
Page 1 of 15 

 
 

 
 

Code: ID03-EUR14-EUR-UK WA SC-9TG-AUG-DEC-99-114-MN0726 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2 of 15 

 
 

 
 

วนัที ่วนัที ่11  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ --  ลอนดอน ลอนดอน ((องักฤษองักฤษ))  เสาร ์เสาร ์ 

21.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร ์

D 9-12 สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระ

และการเชค็อนิ 
 

วนัที ่วนัที ่22  ลอนดอน ลอนดอน --  สโตนเฮน้จ ์สโตนเฮน้จ ์--  พพิธิภณัฑน์ า้แรท่ ีเ่มอืงบาธ พพิธิภณัฑน์ า้แรท่ ีเ่มอืงบาธ --  คารด์ ีฟ๊ คารด์ ีฟ๊ 

((เวลส์เวลส)์)  

อาทติย์อาทติย ์ 

00.15 น. ออกเดนิทางสูล่อนดอน โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 910   

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋ว

เครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไว ้

ลว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การ

ลา่ชา้ของสายการบนิ,  การพลาดเทีย่วบนิ         (ข ึน้เครื่องไม่ทัน), การนัด

หยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมือง ท าใหก้าร

เดนิทางลา่ชา้ หรอืเหตุสดุวสิยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดนิทางไปยังจุดหมายตาม

โปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มีสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคนื

เงนิคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกดิข ึน้นอกจากในรายการทัวร ์

หัวหนา้ทัวร์จะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นส ิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจ

รับผดิชอบได ้

 

06.20 น. คณะถงึสนามบนิฮีทโธรว ์นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รถ

โคช้ปรับอากาศรอรับทา่นออกเดนิทางสูเ่มืองซาลสบ์ัวรี่ น าชมเสาหนิสโตน

เฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์องโลก กองหนิหรอืแนวแทง่หนิ

ทีเ่ป็นความลบัด ามดืในชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร ์จากนัน้ออกเดนิทางต่อสู่

เมืองบาธ     ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ทีม่ีอายุตัง้แต่เมื่อครัง้โรมันเรือง

อ านาจจากหลกัฐานบ่อน ้าพุรอ้น และซากอาคารเกา่แกท่ีห่ลงเหลอือยู่ท าให ้

เมอืงบาธไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกใน        ปี 

ค.ศ. 1987 

(114 ก.ม. / 54 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. น าท่านเทีย่วชมพพิธิภัณฑน์ ้าแร่รอ้นโรมัน (Roman Bath Museum) ซ ึง่มี

ประวัตกิารคน้พบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมือง คือ

บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบ่อน ้าแร่รอ้นคงิส ์(The Sacred Spring)  สว่นทีส่อง

คอื บรเิวณวัด และส่วนที่สามคือ บรเิวณที่เปิดบรกิารใหนั้กท่องเทีย่วหรือ

ชาวเมืองใชบ้รกิารน ้าแร่ ซ ึง่มีทัง้สระว่ายน ้า,          บ่อน ้าแร่เย็น-รอ้น, 

หอ้งอบไอน ้า และสว่นทีเ่ป็น Turkish Bath และใหท้่านไดช้มิน ้าแร่ทีจ่ัด

(91 ก.ม.) 
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ใหก้บันักทอ่งเทีย่วเท่านัน้จากนัน้เทีย่วชมเมืองอาคารบา้นเรือนถูกสรา้งขึน้

ในยุคจอร์เจียน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทัง้อาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่ม

อาคารรูปครึง่วงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ท าใหเ้มืองบาธมีเสน่หไ์ม่

นอ้ย แลว้เดนิทางตอ่สูเ่มืองบรสิตอล เมืองในอังกฤษทีม่ีพรมแดนตดิต่อกับ

ประเทศเวลส ์เพียงแค่ช่องแคบกัน้ขา้มสะพานเชเวริ์น ผ่านช่องแคบบริ

สตอลเขา้สู ่เมอืงคารด์ ิ๊ฟ เมอืงหลวงของประเทศเวลส ์ หนึง่ในเครือจักรภพ 

กลางใจเมืองเป็นทีต่ัง้ของปราสาทคารด์ ิ๊ฟ เดมิเป็นทีพ่ านักของ         ขุน

นางผูป้กครองเมือง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากนัน้ชม ศาลาว่า

