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แกรนดอ์งักฤษ เวลส ์8 วนั 5 คนื โดย กลัฟ์แอร ์(GF) 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง อาหาร โรงแรมทีพ่กั 

เชา้ เทีย่ง เย็น 

1. 
สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนินานาชาตบิาหเ์รน - 

สนามบนินานาชาตแิมนเชสเตอร ์
- - ✈ ✈ 

2. 

แมนเชสเตอร ์โอลแทรฟฟอรด์ ศาลาวา่การเมอืง

แมนเชสเตอร ์- ลเิวอรพ์ลู แอนฟิลด ์- อลัเบริต์ดอค                                                                  ✈   

Jury Inn 

Bradford**** 

หรอืเทยีบเทา่ 

3. 
แมนเชสเตอร ์- โอลด์แทพฟฟอรด์ – ลดีส ์– ยอรค์ - 

มหาวหิารยอรค์– เลสเตอร ์- โคเวนทร ี                                     
   

Holiday Inn 

Coventry**** 

หรอืเทยีบเทา่ 

4. 
โคเวนทร ี– บสิเตอรเ์อาทเ์ลต – เบอรฟ์อรด์   

เบอรต์ันออนเดอะวอเตอร ์- ไบบวิรี ่– คารด์ฟิฟ์                                                                        
   

Clayton Hotel 

Cardiff**** 

หรอืเทยีบเทา่ 

5. 
คารด์ฟิฟ์ – บาธ – สโตนเฮนจ ์– ลอนดอน ชมิเป็ดโฟร์

ซซี ัน่                                          
   

Double Tree 

Hilton**** 

Londonหรอื

เทยีบเทา่ 

6. 

เทีย่วชมเมอืงลอนดอน  ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน  Tower 

Bridge 

ลอนดอนอายหอนาฬกิาบิ๊กเบน มหาวหิารเซนตป์อล  

พระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์หา้งแฮรอดสเ์ดอะชารด์ ลอบ

สเตอร ์      

พระราชวังบคักิง้แฮม จตรัุสทราฟัลการ ์– ถนนออกซ์

ฟอรด์   

   

Double Tree 

Hilton**** 

Londonหรอื

เทยีบเทา่ 

7. ลอนดอน – บาหเ์รน - กรงุเทพ  ✈ ✈ ✈ 

8. สนามบนิสวุรรณภมู ิ- กรงุเทพ     

GRAND ENGLAND WALES MANCHESTER-LONDON 8DAYS 5 NIGHTS BY GF   

แกรนดอ์งักฤษ เวลส ์8 วนั 5 คนื แมนเชสเตอร-์ลอนดอน เดนิทางโดยสายการบนิ กลัฟ์แอร ์GF 

ก าหนดการ

เดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกักบัผูใ้หญ2่ทา่น ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

20-27 ก.ย. 65 68,988 65,988 10,500 

11-18 ต.ค. 65 68,988 65,988 10,500 



Page 3 of 14 

 

 

 

18-25 ต.ค. 65 68,988 65,988 10,500 

 

เสน้ทางการบนิ 
เวลาออกเดนิทาง-เวลาถงึ

ปลายทาง 
เทีย่วบนิ 

ระยะเวลาในการเดนิทาง 

โดยประมาณ 

สวุรรณภมูBิKK-บาหเ์รนBAH 17.30-20.45 GF153 7 ชัว่โมง 

บาหเ์รนBAH -แมนเชสเตอร์

MAN 

02.10-07.15 GF004 4.15ชัว่โมง 

ลอนดอนLHR-บาหเ์รนBAH 10.00-18.15 GF002 5.30ชัว่โมง 

บาหเ์รนBAH -สวุรรณภมูBิKK 22.20-09.30 GF152 6.10ชัว่โมง 

 

DAY1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนินานาชาตบิาหเ์รน - สนามบนินานาชาตแิมนเชสเตอร ์ 

 

14.30 คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู9 บรเิวณเคาเตอร ์T สายการบนิ Gulf Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง

ทางบรษัิท คอยตอ้นรับทา่นเพือ่อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่งและโหลดสมัภาระในการเดนิทาง 

17.30 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิกลัฟ์แอร ์เทีย่วบนิที ่GF 153 สูส่นามบนินานาชาตบิาหเ์รน 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

20.45 เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตบิาหเ์รน เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ ใหท้า่นพักผอ่นและเดนิชอ้ปป้ิงในสนามบนิทีม่ี

รา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถิน่ในบาหเ์รนชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชม.)  

