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HIT … อยากชวนทา่นเทีย่ว … 
เสน้ทาง 

Discovery … Southern England 
ดสิคอฟเวอรี ่.... องักฤษใต้ 9 วัน 

ก าหนดการเดนิทาง 
15 พฤศจกิายน 2562 / 7 กมุภาพันธ ์/ 20 มีนาคม 2563 
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South of England Route 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันแรกของการเดินทาง (1) กรงุเทพฯ 
22.00 น. พบกันที่ ทําอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ชั้น 4  
 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ หัวหน้าทัวร์ และเจ้าหน้าที่ บรษิัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนชั่นนอล  ทราเวล   
 หรือ ส้ันๆ ว่า  HIT รอต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง 
 



 Discovery … Southern England  9 Days TG Nov 2019 – Mar 2020    3 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

 

กระเป๋าเล็กถอืติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเลบ็ เปน็ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่

ห้ามนําติดตัวขึน้เครื่องบิน 
 วัตถุที่เปน็ลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช่ัน น้ําหอม ยาสีฟนน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะ
สําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปดิผนึกถุงโดยระบุ วันเดนิทาง เที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปดิปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2) กรุงเทพฯ – ฮีทโธรว์ (สหราชอาณาจักร) – แคนเทอเบอร่ี – โรเบิร์ตสบริดจ์  
 ไบรตัน 
00.15 น. ออกเดินทางสู่ กรงุลอนดอน (London) สหราชอาณาจักร (United Kingdom) โดยเที่ยวบินที ่TG 910  
 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 13 ช่ัวโมง 5 นาที)   
06.20 น. เดินทางถึง ทําอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์ “Heathrow International Airport” ประเทศสหราชอาณาจักร  
 (United Kingdom) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ช่ัวโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืง และศุลกากรแล้ว  
 รถโค้ชปรบัอากาศนําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองแคนเทอเบอรี่ (Canterbury) เมืองที่มีประวัติศาสตร์และความเก่าแก่เป็น 
 อย่างมากอีกแห่งของอังกฤษ (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) นําท่านชมเมืองที่มบีทบาทสําคัญ 
 ทางประวัตศิาสตร์ขององักฤษมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สมัยที่ชาวโรมันเข้ามาตั้งถิน่ฐาน และสร้างเมอืงนี้ใหเ้ปน็อีกหนึง่เมือง 
 ศูนย์กลางทางคริสต์ศาสนา นําท่านไปชม มหาวิหารแคนเทอเบอรี่ “Canterbury Cathedral” มหาวิหารเก่าแก่ที่มี
 อาย ุกว่า 1,400 ปี และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องมาชมถ้ามาเยือนเมืองนี้ และมหาวิหารแห่งนี้ ก็ได้รับเลอืกโดยองค์การ 
 ยูเนสโกใหข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโรเบิรต์สบริดจ์ (Robertsbridge) เมืองเล็กๆ แตเ่ป็นที่ตั้งของปราสาทสําคัญอีกแห่งของ 
 อังกฤษ (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) นําท่านไปชม ปราสาทโบเดียม “Bodiam Castle”  
 ปราสาทในยุคศตวรรษที่ 14 ที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดทีี่สุดแห่งหนึ่งของการสร้างปราสาทแบบมคีูล้อมรอบ ในยคุกลาง แม้ว่า 
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ปราสาทโบเดียม “Bodiam Castle” จะเป็นปราสาทขนาดเล็ก แต่ก็เหมาะกับการป้องกันตัวเองได้ดีพอสมควร จากนั้น
นําท่านออกเดนิทางต่อสู่ เมืองไบรตัน (Brighton) เป็นเมืองชายทะเลที่มีสีสันที่สุดของอังกฤษ (England) (ระยะทาง 
57 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) นําท่านไปชม พระราชวังพาวิลเลียน “Royal Pavilion” ที่ถูกสร้างขึ้น
เมื่อปี ค.ศ. 1823 เพื่อเป็นที่พํานักของ เจ้าชายแห่งเวลส์ ในศิลปะผสมในแบบองักฤษกับอนิเดีย จึงถอืเป็นสถาปนตยกรรมที่
งดงามเป็นอย่างมาก จากนั้นนําทา่นไปกันทีบ่ริเวณ ชายหาดหิน อันเลื่องช่ืออย่าง  “Brighton Pier” เป็นชายหาดที่
สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของบริเวณนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
18.30 น. อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

