักฤษเม่ือกวา่ 2,000 ปีมาแลว้น าทา่นเขา้ชมโรงอาบน ้าแร่โรมนั ท่ีชาวโรมนัมาสรา้งไวเ้ป็นสถานท่ีอาบน ้าแร่โดย

อาศยัน ้าจากบอ่น ้าแร่ธรรมชาติท่ีจะมีน ้าไหลออกมาอยา่งตอ่เน่ืองถึงวนัละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความ

รอ้นถึง 46 องศาเซลเซียส ท่ีเมืองบาธมี บอ่น ้าพุรอ้นตามธรรมชาติ 3 แห่ง บอ่ท่ีใหญท่ี่สุดคือท่ี ROMAN SACRED 

SPRING น ้าผุดจากใตดิ้นลึก 3,000 เมตร มีแร่ธาตุถึงกวา่ 43 ชนิด น าทา่นเดินทางสูเ่มืองบริสตอล 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Holiday Inn Bristol City Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัพฤหสับดีท่ี 15 ก.ย. 65 สโตนเฮนจ-์ลอนดอน-กระเชา้ลอนดอนอาย-หา้งแฮรรอดส ์  (องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสูส่โตนเฮนจ ์วงหินปริศนาแหง่เกาะองักฤษนับเป็น 

หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคเกา่ สรา้งข้ึนราว 2,000 ปี ไมเ่ป็นท่ีทราบแน่ชดัวา่ ท าไมส่ิงน้ีจึงถูกสรา้งข้ึนมาแต่

จากลกัษณะของการกอ่สรา้ง ท าใหท้ราบวา่ผูก้อ่สรา้งตอ้งมีฐานอ านาจอยูไ่มน่อ้ย เพราะมีการขนหินสีฟ้ามาจากเวลส์ 

ใชใ้นการน้ี น าทา่นเดินสูก่รุงลอนดอน เมืองใหญท่ี่ใหค้วามส าคญัพ้ืนท่ีสีเขียว มีสวนสาธารณะอยูใ่จกลางเมืองหลาย

แห่ง สวนสาธารณะเหลา่น้ีมีตน้ไมน้านาพนัธุต์กแตง่ดว้นน ้าพุ และรูปปั้นอยา่งสวยงาม มีสระน ้า ซ่ึงมีนกเป็ดนอ้ย    

และหงสว์า่ยวน  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นถา่ยรูปกระเชา้ลอนดอนอาย (LONDON EYE) ท่ีรูจ้กัในช่ือ มิลเล

เนียมวีล (Millennium Wheel) เป็นชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟตุ) อีกทัง้ยงัเป็น

ชิงชา้สวรรค ์ท่ีกอ่สรา้งดว้ยโครงเหล็กค า้ขา้งเดียวท่ีสูงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย  เน่ืองจากโครงสรา้งทัง้หมดใชโ้ครงค า้เหล็ก

รูปตวั A ในการใหบ้ริการโดยใชโ้ครงค า้เพียงแคด่า้นเดียวเทา่นั้น ไมเ่หมือนชิงชา้สวรรคอ่ื์นๆ ทัว่ไปที่ มีโครงค า้สองขา้ง

เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีไดร้ับความนิยม และเป็นจุดดึงดูดนักทอ่งเที่ ยวไดอ้ยา่งมาก โดยมีผูม้าเยือนมากกวา่ 3 ลา้นคน

ตอ่ปี ดว้ยความสูงตอ่รอบและการหมุนเคล่ือนอยา่งเช่ืองชา้ในแตล่ะรอบนั้น ท าใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัมุมตา่งๆ ของ



 

  
 

วิวท่ีอยูเ่หนือพ้ืนดิน และมีเวลาเหลือเฟือท่ีจะเก็บภาพความประทบัใจตา่งๆ ไดอ้ยา่งจุใจ จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร

อิสระทา่นชอ้ปป้ิงท่ีหา้งแฮรร์อดส ์หา้งหรูหราอนัโดง่ดงัยา่น KNIGHTSBRIDGE เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีสุดในลอนดอน ถือเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหน่ึงของกรุงลอนดอน เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวและเป็นหา้งหรูในเวลาเดียวกนั 

ประกอบดว้ยรา้นคา้กวา่ 300 รา้น 

ค า่  บริการอาหารค ่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพ ัก  ณ Novotel London Wembley Hotel หรือระดับ