02.10 ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิมอืงแมนเชสเตอร ์เทีย่วบนิ GF 004 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

 

DAY2 
แมนเชสเตอร ์โอลแทรฟฟอรด์ ศาลาวา่การเมอืงแมนเชสเตอร ์- ลเิวอรพ์ูล แอนฟิลด ์ 

อลัเบริต์ดอค                                                                 อาหาร กลางวนั 

 

07.15 ถงึสนามบนิเมอืงแมนเชสเตอร ์น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้แลว้  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ลเิวอรพ์ูล Liverpool ในอดตีเป็น

เมอืงทา่ส าคญัทางตะวันตกเฉียงเหนอืของประเทศองักฤษ 

มอีาณาเขตตดิตอ่กบัทะเลไอรชิและเป็นประตสู าคญัของ

ประเทศสูท่วปีอเมรกิาและแอฟรกิา เมอืงทีรุ่ง่เรอืงทีส่ดุ

ในอดตีของประเทศองักฤษ ถิน่ก าเนดิวงดนตร ี4 

เตา่ทอง THE BEATLES อาคารสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม

ตระการตา และเป็นถิน่ก าเนดิของสโมสรฟตุบอลชัน้น าของ

โลกอยา่งทมีลเิวอรพ์ลู  
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น าทา่นชมความสวยงามของเมอืงลเิวอรพ์ลู เริม่จาก ยา่นทา่เรอือลัเบริต์ (ALBERT DOCK) ทีเ่ป็นเขตมรดก

โลก ถา่ยรปูกบั THE THREE GRACED หรอืตกึอลังการสามหลัง ทีป่ระกอบไปดว้ยตกึ บรษัิทเดนิเรอื 

CUNARD ตกึการทา่แหง่ลเิวอรพ์ลู PORT OF LIVERPOOL และตกึ ROYAL LIVER ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์แหง่

เมอืง  ถา่ยรปูคูก่บั THE BEATLES รปูประตมิากรรมส ารดินีม้นี ้าหนัก 1.2 ตัน สรา้งโดยศลิปินชือ่ Andy 

Edwards โดยสมาชกิสีเ่ตา่ทองอยูใ่นอริยิาบทสบายๆ และแสดงทา่ทางก าลังเดนิเลน่ไปตามถนนที ่Pier Head 

ในลเิวอรพ์ลู  

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูภายนอกของ สนามแอนฟิลด ์ANFIELD STADIUM ของสโมสรดงัลเิวอรพ์ูล 

เจา้ของค าขวญั “YOU WILL NEVER WALK ALONE” เป็นสนามของสโมสรฟตุบอลลเิวอรพ์ลู ประเทศ

องักฤษ และยงัเป็นหนึง่ในสนามทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของวงการลกูหนังโลกดว้ย ทัง้ยงัมเีวลาใหซ้ือ้ของจากรา้นของ

ทางสโมสรนีอ้กีดว้ย  

จากนัน้ น าทา่นชม LIVEPOOL CATHEDRAL มหาวหิารแหง่เมอืงลเิวอรพ์ูล ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเซนตเ์จมส ์

เป็นมหาวหิารสไตลน์โีอโกธกิ และเป็นมหาวหิารทีม่คีวามยาวทีส่ดุในโลก ใชเ้วลาในการกอ่สรา้ง 74 ปี และยงัที่

ส าหรับถา่ยท าภาพยนตรห์ลายเรือ่ง เชน่ Harry Potter ฯลฯ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้1) จนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) (ระยะทาง60ก.ม.) เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 2 รองจาก

ลอนดอน เป็นเมอืงทีม่รีถไฟสายแรกของโลกและขององักฤษเกดิขึน้ทีน่ี ่ 

น าทา่นเกบ็ภาพความประทบัใจสวยๆดา้นนอกกบั สนาม

กฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์(OLD TRAFFORD) สนาม

เหยา้ของสโมสรฟตุบอลแมนเชสเตอรย์ไูนเต็ด 

MANCHESTER UNITED ทีเ่ริม่กอ่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1909  มจี านวนทีน่ั่งทัง้ส ิน้ 74,140 ทีน่ั่ง ใชเ้ป็นสนามท า

การแขง่ขนัในนัดส าคญัๆมาแลว้มากมาย และเป็นหนึง่ใน

สนามทีม่มีนตข์ลังทีส่ดุแหง่หนึง่ในเกาะองักฤษ  

มเีวลาใหท้า่นซือ้สนิคา้จากรา้น MEGA STORE ของ

สโมสร  

แวะถา่ยภาพกบั ศาลาวา่การเมอืงแมนเชสเตอร ์Manchester City Hall ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง เป็นอาคารทีม่ี

ความเกา่เเก ่เเละบอกเลา่เรือ่งราวของเมอืงแมนเชสเตอรไ์ดเ้ป็นอยา่งด ีอกีทัง้ไดรั้บความสนใจจากบรรดา

นักทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่วชมความสวยงามของเมอืงเเหง่นีก้นั

อยา่งมากมาย เป็นอาคารในสไตลน์โีอโกธคิวคิตอเรยีน ที่

มคีวามโดดเดน่  

ถา่ยภาพกบั โบสถ ์St. Anne โบสถอ์นัโออ่า่แหง่นีเ้ป็นจดุ

แวะส าคัญและเป็นศาสนสถานทีง่ามวจิติรทีส่ดุแหง่หนึง่ใน

เมอืง และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่มค่วรพลาดชม  
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แวะถา่ยภาพดา้นหนา้กบั National Football Museum พพิธิภณัฑฟ์ุตบอลแหง่ชาต ิ ถอืวา่เป็นพพิธิภณัฑ์

ทางดา้นการกฬีาทีส่ าคัญเเหง่หนึง่ขององักฤษ เพราะองักฤษนัน้กฬีาฟตุบอลเหมอืนเป็นศาสนา ทีพ่พิธิภณัฑ์

เเหง่นีจ้งึจะเเสดงใหค้ณุไดเ้ห็นวา่ท าไมฟตุบอลในองักฤษจงึเป็นอยา่งประโยคค าพดูนีอ้กีดว้ย  

ค า่ อสิระอาหารค า่ ทีถ่นนชอ้ปป้ิงเมอืงแมนเชสเตอร ์  

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Jury Inn Bradford หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว)   

 

DAY3 
แมนเชสเตอร ์– ลดีส ์– ยอรค์ - มหาวหิารยอรค์– เลสเตอร ์- โคเวนทร ี        อาหาร เชา้

,กลางวนั 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้2)  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ลดีส ์Leeds (ระยะทาง19ก.ม.) เมอืงใหญท่างตอนเหนอืของประเทศองักฤษทีเ่ป็นเมอืง

เศรษฐกจิทีส่ าคญัและมคีวามเจรญิมากๆเมอืงหนึง่ของสหราชอาณาจักร ความเจรญิทีผ่สมผสานกบั

สถาปัตยกรรมโบราณของตวัเมอืงชัน้ในนัน้ ยิง่ท าใหเ้มอืงนีม้มีนตเ์สน่หน่์าสมัผัสเป็นอยา่งยิง่  น าทา่นชมยา่นใจ

กลางเมอืงลดีส ์ทีเ่ป็นถนนคนเดนิทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายและหา้งรปูแบบ Arcade ทีม่กีารตกแตง่แบบ

ยิง่ใหญอ่ลังการงานสรา้งมากมายหลายแหง่ไมว่า่จะเป็น Queen’s Arcade, Thornton’s Arcade และ Cross 

Arcade ทีส่วยงามเหมาะกบัการเดนิถา่ยรปูเลน่  

ชม Leeds Kirkgate Market ซึง่เป็นตลาดเกา่แกบ่รรยากาศสดุคลาสสคิของเมอืง ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นขายของ

ช า อาหารสดและอาหารนานาชนดิ  

ชมรา้น Mark & Spencer’s สาขาแรกนัน้ทีก่อ่ตัง้ขึน้ในประเทศองักฤษ  

น าทา่นเขา้ชม Royal Armouries Museum พพิธิภณัฑท์ีเ่ป็นศนูยร์วมอาวธุยทุโธปกรณ์มากมายหลายยคุ

สมยัจากทั่วโลก ซึง่ภายในจะแบง่ออกเป็นหอ้งตา่งๆ อาท ิหอ้งสงครามโลก หอ้งนักลา่สตัวอ์งักฤษ หอ้งอาวธุใน

ยคุปัจจบุนัและไฮไลตอ์ยา่ง “หอคอยอาวธุ” ทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้ของพพิธิภณัฑ ์ไดเ้วลาอนัสมควร  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ยอรค์ York (ระยะทาง40ก.ม.)  

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงยอรค์ York เมอืงมรดกดา้นประวตัศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของประเทศองักฤษ มอีายเุกา่แก่

กวา่2,000 ปี  

น าทา่นชมภายนอกของ ยอรค์มนิสเตอร ์(York Minster) ถอืเป็นอาสนวหิารสไตลก์อธคิทีใ่หญท่ีส่ดุใน

องักฤษ  

น าทา่นชมเดอะแชมเบลิส ์(The Shambles) หรอื ตรอกพอ่มด บา้นเรอืนเกา่แกใ่นยคุกลางทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

อกีอยา่งของเมอืงยอรค์ เป็นถนนอกีเสน้ทีร่า้นคา้เยอะ และมชีวีติชวีามาก มทีัง้การแสดงดนตรสีด ตัง้แผงวาด

ภาพ และรา้นน่ารักๆ อกีดว้ย และยงัเป็นอกีหนึง่โลเคชัน่ในภาพยนตรแ์ฮรี ่พอตเตอร ์

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้3) ทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเลสเตอร ์(ระยะทาง180ก.ม.) 