พักค๎างคืน ณ  Mercure Brighton Hotel หรือเทียบเทํา 
 

วันท่ีสามของการเดินทาง (3) ไบรตัน – อารันเดล – พอร์ตสมัท 
07.00 น. อาหารเช๎าแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองอารนัเดล (Arundel) เมืองเล็กๆ สไตล์ชนบทขององักฤษ (England) ที่น่าสนใจอีกแห่ง 

หนึ่ง (ระยะทาง 37 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาท)ี นาํท่านไปชม ปราสาทอารันเดล “Arundel Castle” 
ปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นตัง้แต่ปี ค.ศ. 1067 ตลอดเวลามีการเปลี่ยนผูป้กครองปราสาทป้อมปราการแหง่นี้มาหลายสมัย ทําให้มี
การก่อสร้างและตกแต่งเพิ่มเติมมากมาย เดินทะลุบรเิวณต่างๆ ภายในปราสาทที่สร้างมาด้วย หนิ ปนู ไม้ ที่จะทําใหท้่านรู้สึก
ย้อนไปถึงยุค ของเหล่าอัศวินกันเลยทีเดียว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองพอร์ตสมัท (Portsmouth) เมืองทางชายฝน่งตอนใตข้ององักฤษ (England)  
และเป็นเมืองเดียวในองักฤษ (England) ที่มีประชากร หนาแนน่ กว่ากรุงลอนดอน (ระยะทาง 46 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
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13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านเที่ยวชม เมืองพอร์ตสมัท (Portsmouth) เมืองที่มีประวัติศาสตร์ในด้านการเดินเรือมาอย่างยาวนาน โดยเราชาว 
 ฮิตทัวรจ์ะขอพาไปศึกษาประวัตศิาสตร์กันที่ พอร์ตสมัท ฮิสทอรคิ ด็อคยาร์ด “Portsmouth Historic Dockyard”  
 ซ่ึงจัดเป็นพิพิธภัณฑท์ี่ดูแลโดยกองทัพเรือ มีทัง้ส่วนของอาคาร และเรือที่อยู่ในหน้าประวัตศิาสตร์โลกของเรามากมาย แล้ว 
 อิสระให้ท่านได้ไปตะลุยช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทัง้แบรนด์ของ อังกฤษ (England) และในยุโรป กันที่  
 “Gunwharf Quays” ที่ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าว และตกแต่งอย่างสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.30 น. อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค๎างคืน ณ  Holiday Inn Portsmouth Hotel หรือเทียบเทํา 
 

วันท่ีสี่ของการเดินทาง (4)   พอร์ตสมัท – บอร์นมัท – เอ็กซิเตอร์  
07.00 น. อาหารเช๎าแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองบอร์นมัท (Bournemouth) เป็นเมอืงตากอากาศขนาดใหญ่บนชายฝนง่ทางใตข้องประเทศ  
 (ระยะทาง 84 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี นําท่านเดินเลน่ชมเมืองทีเ่ปน็หนึ่งในเมืองเก่าแก่ อีกทั้ง 
 ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชือ่เสียงอันดบัต้นๆ ของประเทศอยู่ด้วย จากนั้นใหท้่านได้มเีวลาเดนิเล่นรบัลมทะเลกัน ซ่ึง 
 บริเวณนี้ จะมีชาวเมือง นักศึกษา นักท่องเที่ยว แวะมาทํากิจกรรมตา่งๆ กันอย่างคึกคัก 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านออกเดนิทางต่อสู่ เมืองเอก็ซิเตอร์ (Exeter) เมืองชนบทที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนในสถาปนตยกรรมยุคกลาง  
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 (ระยะทาง 135 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 15 นาที) นําท่านไปแวะถ่ายภาพด้านนอกของ มหาวิหาร 
 เอ็กซิเตอร์ “Exeter cathedral” เป็นวิหารสไตล์อังกฤษแท้ๆ  ที่งดงามเป็นอย่างยิง่ และบรเิวณใกล้เคียงก็มี ศาลาว่าการ 
 ที่มีความเก่าแก่มากกว่า 800 ปีอีกด้วย แลว้อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นชมความโบราณของเมืองกนัตามอัธยาศัย  
18.30 น. อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค๎างคืน ณ  Holiday Inn Exeter Hotel หรือเทียบเทํา 
 