เดียวกนั 

วนัศุกรท่ี์ 16 ก.ย. 65 บริติชมิวเซียม-พระราชวงับคัก้ิงแฮม-โบสถเ์ซนตป์อล-จตัุรสัพิคคาเดลล่ี 

   ล่องเรือแม่น ้าเทมส-์ถนนอ็อกซฟ์อรด์      (องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรือท่ีนิยมเรียกกนั

วา่ พิพิธภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑด์า้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของ

มนุษยท่ีส าคญัท่ีสุดและใหญท่ี่สุดในโลก มีการกอ่ตัง้ข้ึนในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบ้ืองตน้วตัถุท่ีเก็บรวบรวมไว ้

ส่วนใหญเ่ป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส ์สโลนซ่ึงเป็นแพทยแ์ละนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเปิดให ้บริการแก่

สาธารณะเป็นครั้งแรกในวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส ์เมืองบลูมสเ์บอร์รี กรุงลอนดอน 

อนัเป็นสถานท่ีตัง้ของอาคารพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนับริติชมิวเซียมเป็นแหลง่รวบรวมวตัถุตา่งๆ จากทุกทวีป จ านวนกวา่ 

7 ลา้นช้ิน ซ่ึงลว้นมีช่ือเสียง และมีการบันทึกเร่ืองราวของวัฒนธรรมมนุษน์จากจุดเร่ิมตน้จนถึงปัจจุบ ัน              

ชมกรุงลอนดอนอนัย่ิงใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่งเครือจกัรภพ และศูนยร์วม

อ านาจการปกครองของสหราชอาณาจกัรในปัจจุบนัและเป็นศูนยร์วม สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแหง่หน่ึงของโลก  เร่ิม

จากพระราชวังบัคก้ิงแฮม ท่ีประทับแห่งพระราชินีองักฤษ ชมการเปลี่ ยนยามของทหารรักษาพระองค์ในชุด

เคร่ืองแบบเต็มยศ สวมหมวกพูสีด าแตจ่ะเปลี่ ยนเป็นชุดสีเทาในชว่งฤดูหนาว  กอ่นน าทา่นเก็บภาพสวยของหอนาฬิกา

บ๊ิกเบน สญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของลอนดอนท่ีตัง้อยูเ่คียงขา้งอาคารรัฐสภาท่ีสวยงามริมฝั่งแมน่ ้าเทมส ์ผา่นชมสถานท่ี

ส าคญัตา่งๆ อาทิบา้นเลขท่ี 10, ถนนดาวน์น่ิงท าเนียบนายกรัฐมนตรี, จตุัรัสทราฟลัการ์, อนุสรณ์แหง่สงครามทราฟัล

การ์ของทา่นลอร์ดเนลสนั, พิคคาเดลลี เซอร์คสั,  ยา่นโซโห ฯลฯ น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้โบสถเ์ซนตป์อล ฝีมือการ

ออกแบบของเซอร์คริสโตเฟอร์ เรน สถาปนิกช่ือดงัขององักฤษ มีความสวยงามดา้นสถาปัตยกรรมและเต็มไปดว้ย

คุณคา่ทางประวติัศาสตร์ เป็นมหาวิหารท่ีใชใ้นพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจา้ฟ้าชายชาสล์กบัเจา้หญิงไดอาน่าแหง่

เวลส ์ทัง้ยงัเป็นท่ีฝังศพของคนส าคญัชาวองักฤษ ผา่นชมจตัุรสัพิคคาเดลล่ี ยา่นโซโห ผา่นชมกองบญัชาการของ

ต ารวจสก็อตแลนดย์าร์ด 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่าน ล่องเ รือชมทิวทัศน์งดงามของสองฝากฝั่ งแม่น ้ า เทมส์                 

ซ่ึงไหลผา่นกลางกรุงลอนดอน ลอ่งเรือผา่นสถานท่ีส าคญัตา่งๆ เชน่ จตุัรัสรัฐสภา,พระราชวงัเวสทมิ์นสเ์ตอร์ท่ีตัง้ของ

รัฐสภาองักฤษ,หอนาฬิกาบ๊ิกเบนชมความงดงามสองฝั่งของแมน่ ้าเทมสผ์า่นจตุัรัสรัฐสภา,พระราชวงัเวสทมิ์นส์เตอร์,      