น าทา่นชมเมอืงเลสเตอรค์อืเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในประเทศองักฤษและยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมทีส่ดุแหง่หนึง่ในประเทศ นอกจากนัน้ยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามสมัพันธอ์นัดกีบัคนไทยอกีดว้ย  
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น าทา่นชม ศาลาวา่การเมอืงเลสเตอร ์LEICESTER TOWN HALL บนจัตรัุสใจกลางเมอืงเลสเตอรนั์น้ควรคา่

แกก่ารเยีย่มชมสถาปัตยกรรมอนัประณีตนีอ้ยา่งใกลช้ดิ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชม มหาวหิารแหง่เมอืงเลสเตอร ์LEICEST CATHEDRAL อนุสรณ์สถานแหง่ยคุกลางทีส่วย สะดดุ

ตาและยงัเป็นสถานทีส่ าคัญทางประวตัศิาสตรข์องราชวงศอ์งักฤษ ดืม่ด ่าไปกบัสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ และ การ

ตกแตง่วหิารอนัวจิติร นอกจากนัน้ ยงัเป็นสถานทีบ่รรจพุระบรมศพของพระเจา้รชิารด์ที ่3 กษัตรยิอ์งคส์ าคัญของ

องักฤษอกีดว้ย  

จากนัน้น าทา่นเยีย่มชมและถา่ยภาพดา้นนอกกบั คงิ เพาเวอร ์สเตเดีย้ม (King Power Stadium)  หรอื เล

สเตอร ์ซติ ี ้สเตเดีย้ม (Leicester City Stadium) เป็นสนามเหยา้ของทมี “จิง้จอกสยาม” เลสเตอร ์ซติี ้ใน

พรเีมยีรล์กีองักฤษ ทมีฟตุบอลทีส่มยักอ่นเป็นเพยีงทมีนอกสายตาขององักฤษ แตห่ลังจากทีค่ณุวชิยั ศรวีัฒน

ประภา ผูบ้รหิารบรษัิทกลุม่ King Power ไดเ้ขา้ซือ้กจิการทัง้หมดเมือ่ปี 2010 สโมสรแหง่นีใ้ชเ้วลาเพยีง 4 ปี

เทา่นัน้ ในการกลับคนืสูล่กีสงูสดุไดส้ าเร็จในฤดกูาล 2013-2014 ในฐานะแชมป์ เดอะ แชมเป้ียนชปิ และควา้

แชมป์พรเีมยีรล์กีองักฤษ ไดอ้ยา่งยิง่ใหญใ่นฤดกูาล 2015-2016   

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Holiday Inn Coventry หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว)  

   

DAY4 
โคเวนทร ี– บสิเตอรเ์อาทเ์ลต – เบอรฟ์อรด์ – เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์- ไบบวิรี ่– คารด์ฟิฟ์    

อาหาร เชา้,เย็น 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้4) 

น าทา่นชม มหาวหิารแหง่เมอืงโคเวนทร ีCoventry Cathedral มหาวหิารทีส่วยงาม สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่

14 หนึง่ในสถานทีท่ีม่คีวามสวยงามทางสถาปัตยกรรมในเขต มดิแลนดข์ององักฤษ  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่บสิเตอร ์วลิเลจ (Bicester outlet) (ระยะทาง75ก.ม.) 

Bicester outlet สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิง เป็นเอา้ทเ์ลททีร่วมสนิคา้แบรนดเ์นม ราคาถกูมากกวา่รอ้ยแบรนด ์เป็น

เอาทเ์ล็ทขนาดใหญย่อดนยิมของบรรดานักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกเพือ่ตะลยุชอ้ปป้ิง มสีนิคา้แฟชัน่มากมายให ้

เลอืก ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ตามแฟชัน่ เชน่ Gucci, 
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Burberry, Prada, Longchamp, Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent, Dior ฯลฯ อกี

ทัง้ยงัมรีา้นอาหารและเครือ่งดืม่ คาเฟ่ มากมายใหล้องเลอืกชมิอกีดว้ย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ที ่บสิเตอร ์วลิเลจ 

น าทา่นเดนิทางสูเ่ขต คอตสโ์วลดส์ (The Cotswolds) (ระยะทาง40 ก.ม.)  เขตชนบทแสนสงบอนัซอ่นตวัใน