การเมือง และ พพิธิภัณฑ ์ ซึง่เป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง 

สวนสาธารณะคารด์ ิ๊ฟ, สนามกฬีามลิเลนเนียม, อาคารทีท่ าการของรัฐ   

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CLAYTON HOTEL CARDIFF หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดบัเดยีวกนั 

www.claytonhotelcardiff.

com 

วนัที ่วนัที ่33  เบอรต์นัเบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์ออนเดอะวอเตอร ์--  สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน --  ยอรค์ยอรค์  จนัทร ์จนัทร ์ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าท่านสู่เขตคอตสโวลส ์บรเิวณเล็ก ๆ ทางตะวันตกของอังกฤษ หมู่บา้น

แสนสวยเงยีบสงบ และเมอืงเล็ก ๆ ทีม่รีา้นคา้ตกแตง่แบบชนบท สลับกับทุ่ง

หญา้สเีขียวขจี คอตสโวลส ์ เป็นศูนยก์ลางการคา้ขนแกะและเลีย้งแกะมา

ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13-15  พาทา่นเทีย่วชม เมืองเบอรต์ัน ออน เดอะวอ

เตอร์ เมืองที่โด่งดังที่สดุในคอตสโ์วลส ์ ดูเงียบสงบมีล าธารสายเล็ก ๆ 

(แม่น ้าวนิดร์ัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหนิทอดขา้มน ้าเป็นชว่ง ๆ 

กับตน้วลิโลวท์ี่แกว่งก ิง่กา้นใบอยู่รมิน ้า เมืองนี้มีรา้นอาหารและโรงแรม 

รวมทัง้รา้นคา้ใหเ้ดนิเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ แลว้เดนิทางต่อสู่เมือง 

สแตรทฟอรด์ เมืองที่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเอวอนอันเป็นบา้นเกดิของวลิเลีย่ม

เชค็สเปียร ์กวทีีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของอังกฤษ   

(135 ก.ม. / 40 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. อสิระเดนิเลน่ชมเมอืง หาซือ้ของทีร่ะลกึเกีย่วกับวลิเลยีม เชคสเปียร ์กวีเอก

ทีโ่ด่งดังของโลก หลังจากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มืองยอรค์ (York) เขตแดนที่

ครัง้หนึง่กองทพัโรมัน ไดส้รา้งแนวก าแพงป้องกันการบุกรุกของขา้ศกึ ซึง่ก็

คอืชาวสก็อตผูป่้าเถื่อน ระหว่างเสน้ทางผ่านเขตยอร์คเชอร์เดลส ์ที่อุดม

สมบูรณ์ไปดว้ยทุ่งหญา้อันกวา้งใหญ่ จนเขา้สู่เขตเมืองยอร์ค ซึ่งเป็น

ศนูยก์ลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักรมาตัง้แต ่ค.ศ.ที ่19 

(241 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 
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 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั YORK MARRIOT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั 

www.marriott.co.uk  

วนัที ่วนัที ่44  ยอรค์ ยอรค์ --  ยอรค์มนิสเตอร ์ยอรค์มนิสเตอร ์--  น ัง่รถไฟสาย อสีตโ์คสด ์เรลเวย ์น ัง่รถไฟสาย อสีตโ์คสด ์เรลเวย ์--  เอดนิเอดนิ

เบริก์ เบริก์ ((สกอ๊ตสกอ๊ตแลนด์แลนด)์ ) --  ชอ้ปป้ิงยา่นถนนปร ิน้เซสชอ้ปป้ิงยา่นถนนปร ิน้เซส  

องัคารองัคาร  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. พาเที่ยวชมคลฟิฟอร์ดทาวเวอร ์ส ิง่ก่อสรา้งโบราณเชือ่กันว่ามีมาตัง้แต่ยุค

โรมัน เมื่อครั ้งการเขา้ยดึครองของจักรพรรดิค์อนสแตนตนิ ใกลก้ันเป็น

อาคารของพพิธิภัณฑป์ราสาทยอรค์ ก าแพงเมืองโบราณทอดแนวยาวสูต่ัว

เมอืงเกา่อันเป็นทีต่ัง้ มหาวหิารยอรค์มนิ สเตอร ์จัดเป็นมหาวหิารแห่งหนึง่ที่

ย ิง่ใหญ่ทีส่ดุในอังกฤษ และครอบคลมุพืน้ทีใ่กลเ้คยีงของเมอืงยอรก์ ซึง่เป็น

เมืองแห่งยุคกลาง เมืองแห่งนี้มีบชิ็อปประจ าเมืองในราวปี 314 ท าใหเ้ป็น

สถานทีท่ีม่คีวามส าคญัตอ่ครสิตศ์าสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษ อกีทัง้ยังเป็น