วันท่ีห๎าของการเดินทาง (5)  เอ็กซิเตอร ์– มาราไซออน – ทินทาเจล – เอ็กซิเตอร์ 
07.00 น. อาหารเช๎าแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองมาราไซออน (Marazion) (ระยะทาง 172 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 15  

นาที) เมืองเล็กๆ แต่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจํานวนมาก เพราะเป็นเมืองจุดหมายสําหรับการมาชม ปราสาทเซนต์ มิเเชล 
“St. Michael’s Mount” ปราสาทยุคกลางที่อยู่กลางทะเล ทีม่ีความอลังการไม่ต่างไปจาก มหาวิหารมงแซงต์ มิแชล 
“Tides of Mont St. Michel” ที่เราชาวฮิตทัวร์ พาท่านไปเยอืนในโปรแกรมแกรนดฝ์รั่งเศส 13 วันกันเลยทีเดียว แล้ว 

 นําท่านเดนิไปตามทางเดนิทีปู่ด้วยหินทีจ่ะโผล่มาหลังจากน้ําทะเลลดระดับลงแล้ว เข้าสู่เกาะกลางทะเล ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ 
 ปราสาทขนาดใหญ่ ที่สร้างอยูก่ลางน้ําบนเกาะแห่งนี้ แล้วไปเดินชมภายในปราสาทที่ยังเต็มไปด้วยของใช้โบราณตั้งแต่สมัย 
 คริสต์ศตวรรษที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านออกเดนิทางสู่ จุดสิ้นสุดแผํนดินทางฝ่ังตะวันตกของอังกฤษ ที่มีชื่อว่า “Land’s End” (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช ้
 เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นจดุชมวิวที่มีชื่อเสียงมาก จะมนีักท่องเที่ยวเดนิทางมาชมความสวยงาม และไม่ควรพลาด 
 กับการถ่ายภาพป้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองทินทาเจล (Tintagel) อีกหนึ่งเมืองสําคัญ 
 ของบรเิวณนี้ เพราะเป็นทีต่ั้งของ ปราสาททินทาเจล “Tintagel Castle” ปราสาทเก่าแก่ยุคอัศวนิครองเมือง (ระยะทาง  
 113 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) แล้วนําท่านเดินขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อไปชม ปราสาททินทาเจล “Tintagel  