เนนิเขาคอตสโ์วลดส์ของประเทศองักฤษ ประกอบดว้ยเมอืงและหมูบ่า้นเล็กๆ ทีไ่ดช้ ือ่วา่สวยทีส่ดุขององักฤษ

ประมาณ 26 แหง่ เอกลกัษณ์ของแถบนีค้อืบา้นทีส่รา้งจากหนิปนูสเีหลอืงแกมน ้าตาล มองแลว้คลา้ยสทีองหรอืสี

น ้าผึง้ ซ ึง่หาไดจ้ากบรเิวณคอตสโ์วลดส์เทา่นัน้ มองแลว้มเีสน่หเ์ป็นของตัวเอง 

น าทา่นชมเมอืง เบอรฟ์อรด์ Burford เปรยีบเสมอืนประตสููภ่มูภิาคคอตสโ์วลด ์ทีเ่ป็นศนูยก์ลางการคา้ในยคุ

กลาง ชมบา้นเรอืนทีแ่สนน่ารัก และ เป็น เอกลักษณ์เฉพาะเมอืงเบอรฟ์อรด์  

น าทา่นเดนิทางตอ่ไปที ่BOURTON ON THE WATER (ระยะทาง20 ก.ม.) ซึง่เป็นอกีหมูบ่า้นทีม่คีวาม

สวยงามมากทีส่ดุในองักฤษ ดว้ยลักษณะของตัวอาคารทีม่คีวามโดดเดน่เฉพาะ ตัวอาคารปลกูสรา้งดว้ยหนิคอตส์

โวลด ์หนิสนี ้าผึง้เป็นเอกลักษณ์ในภมูภิาคนี ้ภายในหมบูา้นจะมแีมน่ ้าวนิรัชไหลผา่นกลางเมอืง และยงัมเีจา้เป็ด

นอ้ยหัวเขยีวเวยีนวา่ยอยูเ่ต็มแมน่ ้า บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ  

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นไบบวิรี ่BIBURY(ระยะทาง20ก.ม.) ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นหมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุใน

องักฤษ MOST BEAUTIFUL VILLAGE IN ENGLAND น าทา่นเดนิเลน่และถา่ยภาพกบัหมูบ่า้นทีม่ลีกัษณะ

เป็นกระทอ่ม ประกอบกบัแมน่ ้าไหลผา่น  

น าทา่นชม Arlington Row บา้นหลังนอ้ยทีเ่รยีงรายกนัเป็นทวิแถว บา้นเหลา่นีเ้คยเป็นรา้นขายขนสตัวม์ากอ่น 

ซึง่ปัจจบุนักลายเป็นทีอ่ยูอ่าศัย 

น าทา่นเดนิทางสูช่อ่งแคบบรสิตอลสู ่ประเทศเวลส ์(WALES) เครอืจักรภพองักฤษ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่

เมอืง คารด์ฟิฟ์ (CARDIFF ) (120 กม.) เป็นเมอืงหลวงทีม่อีายนุอ้ยทีส่ดุในยโุรป และไดรั้บ 

การพัฒนาชือ่เสยีงเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ในชว่งไมก่ีปี่ทีผ่า่นมานี ้การพัฒนาทีห่ลากหลายดา้นท าใหค้ารด์ฟิฟ์ไดรั้บความ

นยิมระดับโลกเกีย่วกบัศนูยค์วามบนัเทงิและการกฬีา 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (มือ้5) ทอ้งถิน่ 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Clayton Hotel Cardiff หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว)    

 

DAY5 คารด์ฟิฟ์ – บาธ – สโตนเฮนจ ์– ลอนดอน                                          อาหาร เชา้,เย็น 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้6) 

เทีย่วชมเมอืงคารด์ฟิฟ์   

น าทา่นชมภายนอกของ สนามมลิลเินยีม MILLENNIUM STADIUM  ซึง่เป็นสนามกฬีาแหง่ชาตขิอง

ประเทศเวลส ์และ เป็นสนามเหยา้ของรักบีย้เูนยีนและทมีฟตุบอลของทมีชาตเิวลสด์ว้ย เป็นสถานทีจั่ดการ

แขง่ขนัเอฟเอคัพ รอบชงิชนะเลศิ ถงึ 6 ครัง้ อกีทัง้ยงัใชใ้นการจัดงานขนาดใหญอ่กีมากมายทัง้คอนเสริต์ และ

กจิกรรมระดับโลกตา่งๆมากมาย  
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น าทา่นชมภายนอกของ ปราสาทคารด์ฟิ CARDIFF CASTLE ปราสาทคารด์ฟิฟ์แหง่นีต้ัง้อยูบ่นพืน้ทีท่ีเ่คย

เป็นป้อมปราการของโรมนั โดยปราสาทคารด์ฟิฟ์มมีาตัง้แตส่มยัโรมนัเขา้มาครอบครองดนิแดนองักฤษ ชาวโรมนั

