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11 เมษายน 2566: กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

10.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน
 อีวีเอแอร์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีRuby Travel คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก   

12.50 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรณภูมิ เดินทางไปยังสนามบินลอนดอนฮีทโรว์  
  โดยเท่ียวบินท่ี BR 067   
19.25 น.  เดินทางไปยังสนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ (London Heathrow Airport) ตามเวลาท้องถ่ิน 

 น าท่านเดินทางเข้าทีพ่ัก Renaissance London Heathrow Hotel หรอืเทยีบเท่า 

12 เมษายน 2566: บาธ – พิพิธภัณฑ์น้าแรร่อ้นโรมัน - สโตนเฮ้นจ์ - Bourton on the 
water - เมืองสแตรทฟอรด์ - บ้านเช็คสเปยีร ์- แมนเชสเตอร ์

เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
       เช็คเอาท์ พรอ้มออกเดินทางจากทีพ่ัก 
 

 ออกเดินทางต่อสู่ เมืองบาธ (Bath) ต้ังอยู่ในหุบเขาของแม่น้าเอวอนในบริเวณท่ีมีน้าพุร้อน
 ธรรมชาติท่ีเป็นท่ีต้ังถ่ินฐานของชาวโรมันสมัยท่ียังเรืองอ านาจ และเป็นผู้สร้างโรงอาบน้าโรมัน 
 (Roman Bath) และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 
 
 น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้าแรร่อ้นโรมัน (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวัติการค้นพบท่ี
 น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมือง คือ บริเวณท่ีเป็นท่ีต้ังของบ่อน้าแร่ร้อนคิงส์ 
 (The Sacred Spring)  ส่วนท่ีสอง คือ บริเวณวัด และส่วนท่ีสาม คือ บริเวณท่ีเปิดบริการให้
 นักท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใช้บริการนา้แร่ซ่ึงมีท้ังสระว่ายน้า, บ่อนา้แร่เย็น-ร้อน,ห้องอบไอน้า 
 และส่วนท่ีเป็น Turkish Bath   
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  น าท่านเดินทางไปยัง เมืองซาลิสบัวรี ่(Salisbury) น าท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ 
 (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็น
 กลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ต้ังอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซ่ึงไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้าง
 อย่างชัดเจน จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน (London) เมืองท่ีเป็นศูนย์กลาง
 ส าคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้น าด้านการเงิน 
 การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟช่ัน ศิลปะ และเป็นท่ียอมรับว่ามีอิทธิพลไปท่ัวโลก และยัง
 เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีใหญแ่ละส าคัญของยุโรปอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (อาหารท้องถ่ิน) 
 

 น าท่านแวะเท่ียวชม Bourton on the water เป็นเมืองหรือเป็นหมู่บ้านเล็กๆของแคว้น
 Gloucestershireในเขตพื้นท่ีCostwolds ท่ีมีความงดงามตามธรรมชาติ เป็นเมืองสวยงามท่ีมี
 ถนนสูงริมแม่น้าWindrush มีสะพานหินเต้ียๆข้ามหลายสะพานเป้นเอกลักษณ์ของหมูบ้าน 
 เมืองน้ีมีฉายานามว่าVenice of the Costwolds ตึกรามบ้านช่องท่ีสร้างในศตวรรษท่ี17 มี
 ลักษณะพิเศษคือสร้างด้วยหินปูนสีเหลืองท่ีเป็นหินพิเศษท่ีมีเฉพาะท่ีCostwolds ยามต้อง
 แสงอาทิตย์จะอร่ามเรืองรอง งดงามมาก 
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 เดินทางต่อไปเมือง เมืองสแตรทฟอรด์ (Stratford upon Avon) ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆอยู่ริมฝ่ัง
 แม่น้าเอวอนครับ อาคารบ้านเรือนมีบรรยากาศอยู่ในยุคทิวดอร์ น่ันคือเป็นบ้าน2ช้ันผนังก่ออิฐ 
 ฝาผนังช้ัน2ประดับด้วยไม้ท าเป็นลวดลายสวยงามเมืองน้ีมีช่ือเสียงมากในฐานะบ้านเกิดของ
 เชคสเปียร์กวีดังของโลกชาวอังกฤษครับริมฝ่ังแม่น้าเอวอน เป็นบ้านเกิดของ วิลเล่ียม เช็คส
 เปียร์ (William Shakespeare) กวีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของอังกฤษ  น าชม บ้านเชค็สเปียร ์*เข้าชม
 ด้านใน 5จุด* และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น้าเอ
 วอนอันเงียบสงบ และสถานท่ีในประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับกวีเอกผู้น้ี  
 อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าทีร่ะลึกจากรา้นค้ามากมาย   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากน้ันออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ท่ีมีช่ือเสียงจาก
 การเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีก
 ท้ังยังเป็นเมืองท่ีต้ังของสโมสรท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสร
 ฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิต้ี และสโมสรคริกเก็ต แลง
 คาเชียร์ เคาน์ต้ี   