 Castle” ปราสาทในประวัติศาสตร์ของกษัตริย์อาเธอรก์ับเหล่าอัศวินโต๊ะกลม เปน็ป้อมปราการสมัยยุคกลาง ที่ตั้งอยู่บน 
 ยอดเขาเหนือระดบัน้ําทะเล ซ่ึงมีซากปรักหักพังของปราสาทยคุเกา่หลงเหลือให้ชมอยู่บ้าง และกินอาณาเขตที่กว้างขวาง  
 รวมถึงเป็นจุดชมวิวที่งดงามอีกจดุหนึ่ง กระทั่งสมควรแก่เวลานําท่านออกเดนิทางกลับสู่ เมืองเอ็กซิเตอร์ (Exeter)  
 (ระยะทาง 98 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาท)ี  
18.30 น. อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค๎างคืน ณ  Holiday Inn Exeter Hotel หรือเทียบเทํา 
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วันท่ีหกของการเดินทาง (6) เอ็กซิเตอร ์– เชดดาห์ – บริสตอล 
07.30 น. อาหารเช๎าแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองเชดดาห ์(Cheddar) โดยจดุหมายหลักจะอยู่ทีบ่ริเวณ เชดดาห์จอร์จ “Cheddar Gorge”  
 หรือหบุผาแหง่เมืองเชดดาห์ (ระยะทาง 104 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) นําท่านชมเมืองเล็กๆ  
 หรือจะเรียกว่าหมู่บ้านก็ได้ แต่อลังการที่สองข้างของถนน จะเป็นผาหินปูนขนาดมหึมาโอบล้อมช่องเขาแหง่นี้อยู่ และส่ิง 
 ที่มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึง่คือ ชีสเชดดาห์ ที่มีช่ือเสียง และเป็นที่นิยมในบ้านเราอีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นนําท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองบริสตอล (Bristol) (ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาท)ี หนึง่ 
 ในเมืองหลัก ทางฝน่งตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ เป็นเมืองท่าสําคญัที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้ากันอยา่งคึกคัก ก่อนที่มันจะ 
 ได้รับการพัฒนาต่อมาจนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันดับตน้ๆ ของประเทศ  
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านชม เมืองบริสตอล (Bristol) ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งเมอืงขนาดใหญ่ และมีประชากรเป็นอันดับตน้ๆ ของประเทศ อีกทั้ง 
 ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชือ่เสียง และเป็นที่ประจําการของ เรือกลไฟโดยสาร S.S. Great Britain อีกด้วย นํา 
 ท่านไปกันที่ มหาวิหารบริสตอล “Bristol Cathedral” วิหารศักดิ์สิทธิ์ประจําเมือง ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1140 เดนิชม 
 ภายในมหาวิหารที่มีการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง และมคีวามสวยงามไม่แพ้ที่อื่นเลยทเีดียว แล้วไปแวะถ่ายรูปกับ สะพาน 
 แขวนขนาดมหึมา “Clifton Suspension Bridge” สะพานโดยสารที่ทอดตัวข้ามแม่น้ํา ที่โดดเดน่เป็นสง่าประจํา 
 เมือง  
18.30 น. อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค๎างคืน ณ  Mercure Hotel หรือเทียบเทํา 
 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) บริสตอล – วินเชสเตอร ์– แฮมป์ตันคอร์ต – ลอนดอน 
07.00 น. อาหารเช๎าแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองวินเชสเตอร์ (Winchester) เมืองขนาดใหญ่ และเป็นที่ตั้งของมหาวิหารที่สําคัญของประเทศ  
 (ระยะทาง 148 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) นําท่านไปเข้าชม มหาวิหารวินเชสเตอร์ “Winchester  

 Cathedral” วิหารสุดอลังการ ทั้งขนาดและการตกแต่ง เริ่มก่อสร้างตั้ง ค. ศ. 642 และได้มีการต่อเติม สร้างทับ ตกแต่ง  
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 อย่างบรรจงมาตลอดพันปทีี่ผ่านมา นําท่านเดินชมภายในอาคารของมหาวิหารสุดอลังการแห่งนี้กันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเปน็  
 โถงทางเดินกลาง เพดานพัด บริเวณร้องเพลงสวด รวมถึงจิตรกรรมฝาผนัง ที่มใีห้ชมตลอดทั้งอาคาร 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านออกเดนิทางสู่ แฮมป์ตันคอร์ต (Hampton Court) อันเป็นที่ตั้งของ พระราชวังแฮมป์ตนัคอร์ต “Hampton  