ไดส้รา้งก าแพงและป้อมปราการเอาไวส้ าหรับป้องกนัศัตร ูภายหลังเรือ่ยมาก็มตีระกลูขนุนางและผูม้ัง่คั่งอกีหลาย

ตระกลูทีเ่ขา้ครอบครองปราสาทนี ้ซ ึง่ก็มกีารปรับปรงุและกอ่สรา้งเพิม่เตมิอกีหลายครัง้ จนถงึชว่งทีค่ารด์ฟิฟ์

รุง่เรอืงสงูสดุ ราวศตวรรษที ่19 หลังจากนัน้ตระกลูบทุ (Bute) ไดย้กปราสาทคารด์ฟิฟ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองเมอืง

คารด์ฟิฟ์ ตัง้แต ่ค.ศ.1947 ปราสาทคารด์ฟิฟ์ จงึกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วและพพิธิภณัฑเ์รยีนรูท้ีส่ าคัญแหง่

หนึง่ของแควน้เวลส ์ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง บาธ (BATH) (55 กม.)  ตัง้อยูบ่รเิวณหบุเขารมิแมน่ ้าเอวอน (Avon) จดุเดน่ของ

บาธ คอื เป็นเมอืงแหง่น ้าแรแ่ละน ้าพรุอ้น ผูค้นจากแผน่ดนิใหญข่องทวปียโุรปนยิมขา้มน ้าขา้มทะเลไปพกัผอ่น

แชน่ ้าพรุอ้นทีเ่มอืงนีม้านาน ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่1 หรอืราว 2,000 ปีแลว้ รวมถงึราชวงศข์ององักฤษเองกใ็ช ้

เมอืงบาธเป็นเมอืงพักผอ่นของราชวงศ ์ตอ่เนือ่งหลายรอ้ยปี   

น าทา่นชม ROYAL CRESCENT ทาวนเ์ฮาสร์ปูทรงพระจันทรเ์สีย้ว รปูแบบสถาปัตยกรรมจอรเ์จยีน 

(Georgian) ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในองักฤษ ความยาวประมาณ 152.5 เมตร ออกแบบโดย John Wood และสรา้ง

ขึน้ในชว่งปี 176-1774  

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บั ABBEY CHURCH OF SAINT PETER AND SAINT PAUL หรอืทีรู่จ้ักกนัในนามวา่ 

“Bath Abbey” เป็นโบสถข์องชาวองักฤษ นกิายแองกลกินัและเป็นโบสถท์ีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานหลายรอ้ยปี 

สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่7 ตอ่มาไดม้กีารปรับปรงุในศตวรรษที ่10 และปรับปรงุใหมอ่กีครัง้หนึง่ในศตวรรษที ่

16 โดย Sir George Gilbert Scott ซึง่โบสถข์องทีน่ี ่ถอืวา่เป็นสถาปัตยกรรมโกธกิแนวตัง้ฉากทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่

หนึง่ในประเทศองักฤษ  

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ที ่BATH STREET อาคารเกา่แกใ่นยคุกลาง ซึง่ไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 

1987 เพลดิเพลนิกบัรา้นคา้ทอ้งถิน่ รา้นอาหาร และรา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึตา่งๆ บรรยากาศทีส่วยงามน่าประทบัใจ

ในทกุมมุมอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ถนนคนเดนิในเมอืงบาธ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางมุง่หนา้สูเ่ขตทุง่หญา้ ซอลสเ์บอรี ่(50 กม.)  

น าทา่นเขา้ชม สโตนเฮน้จ ์(STONE HENGE)  1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก Seven Wonders of The 

World เสาหนิโบราณสมยักอ่นประวตัศิาสตรล์อืกนัวา่มนุษยต์า่งดาวเป็นผูส้รา้งขึน้ นับเป็นสิง่อศัจรรยเ์หลอืเชือ่
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วา่หนิกอ้นมหมึาเหลา่นัน้ถกูน ามาเรยีงกนัไดอ้ยา่งไรโดยสมยักอ่นไมม่เีครือ่งทุน่แรง มจี านวนแทง่หนิทัง้หมด 

112 กอ้น ตัง้เรยีงเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง และวางเรยีงในลักษณะทีต่า่งกนั ทัง้วางนอน วางพาดกนั และวาง

ตัง้ขึน้ นักวทิยาศาสตรไ์ดค้ านวณอายขุองหนิกลุม่นีพ้บวา่น่าจะถกูสรา้งขึน้มาเมือ่ประมาณ 3,000–2,000 ปีกอ่น