โบสถแ์บบกอธคิที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเหนืองดงามดว้ยการตกแต่งดว้ย

กระจกสแีลว้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ในเขตเมอืงเกา่และตามอัธยาศัยกับการ

หาซือ้ของทีร่ะลกึ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.00 น. น าท่านออกเดนิทางโดยรถไฟด่วนสูด่นิแดนของสก๊อตแลนดท์ี่เมืองเอดนิ

เบริก์ เมอืงหลวงทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีส่วยงาม อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงบนถนนป

ริน้เซส ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้แบรนดเ์นม และรา้นขายของทีร่ะลกึ โดยเฉพาะ

ป่ีสก็อตเครือ่งดนตรปีระจ าชาตสิก็อตทีม่ีความเก่าแก่ทีส่ดุในโลก รวมทัง้ผา้ 

WOOLและผา้แคชเมียร์ และผา้ตาร์ตันผา้ลายสก็อตพื้นเมืองอันเป็น

เอกลกัษณ์ของประเทศ    

(325 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL NOVOTEL EDINBURGH CENTRE หรอื

เทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.novotel.com 

 **ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิจ์ดัหอ้งพกัในเมอืงใกลเ้คยีง หากวนัที่

เขา้พกัตรงกบัเทศกาลตา่งๆ**  

 

วนัที ่วนัที ่55  ปราสาทเอดนิเบริก์ปราสาทเอดนิเบริก์  --  พระต าหนกัโฮลรีูด๊ พระต าหนกัโฮลรีูด๊ --  เลคดสิทรคิ เลคดสิทรคิ --  วนิเดอรเ์มยีร ์วนิเดอรเ์มยีร ์ พธุพธุ  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าเทีย่วชมเมอืงเอดนิเบอระ ข ึน้สูย่อดเขาแคลตันทีจ่ะท าใหท้่านประทับใจ

ไปกบัเมอืงทีถ่กูแบ่งเป็นสองฝ่ังของโอลดท์าวน์และนวิทาวน์ นอกจะไดช้ม

ววิทวิทศัน์ของตัวเมืองแลว้ บนเนนิเขาแห่งนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของอนุสรณ์สถาน

ร าลกึถงึสงครามนโปเลียน ที่ยังสรา้งไม่เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่  

http://www.marriott.co.uk/
http://จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด/
http://จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด/
http://www.visitbritain.com/th/destinations/city-guides/york/index.aspx
http://www.novotel.com/
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คลา้ยคลงึมหาวหิารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ท าให  ้         เอดนิเบอระ

ไดร้ับการขนานนามว่า “เอเธนสแ์ห่งทศิเหนือ” ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี ้         

สนัุขพันธุ์สกายเทอเรียรท์ี่โด่งดังที่สุดตัวหนึ่งของโลก จากความซื่อสัตย ์

และจงรักภักด ี แลว้เดนิทางสูถ่นนรอยัลไมล ์ถนนสายส าคัญทีเ่ชือ่มสูพ่ระ

ต าหนักโฮลีรู่๊ด (Palace of Holyrood House) ซึง่เป็นทีป่ระทับของพระ

ราชนิี เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด ์และเคยเป็นทีป่ระทับของพระนางแมรี

แห่งสก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาตสิก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ดว้ย

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย แลว้น าท่านเขา้ชม ปราสาทเอดนิเบริก์ อันสง่างาม

ดว้ยท าเลทีต่ัง้บนเนนิเขาสงู มองเห็นเดน่เป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่

ประทบัของกษัตรยิส์กอ๊ต เคยถกูท าลายลงหลายครัง้ แต่ทุกครัง้ก็ไดร้ับการ

บูรณะ และสรา้งใหม่ใหก้ลับคืนสูค่วามสง่างาม โดยเฉพาะครัง้สดุทา้ย ใน

ศตวรรษที ่19 โดยเซอรว์อลเตอร ์สก็อต นักปราชญ ์ชาวสก็อต แบ่งเป็นสว่น

ต่างๆอย่างน่าชม อาท ิสว่นของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มี