 Court Palace” (ระยะทาง 86 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) นําท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ  
 พระราชวังแฮมปต์ันคอรต์ “Hampton Court Palace” ซ่ึงอดีตเคยเปน็ที่อยู่อาศัยของกษัตรยิ์พระเจ้าเฮนรทีี่ 8 กษัตริย์ 
 องค์ที่ 2 แห่งราชวงศท์ิวดอว ์ที่มช่ืีอเสียงและมีเรื่องอื้อฉาวมากที่สุดคนหนึ่งในหน้าประวัตศิาสตร์ราชวงศ์อังกฤษ ใหท้่านได ้
 ชมความยิ่งใหญ่ทัง้ภายในและภายนอกอาคารกันอย่างเต็มที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กระทั่งสมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางเข้าสู่ กรุงลอนดอน (London) (ระยะทาง 24 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30  
 นาที) เมืองหลวงแหง่ สหราชอาณาจักร (Great Britain) ประเทศที่ยิ่งใหญ่ ซ่ึงในอดีตเคยมีอาณานิคมอยู่ทั่วโลก จน 
 ได้รับสมญานามว่า ดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน กรุงลอนดอน (London) เป็นหนึ่งในศนูย์กลางสําคัญทางธุรกิจ  
 การเมือง และวัฒนธรรมของโลก เป็นผูน้ําด้านการเงนิ การเมือง การส่ือสาร การบันเทิง แฟช่ัน และศิลปะ เป็นที่ยอมรับว่า 
 มีอิทธิพลไปทั่วโลก และถือกันว่าเป็นเมืองสากลหลักของโลก  
18.30 น. อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค๎างคืน ณ  Park Plaza Riverbank Hotel หรือเทียบเทํา 
 

วันท่ีแปดของการเดินทาง (8) ลอนดอน – ฮีทโธรว์ 
07.00 น. อาหารเช๎าแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านนั่งรถเที่ยวชม กรุงลอนดอน (London) โดยเริ่มจาก จัตุรัสทราฟัลก๎าร์ “Trafalgar” ที่รายล้อมไปด้วยอาคาร 
 ที่น่าสนใจ ผ่านชม พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์  “Westminster Abbey” ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ตน้ศตวรรษ 
 ที่ 16 และอาคารหอนาฬิกาที่รูจ้ักกันดีในนาม บิก๊เบน “Big Ben” ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกๆ หนึ่งชั่วโมง เป็น 
 นาฬิกาที่มีหน้าปนดใหญท่ี่สุดในโลก นําท่านผ่านชม มหาวิหารเซนต์ปอล “St. Paul’s Cathedral” ที่มียอดโดมใหญ ่
 เป็นอนัดับ 2 ของโลก สถานที่ใชจ้ัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วผ่าน 
 ไปชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศนูย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นมากว่า 800 ปี แล้วไปแวะถ่ายรูปกับ ลอนดอน 
 บริดจ์ “London Bridge” สะพานข้าม แมํน้ําเทมส ์“Thames River” แห่งแรก จากนั้นนําท่านผ่านชม หอคอย 
 ลอนดอน “Tower of London” สถานที่ที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่ นองเลือด หรือแม้แต่ 
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 ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดตีที่ยาวนานเคยเปน็ป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดนประหาร ปนจจบุันเป็นพิพิธภัณฑ์ 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ให้ท่านได้ช้อปปิง้ส่งท้ายกันทีบ่รเิวณ ถนนอ็อคฟอร์ด “Oxford Street” ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมแฟช่ันชื่อดังของ 
 ดีไซน์เนอร์ต่างๆ อิสระใหท้่านเดนิเล่นช้อปปิ้งในถนนที่นักช้อปทัง้หลายรู้จักกันเนื่องจากเป็นถนนที่รายล้อมไปด้วยห้าง 
 ดังมากมาย กระทั่งสมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู ่ทําอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์ “Heathrow International  

 Airport” เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) มีเวลาให้ท่านได้ทําคนืภาษีและเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ จากร้านค้า 
 ปลอดภาษีภายในสนามบินเปน็การส่งท้าย  
21.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที ่ TG 917 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ช่ัวโมง 25 นาที) 
 

วันท่ีเก๎าของการเดินทาง (9) กรุงเทพฯ 
16.00 น. เดินทางถึง ทําอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  
 (Bangkok) พร้อมด้วยความประทบัใจ 
  

 
 

หมายเหตุ  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ํากวํา 20 ทําน โดยทีจ่ะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ ล่วงหน้าก่อน 10 วัน 

และยินดีทีจ่ะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนใหห้ากท่านต้องการ (สงวนสิทธ์ิปรับราคาค่าบริการขึ้นหากมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน)  
- โรงแรมที่พักตามบรษิัทจัดให้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า หากวันเข้าพักตรงกับงาน 