ครสิตกาลอายกุวา่ 5,000ปี  

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่มหานครลอนดอน LONDON (ระยะทาง140ก.ม.)  มหานครอนัยิง่ใหญท่ีเ่ต็ม

ไปดว้ยประวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน เป็นเมอืงหลวงแหง่เครอืจักรภพ และศนูยร์วมอ านาจการปกครองของสหราช

อาณาจกัรในปัจจบุนั และเป็นศนูยร์วม สถาปัตยกรรมทีส่วยงามแหง่หนึง่ของโลก  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้7) เมนพูเิศษ เป็ดโฟรซ์ซี ัน่ 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Double Tree By Hilton Dockland Riverside หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว)   

  

DAY6 

เทีย่วชมเมอืงลอนดอน - ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน - Tower Bridge - ลอนดอนอาย   

หอนาฬกิาบิก๊เบน - มหาวหิารเซนตป์อล - พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์– หา้งแฮรอดส ์

เดอะชารด์ - พระราชวงับคักิง้แฮม - จตรุสัทราฟลัการ ์– ถนนออกซฟ์อรด์        อาหารเชา้

,เทีย่ง 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้8) 

น าทา่นชมสถานทีซ่ ึง่เป็นสญัลกัษณ์ของกรงุลอนดอนอาทเิชน่สะพานหอคอยแหง่กรงุลอนดอน (London 

Tower Bridge) เป็นสะพานทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็นสญัลักษณ์

ของกรงุลอนดอน โดยมลีกัษณะเป็นสะพานยกและ

สะพานแขวนอยูร่วมกนั ใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้ของ Tower 

of London อกีสญัลักษณ์หนึง่ของลอนดอน ปัจจบุนั

เป็นพพิธิภณัฑ ์ซึง่เป็นกลุม่อาคารและหอคอยหลัง  

ถา่ยรปูกบั ตกึเดอะชารด์ The Shard อาคารกระจก

ทรง พรีามดิ สงู 95 ชัน้ทีส่งูทีส่ดุในประเทศองักฤษ ดว้ย

ความสงู 310 เมตร และยงัเป็นตกึทีเ่ปรยีบเสมอืน

สญัลักษณ์สมยัใหมใ่นลอนดอน  

น าทา่นชม ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร 

(443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บ

ความนยิมและเป็นจดุดงึดดูนัก ทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมาก มผีู ้

มาเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี  

จากนัน้เดนิทางไป ชม หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big ben 

clock tower) ทีเ่ป็นหนึง่ในนาฬกิาทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุใน

โลก สญัลักษณ์ส าคญัของทัง้กรงุลอนดอนและสหราช

อาณาจักร รวมถงึปรากฎอยูใ่นงานศลิปะ หนังสอื 
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ภาพยนตร ์และโทรทัศนม์ากมาย ซึง่ในปัจจบุนัใชเ้ป็นรัฐสภาองักฤษ ตัง้อยูท่ศิตะวนัออกเฉียงเหนอืของ

พระราชวัง หอนาฬกิาบิ๊กเบนเป็นสว่นหนึง่ของ พระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก

ขององคก์ารยเูนสโก   

จากน าทา่นเกบ็ภาพความประทับใจที ่พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์Palace of Westminster เป็นสถานที่

ประชมุของรัฐสภาแหง่สหราชอาณาจักร และเป็นพระราชวังทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในลอนดอนซึง่เป็นมรดกโลก และเป็น

หนึง่ในอาคารทีเ่ป็นทีรู่จั้กมากทีส่ดุในโลกอกีดว้ย ในปัจจบุนัใชใ้นงานส าคญัๆ เชน่ การตัง้ศพของบคุคลส าคญั

กอ่นทีจ่ะน าไปฝัง และหออญัมณี (Jewel Tower)   

ถา่ยรปูหนา้ วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์(Westminster Abbey) เป็นมหาวหิารทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ใน

ประเทศองักฤษ เป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการท าพระราชพธิบีรมราชาภเิษกและทีฝั่ง  พระบรมศพของพระมหากษัตรยิ์

องักฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์  

ถา่ยภาพดา้นนอกกบั มหาวหิารเซนตป์อล  St. Paul’s Cathedral เป็นโบสถส์ าคัญทางศาสนาของสหราช

อาณาจักร โดยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดพธิแีตง่งานหรอืพระราชพธิใีหญ่ๆ  รวมถงึเป็นสถานทีฝั่งรา่งของบคุคลส าคญัทีม่ี

ชือ่เสยีงในประวตัศิาสตรอ์งักฤษ ท าใหเ้ป็นหนึง่ในโบสถท์ีม่ชี ือ่เสยีงและมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางมาเทีย่วมากทีส่ดุ

ในสหราชอาณาจกัร 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้9) เมนพูเิศษ  