ปืนใหญ่เรยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวัน

ตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถเ์ซนตม์ากาเร็ตสรา้งในครสิตศ์ตวรรษที่ 12 

เพื่อร าลกึถงึพระมารดาของกษัตรยิเ์ดวดิที ่1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชัน้ใน

ส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่ง      

สก็อต หอ้งประทบั และหอ้งมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทัง้หอ้งจัด

เลีย้ง, การประชมุสภา, โรงเรือนทหารและโรงพยาบาลมาแลว้ในแต่ละยุค

สมัยปัจจุบัน จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใชใ้นการสงคราม

บันทกึภาพสวยตามอัธยาศยั   

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงวนิเดอรเ์มียร ์สูเ่ขตเลคดสิทรคิ (Lake District) อุทยาน

แห่งชาตทิีไ่ดร้ับการขนานนามว่าด ี และสวยทีสุ่ดของอังกฤษทีก่วา้งขวาง

และครอบคลมุทะเลสาบถงึ 16 แห่ง 

(250 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สู่ท ีพ่กั LOW WOOD HOTEL หรอืเทยีบเท่าในระดบั

เดยีวกนั 

www.elh.co.uk/hotels/lo

wwood/ 

วนัที ่วนัที ่66  เลคดสิทรคิ เลคดสิทรคิ --  แมนเชสเตอร ์แมนเชสเตอร ์--  สนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ สนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ --  มหานครมหานคร

ลอนดอน ลอนดอน   

พฤหสับดีพฤหสับด  ี 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าท่านชมบรรยากาศของเลคดสิทริค เขตอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของ

ประเทศ เพื่อการพักผ่อนตากอากาศท่ามกลางความเป็นธรรมชาตขิอง

(144 ก.ม.) 

http://www.elh.co.uk/hotels/lowwood/
http://www.elh.co.uk/hotels/lowwood/
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ทะเลสาบและหุบ เขางดงามประดุจหนึ่งภาพวาด เด ินทางต่อสู่

แมนเชสเตอร ์เมอืงอุตสาหกรรม ทีม่ชี ือ่เสยีง อีกทัง้ยังเป็นเมืองทีม่ีสโมสร

ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนยูหรือ ปีศาจแดง        

น าคณะเขา้ชมสนามโอลดแ์ทรฟฟอร์ด ที่สรา้งนักเตะเก่ง ฝีเทา้ยอดของ

ปีศาจแดงมาหลายสมัย สนามฟตุบอลของสโมสรแมนยูฯ ทีจ่ัดว่ารวยทีส่ดุใน

โลก อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของทมีทีท่่านชืน่ชอบในรา้น MEGA 

STORE ที่มากมายไปดว้ยของที่ระลกึหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล 

(หมายเหตุ การเขา้ชมสนามฟุตบอลและมวิเซยีมจะ      งดใหบ้รกิารในวัน

ท าการแขง่ขนั) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร Chinese 

13.00 น. ออกเดนิทางสูม่หานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและ

เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ลา้นคน 

ลอนดอนเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางส าคญัทางธุรกจิการเมือง และวัฒนธรรมของ

โลก การสือ่สารการบันเทงิ แฟชัน่ และศลิปะและเป็นทีย่อมรับว่ามีอทิธพิล

ไปทัว่โลก หากการจราจรไม่เป็นอุปสรรคในการเขา้เมือง เวลาทีเ่หลอืจะน า

ทา่นแวะหา้งสรรพสนิคา้แฮรร็์อดทีม่ชีือ่เสยีง 

(335 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารโฟรซ์ซี ัน่ - ตน้ต าหรบัเป็ดย่างอนั

โดง่ดงั เพ ิม่ หอยเชลล ์+ กุง้มงักรและหลากหลายเมนคูวามอรอ่ย 

Chinese Deluxe Menu 

 น าท่านเข้าสู่ท ี่พกั COPTHORNE TARA HOTEL LONDON 

KENSINGTON หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.millenniumhotels.c

o.uk  

วนัที ่วนัที ่77  เทีย่วชมมหานครลอนดอน เทีย่วชมมหานครลอนดอน --  ข ึน้ชมววิบนลอนดอนอาย ขึน้ชมววิบนลอนดอนอาย --  ทาวเวอรอ์อทาวเวอรอ์อ