เทศกาลเทรดแฟรห์รือการประชุมต่างๆอันเป็นผลทีท่ําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถงึความเหมาะสมเป็นหลัก 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีทีเ่กิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย  การบินการนัด หยุดงาน, 

ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ได้ มากที่สุด  
- บริษทัฯ ต้องขอกราบอภัยในการสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผู้เดินทางที่เปน็เด็ก อายุต่ํากว่า 2 ขวบ และ ท่านที่ต้องใช้ Wheelchair เว้นแตม่ี

การตกลงกับพนักงานขาย  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ แล้วถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง 
- ในกรณีที่ท่านที่จะต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อขอการันตีว่ากรุ๊ปออกเดินทางแนน่อนก่อน หากท่าน

ออกตั๋วโดยไม่ได้รับคํายืนยนัจากพนักงานขายแล้วกรุ๊ปนั้นออกเดนิทางไม่ได้ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนีเ้ปน็การชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทัตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้อง เงนิคนื ในกรณี ทีท่่าน

ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเปน็กรณี 
- บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าเมืองอนั

เนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ  
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทําการจองและวางมัดจําทัวร ์เพื่อให้ท่านได้เดนิทางไปกับ HIT อย่างมีความสุข 
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อัตราคําบริการ  
ผู๎ใหญ ํ พักห๎องคํู      ทํานละ 109,900.-   บาท 
เด็ก อายุระหวําง 2 – 12 ปี พักกับผูใ๎หญํ 1 ทําน  ทํานละ 107,000.-   บาท 
เด็ก อายุระหวําง 2 – 12 ปี พักกับผูใ๎หญํ 2 ทําน  ทํานละ   99,900.-   บาท 
หักตั๋วเครื่องบิน      ทํานละ   28,000.-   บาท 
พักเดี่ยวเพ่ิม       ทํานละ   15,500.-   บาท 

 

อัตรานี้รวม 
1. ตั๋วเครื่องบินช้ันท่องเที่ยว สายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ –  ลอนดอน – กรุงเทพฯ 

** Tax – Insurance – Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดงักล่าว 
ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเปน็จรงิ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนสิงหาคม 2562 

2. คําธรรมเนียมในการขอวซีํา  
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จํานวน 6 คืน พรอ๎มอาหารเช๎าแบบบุฟเฟต ์
4. รถบัสปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถที่ชํานาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 
6. คําทิปคนขับรถและไกค์ท๎องถิ่น  
7. อาหารมาตรฐาน รวมเปน็อาหารกลางวัน 7 มื้อ และอาหารคํ่า 6 มือ้  
8. หัวหน้าทัวร์ผู้มปีระสบการณ์นําเที่ยว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกันอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ทํานละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป คําประกันอุบัติเหตรุะหวําง

การเดินทาง 50%) 
 

อัตรานี้ไมํรวม 
1. ค่าทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดืม่ในห้องพัก, ค่าอาหารที่สั่งมาทานในหอ้งพัก ฯลฯ 
3. คําเครื่องดื่มและอาหารท่ีสั่งพิเศษในร๎านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทัวร์จัดให๎  
4. คําทิปหัวหน๎าทัวร์ ขึ้นอยูํกบัการบริการ  
5. คําวีซําดํวน  
6. อัตราผกผันน้ํามันและภาษีตํางๆ หากมีการปรบัขึน้จากสายการบนิ 
7. คําบริการยกกระเป๋าใบใหญํ ขึ้นสูหํ๎องพัก 
 

การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง  
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วัน    คืนเต็มจํานวน   

 ยกเลิกการเดินทาง 20 - 29 วันขึ้นไป  หักคําใช๎จําย ทํานละ 30,000.- บาท 

 ยกเลิกกํอนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักคําใช๎จําย 50% ของราคาทัวร ์
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 ยกเลิกการเดินทางนอ๎ยกวํา 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารไมํคืนคาํใช๎จํายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําได้ล่วงหน้าก่อนการเดนิทางจริง 21 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 30 วันก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม,่ ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเปน็ผู้กําหนด ซ่ึงทางบรษิทัฯ ไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทัฯ ได้ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณีทีต่ั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชําระเงนิค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
 