บา่ย น าทา่นชมภายนอกของ  พระราชวงัเคนซงิตนั (Kensington Palace) แหง่ลอนดอน แรกเริม่ทีเ่ดยีววังเคน

ซงิตันเป็นเพยีงวลิลา่ขนาดเล็กทีถ่กูเรยีกวา่ “Nottingham House” สรา้งส าหรับเป็นบา้นของดยคุแหง่นอตตงิ

แฮม จนกระทัง้ครสิตศ์ตวรรษที ่17 พระราชวังเคนซงิตนัไดถ้กูปรับปรงุเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นทีป่ระทบัของราชวงศ์

องักฤษ โดยมสีมาชกิคนส าคัญของราชวงศอ์งักฤษหลายพระองคเ์คยประทับ ณ พระราชวังแหง่นี ้อาท ิ สมเด็จ

พระราชนิวีกิตอเรยี เจา้หญงิมารก์าเร็ต และเจา้หญงิไดอาน่ากเ็คยประทับทีพ่ระราชวงัแหง่นีเ้ชน่กนั ปัจจบุนั

พระราชวังเคนซงิตันเป็นทีป่ระทับอยา่งเป็นทางการของดยคุและดัชเชสแหง่เคมบรดิจ ์ซึง่กค็อืเจา้ชายวลิเลีย่ม

และเจา้หญงิเคทนัน้เอง ทัง้ยงัเป็นบา้นของพระโอรส พระธดิาองคน์อ้ยของทัง้คูอ่กีดว้ย  

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบั The Albert Memorial อนสุรณ์สถานของเจา้ชายอลัเบริต ์ตัง้อยูใ่จกลางสวน

เคนซงิตัน ทีต่กแตง่ไวอ้ยา่งวจิติรตระการตา พระองคเ์ป็นพระสวามขีองพระนางวกิตอเรยีมหาราช ในยคุรุง่เรอืง

ของประเทศองักฤษ 
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อสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนออกซฟ์อรด์ (Oxford Street) ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ใหญม่ากมายอยา่ง Mark & 

Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ สนิคา้ทกุอยา่งทีท่า่นตอ้งการอยูบ่นถนนเสน้นีแ้ลว้ 

นอกจากนัน้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นอาหารมากมายหลายสญัชาต ิรา้นของของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ ฯลฯ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั บนถนน ออกซฟ์อรด์ Oxford Street 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Double Tree By Hilton Dockland Riverside หรอืเทยีบเทา่(4ดาว)  

   

DAY7  ลอนดอน – บาหเ์รน - กรงุเทพ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้10) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ เจา้หนา้ทีค่อย

อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่งและโหลดสมัภาระในการเดนิทาง 

10.00 ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิกลัฟ์แอร ์เทีย่วบนิที ่GF002[บรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง] 

20.45 เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตบิาหเ์รน เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ ใหท้า่นพักผอ่นและเดนิชอ้ปป้ิงในสนามบนิทีม่ี

รา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถิน่ในบาหเ์รนชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชม.) 

 

DAY8 สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพ                                                                           

 

02.00 ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ Gulf Air เทีย่วบนิที ่GF 152 

09.30 เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  พรอ้มความประทบัใจไมรู่ล้มื 

***รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม*** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ

คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,500,000 บาทคา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิ 

ไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ 
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ก าหนดและมากกวา่ 1ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋า และทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศองักฤษ  (ใหบ้รษัิทด าเนนิการให ้ค่าธรรมเนียมวซีา่และค่าบรกิารโดยประมาณ 6,000.- 

บาท)  

อตัรานีไ้มร่วมคา่ใชจ้า่ยในกรณียืน่วซีา่เรง่ดว่น 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากประเทศไทย และคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (55 ปอนด ์หรอื 2,500 บาท) 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง  

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้แต่ท่านไมส่ามารถออกเดนิทางไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund คา่ธรรมเนยีมสว่นทีเ่หลอืจากทางสายการบนิใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้  

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 วัน

นับจากวันจองหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดย

อตัโนมตั ิ 

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารในการขอวซีา่ไดท้ันท ี 

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 5. การยืน่วซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่ 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของ ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของ สถานทตูงา่ยขึน้  

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิท

ฯ ทราบ ลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจ

ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้
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 3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย 

เนื่องจาก ประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง 

ตอ้งเหลอืวา่ง ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และ พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้ 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทางเก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 16,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 26,000 บาท  

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ 

ตามจ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(25ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทาง 

ในคณะเดยีวกนับรษัิท ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น 

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน 

การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอื 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก ตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน 

 8. กรณีวซีา่ ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม 

ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
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ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