มหาวิหารเซนตป์อล, ลอนดอนบริดจ ์เป็นการทอ่งเท่ียวลอนดอนท่ีดีท่ีสุดอีกวิธีหน่ึง จุดสวยงามท่ีสุด เม่ือมองจากจุด

กลางแมน่ ้าคืออาคารรัฐสภา บ๊ิกเบนและหอคอยลอนดอน อิสระทา่นเดินเลน่ชอ้ปป้ิงบนถนนอ็อกซฟ์อรด์ ยา่นชอ้ป

ป้ิงใหญ ่ของลอนดอนท่ีทา่นจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้คุณภาพเยี่ ยมจาก มาร์ค แอนด ์สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ ์และหา้งอ่ืนๆ 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

21.45 น. ออกเดินทางสูดู่ไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK010 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัเสารท่ี์ 17 ก.ย. 65  ดูไบ-กรุงเทพฯ        (ยูเออี-ไทย) 

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง 



 

  
 

09.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK372  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

อตัราค่าบริการขัน้ต า่ 10 ท่านข้ึนไป   

  ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  ท่านละ  109,900 บาท 

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ  5,000  บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 25,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการขัน้ต า่ 15 ท่านข้ึนไป   

  ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  ท่านละ  95,900 บาท 

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ  5,000  บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 25,000 บาท 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ไป-กลบั) สายการบินเอมิเรตส ์

✓ คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่สหราชอาณาจกัร ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✓ รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเที่ ยวตามโปรแกรมพรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

✓ โรงแรม ท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเทา่ในราคาเดียวกนั (หอ้งละ 2-3 ทา่น)  

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ ยวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

✓ คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000/150,000 บาท 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้ 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน (2 ปอนด ์/ วนั / คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่วนัละ 100 บาท / วนั / คน อาทิเช่น 100 X 9 วนั = 900 บาท / คน 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. ผูเ้ดินทางเขา้สหราชอาณาจกัรไมจ่ าเป็นตอ้งฉีดวคัซีน Covid19 และไมต่อ้งแสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK 

5. ผูเ้ดินทางเขา้ราชอาณาจกัรไทยจ าเป็นตอ้งแสดงหลกัฐานการรับวคัซีนครบโดส (อยา่งนอ้ย 2 เข็ม) หรือผลตรวจ RT-

PCR กอ่นเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือจองโรงแรมเพ่ือกกัตวัจ านวน 5 คืน โดยตอ้งอพัโหลดเอกสารและลงทะเบียน 



 

  
 

Thailand Pass กอ่นเดินทางเขา้สู่ราชอาณาจกัรไทย และโชว์ QR code Thailand Pass ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีสายการบิน 

ในขณะเช็คอินท่ีสนามบิน            

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหต ุ

1) ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้กอ่นออก

เดินทาง 2 สปัดาห ์

2) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงรายการทอ่งเท่ียวอนัเน่ืองมาจากกรณีท่ีเกิด เหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสายการบิน, 

การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การกอ่จราจล, อุบติัเหตุ, การจราจรติดขดั ฯลฯ ทัง้น้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษา

ผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

3) เน่ืองจากการทอ่งเที่ ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณี

ท่ีทา่นปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

4) บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนและจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ อนั

เน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าองักฤษ ใชเ้วลาด าเนินการอย่างนอ้ย 20 วนั- 2 เดือน ไม่สามารถดึงเล่มออกก่อนก าหนดได ้

( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนดัหมาย** ) 

1. พาสปอร์ต ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไม่วา่จะเคยมีวีซา่ใน  กลุม่

เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

2. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส  

3. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนในปัจจุบนั

,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ

ก าหนด 

4. กรณีเป็นขา้ราชการเกษียณ ขอใบรับรองการเกษียณจากหน่วยงานสุดทา้ยที่ ทา่นสงักดัระบุต าแหนง่และเงินเดือนสุดทา้ยที่ ทา่น

ไดร้ับ (ภาษาองักฤษเท่านัน้) 

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษี

และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 

หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่

เดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนาสถานฑูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท างานของทา่น โดยระบุรายช่ือ

ผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น 



 

  
 

9. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมเป็นภาษาองักฤษ 

โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก ทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การ

อ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง ราชการอยา่ง

ถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่น

จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่

ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูต

ฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13. การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได ้

 

 