โรงแรม และ ห๎องพัก 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกต่างกัน ซ่ึงอาจจะทําใหท้่าน
ไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น  

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ คําพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คอื 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารช้ันประหยดั / 

Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึน้เครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ้ว) 
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใช้จา่ยในน้ําหนักส่วนทีเ่กิน  
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
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เอกสารในการยื่นวีซําของประเทศอังกฤษ 
1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุคงเหลือไมต่่ํากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าประเทศ  
 อังกฤษ หรือไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเปน็การง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า ** ต้องมีหน้าว่าง ที่ไม่มีตราประทบัอย่างน้อย 4 หน้า ** 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สําเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุไม่ถึง 20 ปี) 
3. สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีทีเ่ป็นนาง) / สําเนาใบหย่า (ถ้ามี) , สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกลุ (ถ้ามี) 
4. หนังสือรับรองการทํางานตัวจริง จากบริษทัฯที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็น ภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบตุําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน 
 ปนจจุบนั, วันเดือนปีทีเ่ริ่มทํางานกบับรษิัทนี้ และช่วงเวลาทีข่อลางานเพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลัง 
 ครบกําหนดลา 

 ธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย ขอสําเนาใบทะเบียนการค้าหรือสําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อของผูเ้ดนิทางเท่านั้น 
 กรณีที่เป็นเจ้าของบริษทั ขอสําเนาหนังสือจดทะเบียนรับรองบรษิทั ที่มีช่ือบรษิัท และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจ้าของ

กิจการด้วย คัดลอกมาไม่เกิน 3 เดอืน ในกรณีที่มีกรรมการผู้ลงนาม มากกว่า 1 ท่าน ให้แนบจดหมายรับรองการทํางาน

ประกอบด้วย 

 กรณีทําธุรกิจส่วนตัวแต่มิได้จดทะเบียนการค้า ให้ทําหนังสือช้ีแจงต่อสถานทูตเป็นภาษาอังกฤษ 

 กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภาษาอังกฤษ หรอืภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สําเนาบัตร

ข้าราชการเพียงอย่างเดียว เป็นหลกัฐานยื่นต่อสถานทูตได้  

 กรณีที่เป็นนักเรียน / นักศึกษา จะต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) เท่านั้น พร้อมสําเนาบัตรนักเรียน/บัตร

นักศึกษา แม่บ้าน แสดงเอกสารรับรองการงานของสามี ถึงแม้สามีจะไม่เดนิทางไปด้วย พร้อมทั้งแนบสําเนาทะเบียนสมรส, 

สําเนาสมุดเงินฝาก, สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน (ในกรณีที่สามีเสียชีวิตให้แนบเอกสารสําเนาใบมรณะบตัร 

5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ปรับเล่มเปน็เดอืนปนจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 

6 หลัก เพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ** ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หาก

ใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า บัญชีกระแสรายวันไม่สามารถนํามายื่นวีซ่าอังกฤษได้ 
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แบบฟอร์มการจองทัวร ์ 

พนักงานที่ติดต่อ......................................  ชื่อผู้จอง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

กําหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จํานวน ผู้ใหญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี........................ ท่าน 

 
สมาชิกผ๎ูรํวมเดินทาง 

** กรุณากรอกข๎อมูลภาษาองักฤษตาม หน๎าพาสปอร์ต และ ระบขุอ๎มูลประเภทอาหารท่ีต๎องการ เชํน ไมํทานสัตว์ปีก ไมํทานเนือ้วัว ** 

No. NAME No.Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห๎อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

เงื่อนไขการจอง 
 1. กรุณาชําระมัดจําทํานละ 40,000 บาท ภายใน 5 วัน หลังจากการทําการจอง โดยโอนผําน 
 
ชื่อบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก๎ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร๎าว 101   เลขท่ี 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร๎าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร๎าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
  
 2.  สํวนที่เหลือชําระกํอนออกเดินทาง 15 วัน 

 