 
ค่า   รบัประทานอาหารค่า ณ รา้นอาหาร (อาหารท้องถ่ิน)  

 เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Mercure Manchester Piccadilly Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 13 เมษายน 2566: สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอรด์ - วินเดอรเ์มยีร ์- เอดินบะระ 

เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
       เช็คเอาท์ พรอ้มออกเดินทางจากทีพ่ัก 
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 น าคณะเข้าชม สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอรด์ เป็นสนามกีฬาในเขตแทรฟฟอร์ดของเกรต
 เตอร์แมนเชสเตอร์ เป็นสนามท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ ในแง่ของจ านวนแฟนบอลท่ี
 รองรับได้มากถึง 76,212 คน ใหญ่อันดับ 3 ของสหราชอาณาจักร และใหญ่เป็นอันดับ 11 ของ
 ยุโรป นอกจากน้ันยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษท่ี ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว และเป็น
 สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดิ ก่อนกลับส าหรับแฟนๆทีมปีศาจแดง
 สามารถเลือกซ้ือของท่ีระลึก กันท่ี Manchester United Megastore ร้านขายของท่ีระลึก
 ขนาดยักษ์ประจ าสนาม Old Trafford 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 เดินทางไปยัง วินเดอรเ์มยีร ์(Windermere) เมืองเล็กๆท่ีต้ังอยู่ริมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ อยู่
 ในเขตอุทยานแห่งชาติ Lake District National Park ท่ีอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ 
 ในเขตคัมเบรีย (Cumbria) วินเดอร์เมียร์เป็นทะเลสาบนา้จืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในละแวกน้ี เป็น
 ทะเลสาบท่ีมีลักษณะยาวรี เหมือนริบบ้ินผูกของขวัญ คนอังกฤษจึงเรียกว่า "ทะเลสาบริบบ้ิน" 
 หรือ Ribbon Lake ความยาวของ น้าในทะเลสาบเป็นนา้ท่ีละลายจากภูเขาหิมะและส่วนหน่ึง
 ไหลมาตามแม่น้า Brathay, Rothay, Trout Beck, Cunsey Beck น้าในทะเลสาบจึงเย็นตลอด
 ท้ังปี ให้ท่านได้  
 อิสระเดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศเมือง Windermere  
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เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (อาหารท้องถ่ิน) 
 

 น าท่านเดินทางไปยัง เมืองเอดินบระ (Edinburgh) เมืองท่ีมีทิวทัศน์สวยงามและเต็มไปด้วย
 สถาปัตยกรรมโกธิคเก่าแก่ท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มนต์เสน่ห์ของย่านเมืองเก่า แกลลอร่ี 
 พิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์กระจายอยู่ท่ัวเมือง สมกับท่ีเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรมมา
 ต้ังแต่อดีต   

 
ค่า       รบัประทานอาหารค่า ณ รา้นอาหาร (อาหารจนี) 

 เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Holiday Inn Edinburgh หรือเทียบเท่า  

14 เมษายน 2566: ปราสาทเอดินบะระ – ย่านเมืองเก่าเอดินบระ - Middlesbrough 

เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
 น าท่านเท่ียวชม Edinburge Castle หรือปราสาทเอดินเบอระ ซ่ึงต้ังอยู่บนผาสูงเด่นเหมือน
 หอคอยแห่งเอดินบะระท่ีไม่มีใคร เอ้ือมถึง แฟนๆแฮร์ร่ีพอตเตอร์คงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะ
 ปราสาทแห่งน้ีเป็นต้นแบบของ Howgwart School โรงเรียนของพ่อมดน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเทีย่วชมเมืองเก่า ช้อปปิ้ งรอยัลไมล์ (The Royal Mile)ถนนสายประวัติศาสตรท์ีม่ี
 ความเก่าแก่ทีสุ่ดในเอดินบะระ Greyfriars Bobby สุนัขทีน่อนเฝ้าหลุมศพเจ้านายนาน 14
 ปี สุนัขสายพันธ์ุ Skye Terrier บ๊อบบ้ีเป็นสุนัขของ John Gray ซ่ึงเป็นต ารวจคอยท าหน้าท่ีเฝา้
 ระวังภัยยามค่าคืน จนกระท่ัง John Gray ได้เสียชีวิตลง ร่างของเค้าถูกฝังอยู่ท่ี Greyfriars 
 Kirkyard ในเมืองเอดินเบอระ สกอตแลนด์ บ็อบบ้ีเสียชีวิตในปี 1872 แต่ร่างของมันไม่สามารถ
 ถูกฝังอยู่ในบริเวณสุสานร่วมกับมนุษย์ได้ สุดท้ายมีการตกลงให้ฝังร่างของมันไว้ตรงบริเวณ
 ด้านในของประตูทางเข้าของ Greyfriars Kirkyard อนุเสาวรีย์ของเจ้าบ็อบบ้ีถกูสร้างข้ึนเพื่อ
 ระลึกถึงสุนัขตัวเล็กๆ ท่ีมีความซ่ือสัตย์และยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันน้ี 
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เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (อาหารไทย) 

 น าท่านเดินทางต่อไปยัง เมือง Middlesbrough (ใช้เวลาเดินทางงประมาณ 3.5ชั่วโมง) 
 

ค่า       รบัประทานอาหารค่า ณ รา้นอาหาร (อาหารท้องถ่ิน) 
 เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Jurys Inn Middlesbrough หรือเทียบเท่า  
 

  15 เมษายน 2566: Middlesbrough - ยอรก์ - Biceester Outlet – Oxford City Tour 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เช็คเอาท์พรอ้มออกเดินทาง 

 
 น าท่านเดินทางไปยัง เมืองยอรก์ (York) ถือเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีส าคัญอย่างมากในอดีตของ
 ประเทศอังกฤษ ในปัจจุบันน้ีก็ยังคงรักษากล่ินอายความเป็นเมืองโบราณท่ีเต็มไปด้วย
 สถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย น าท่านเข้าชม มหาวิหารยอรก์ (York Minster) มหาวิหารท่ี
 ใหญ่ท่ีสุดในอังกฤษ 
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เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (อาหารท้องถ่ิน) 
  
  น าท่านเดินทางไปยัง Bicester Village outlet อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งจุใจ มีหลากหลายแบ

 รนด์ดังให้ท่านให้เลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, 
 Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega 
 Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  น าท่านเดินทางต่อไปยัง ลอนดอน (London) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5ช่ัวโมง 
 
ค่า       รบัประทานอาหารค่า ณ รา้นอาหาร (เมนูเป็ดย่างโฟรซ์ซ่ัีน) 

 เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Hilton London Olympia หรือเทียบเท่า  

  16 เมษายน 2566: ช้อปป้ิงในลอนดอน  

เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
       

 น าท่านไปยังถนนอ็อกฟอร์ด อิสระให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซ้ือสนิค้าตามอัธยาศัย บรเิวณ
 ถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford Street) ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการ ช้อปปิ้ งในกรุงลอนดอน มี
 ร้านค้าเสื้อผ้าแฟช่ัน เคร่ืองประดับ นาฬิกา ช่ือดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ 
 เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike ฯลฯ ห้าง John Lewis, House 
 of Fraser และ ยังมีห้างสุดหรูอย่าง Selfridges ท่ีมีสินค้าซุปเปอร์แบรนด์ ต้ังอยู่อีกด้วย 
 อิสระเลือกซ้ือบรเิวณถนนอ๊อกฟอรด์ ยังมีถนนสายช้อปป้ิงช่ือดังเช่ือมต่ออย่าง ถนนคาร์นาบ้ี 
 (Canaby Street) แหล่งแฟช่ันสุดฮิตของวัยรุ่นท่ีมีร้าน G - Star Raw, Diesel, Replay, Vans 
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 หรือ ถนนนิว บอนด์ (New Bond Street) ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของร้านซุปเปอร์แบรนด์ อย่างเช่น Louis 
 Vitton, Gucci, Prada, Mulberry, Burberry, Alexander Mc Queen, Bvlgari เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (เบอรเ์กอรล็์อบเตอร)์ 
 

  ช้อปปิ้ งห้าง Harrods ห้างดังระดับโลก ใจกลางกรุงลอนดอนท่ี ต้ังอยู่บน ถนนบรอมพ์ตัน ย่าน 
 Knight Bridge ก่อต้ังมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2377 โดย Charles Henry Harrods ร้านค้าด้านในกว่า 
 300 ร้าน ขายสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายย่ีห้อ ท้ังเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้าหอม ช็อคโก
 แลตอาหาร และท่ีส าคัญช้ันน้ี ยังมีร้าน Harrods จ าหน่ายสินค้าของแฮร์รอดส์เอง 

 

  *อิสระอาหารเย็น ค่าอาหารเย็นไม่รวมในแพคเกจ* 
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Hilton London Olympia หรือเทียบเท่า  
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  18 เมษายน 2566: เทีย่วชมเมืองลอนดอน – สนามบินฮทีโธรว์ 

เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
       เช็คเอาท์ พรอ้มออกเดินทางจากทีพ่ัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านเท่ียวชมมหานครลอนดอน น าท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของ พระราชวังบ้ัคก้ิงแฮม 
 (Buckingham Palace) ท่ีประทับของพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 และพระสวามี ใจกลางกรุง
 ลอนดอน  ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของมหาวิหารเวสท์มินส์เตอร ์(Westminster Abbey) 
 ท่ีต้ังของรัฐสภาอังกฤษมาต้ังแต่ต้นศตวรรษท่ี 16 เป็นโบสถ์ในนิกายแองกลิคันท่ีต้ังอยู่ทาง
 ตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ในนครเวสต์มินสเตอร์ สถาปัตยกรรมท่ีเป็นแบบกอทิก
 เป็นส่วนใหญน่อกจากหอคอยท่ีเป็นสถาปัตยกรรมฟื้ นฟูกอทิก เป็นสถานท่ีประกอบพิธี
 ราชาภิเษกและท่ีฝังพระบรมศพพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ 
 ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถึง 1556 แอบบีย์ได้รับเล่ือนฐานะข้ึนเป็นอาสนวิหาร ต่อมาในรัชสมัย
 ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 1 แอบบีย์น้ีก็ได้รับแต่งต้ังให้เป็นพระอารามหลวง 
 (Royal Peculiar) และยังเป็นท่ีต้ังของหอนาฬิกาท่ีรู้จักกันดีในนาม หอนาฬิกาบิกเบน (Big 
 ben) ท่ีมีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงช่ัวโมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสุดในโลก 
 และฝ่ังตรงข้ามท่ีมีแม่น้าเทมส์ก้ันอยู่เป็นท่ีต้ังของชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) 
 ชิงช้าสวรรค์ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป รู้จักในช่ือ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์
 ท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร(443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
 ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผู้มาเยือน
 มากกว่า 3 ล้านคนต่อปี 

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (อาหารไทย) 
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 น าท่านผ่านชม มหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 
 ของโลก สถานท่ีใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลด้ีไดอาน่า 
 สเปนเซอร์ น าท่านชม British Museum เป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และ
 ธรรมชาติของมนุษย์ท่ีส าคัญท่ีสุดในโลก ก่อต้ังในปี 1753 โดยส่วนใหญ่ในเวลาน้ันเป็นการจัด
 แสดงของสะสมของท่านเซอร์ ฮานส์ สโลน นายแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ และ
 เปิดให้เข้าชมเป็นคร้ังแรกในปี 1759 ท่ีอาคาร Montagu House ใน Bloomsbury ซ่ึงเป็นท่ีต้ัง
 ปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์ก่อนจะทยอยก่อสร้างต่อเติมในอีก 2 ศตวรรษต่อมา 

 
17.30 น.  พาท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อให้ท่านได้มีเวลาท าคืนภาษี (Tax Refund) และเลือก

 ซ้ือสินค้าปลอดภาษีในสนามบิน ระยะทาง 81 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 
 
21.35 น.   ออกเดินทางออกจากสนามบินฮีทโธรว์ โดยสายการบินสายการบินอวีีเอแอร ์  
  เทีย่วบินที ่BR  068  
 

19 เมษายน 2566: สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
15.05 น.   คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

******************************************** 
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อัตราค่าบรกิาร 

วันทีเ่ดินทาง อัตราค่าบรกิาร ท่านละ (บาท) 

11 – 19 เมษายน 2566 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน พักเดีย่วช าระเพิ่ม 

99,000 บาท/ท่าน 13,900 บาท/ท่าน 
 

** โปรแกรมทัวร์และรายละเอียดของการเดินทางหรอืสายการบนิอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ 
สภาวะอากาศ, สถานการณ ์และเหตุสดุวิสยัต่างๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล่์วงหน้าโดยทางบริษัทฯ 

จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้่วมเดินทางเปน็ส าคัญ ** 

 

อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป - กลับ สุวรรณภูมิ – ลอนดอน – สุวรรณภูมิ  
2. ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
3. ค่าอาหาร และ ค่าเข้าชมสถานท่ี 
4. ค่ายานพาหนะน าเท่ียว ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
5. มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ 
7. ค่า ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตาม
เง่ือนไขของกรมธรรม์ 

 

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนยีมวีซ่าอังกฤษ ย่ืนทีเ่ชยีงใหม่  9,500 บาท/ท่าน 
2. ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เชยีงใหม่ – สุวรรณภูมิ – เชยีงใหม่  
3. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่า

ซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
5. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
6. ค่าภาษีน้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
7. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
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2. การช าระค่าบรกิาร 
2.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 45,000 บาท/ท่าน  
2.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง 
 

3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร ์
  3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 

3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บเงินมัดจ าท้ังหมด 45,000บาท/ท่าน 
  3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 49,500บาท/

ท่าน 
3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 99,000
บาท/ท่าน 
3.5 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมี
การการันตีมัดจ าท่ีน่ังกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

    3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
3.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือ 
ไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น 

 
หมายเหต ุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวัน

 เดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด

 หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
 รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, 
 เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
 ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 

  
**บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงิน** 