ฟลอนดอนฟลอนดอน  --  มาดามทสุโซด่ ์มาดามทสุโซด่ ์--  ชอ้ปป้ิงบนถนนอ็อกฟอรด์ชอ้ปป้ิงบนถนนอ็อกฟอรด์  

ศกุร ์ศกุร ์ 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. เทีย่วชมมหานครลอนดอน บรรยายและน าชมโดยมัคคุเทศกท์อ้งถิน่  ผ่าน

จัตรุัสทราฟัลกา้ร ์ผ่านจตรุัสรัฐสภา, หอนาฬกิาบิ๊กเบน ทีม่ีความสงู 320 ฟุต 

เป็นนาฬกิาที่มีหนา้ปัดใหญ่ที่สดุในโลก, มหาวหิารเวสตม์นิสเตอร์, มหา

วหิารเซนตป์อล ทีม่ยีอดใหญ่เป็นอันดบั 2 ของโลก, ผ่านชมลอนดอนบรดิจ ์

สะพานขา้มแม่น ้าเทมสแ์ห่งแรก จากนัน้เดนิทางสูท่าวเวอรบ์รดิจ ์สญัลักษณ์

อกีแห่งหนึง่ของเมือง  เพื่อเขา้สู ่ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน ทีม่ีประวัตศิาสตร์

อันเกรยีงไกรยิง่ใหญ่นองเลอืดหรอืแมแ้ตซ่บัซอ้นซอ่นเงือ่น มอีดตีทีย่าวนาน 

เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุกและแดนประหาร ปัจจุบันเป็น

พพิธิภณัฑ ์ซึง่เป็นกลุม่อาคารและหอคอยหลายหลงัชมมหามงกุฎอมิพีเรียล 

ซึง่ประดบัดว้ยเพชรทีใ่หญ่เป็นอันดบัสองของโลกชือ่ “ดาราแห่งอาฟรกิา 2” 
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หรือ “คัลลนัิน 2” และ “มงกุฎของพระราชนิีอลซิาเบธ” ประดับดว้ยเพชร 

“โคอนูิร”์ ทีเ่คยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ทีสุ่ดในโลก และชิน้สุดทา้ยคือ “คฑา” 

ประดบัดว้ยเพชรเม็ดใหญ่ทีส่ดุในโลก “ดาราแห่งอาฟรกิา 1” หรือ “คัลลนัิน 

1” ขึน้ชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบริ์ดอายววิบนลอนดอนอาย กระเชา้

ไฟฟ้าทีส่งูทีส่ดุในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมา

เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้ับความนิยม จากนัน้รถโคช้ น าท่านผ่านไปชม

ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศนูยก์ลางการปกครองสว่นทอ้งถิน่มากว่า 

800 ปี, เสาอนุสรณ์ไฟไหมค้รัง้ใหญ่ แลว้เขา้สูถ่นนไวทฮ์อลล ์อาคารทีท่ า

การของรัฐในปัจจุบัน , บา้นเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บา้นพักของ

นายกรัฐมนตรอีังกฤษจัตุรัสพคิคาดลิลี ่เดมิเป็นวงเวียนทีบ่รรจบของถนน 6 

สาย มนี ้าพุ และรูปปั้นอรีอสตรงกลางเป็นทีน่ยิมของหนุ่มสาวมาน่ังพลอดรัก

กัน เดนิทางต่อสูพ่ระราชวังบัค้ก ิง้แฮม ทีป่ระทับของพระเจา้อลซิาเบธที ่2 

และพระสวาม ี

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร Local 

13.00 น. น าทา่นเขา้สูพ่พิธิภณัฑห์ุ่นขีผ้ ึง้มาดามทสุโซด่ ์แต่ละหอ้งลว้นจัดไวอ้ย่างน่า

ชมอาท ิหอ้งบุคคลส าคัญๆ จากทั่วโลกและมีชือ่เสยีงนักกฬีา, ศลิปินเอก, 

นักการเมอืง ตลอดจนผูน้ าประเทศตา่งๆ รวมทัง้ราชวงศแ์ห่งอังกฤษ แลว้ให ้

ทา่นไดเ้พลดิเพลนิไปกับลอนดอนแท็กซี ่ผ่านหอ้งต่างๆ ทีล่ว้นแต่น่าสนใจ

เป็นอย่างยิง่ อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศยัย่านถนน อ๊อกฟอรด์ 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าท่านเข้าสู่ท ี่พกั COPTHORNE TARA HOTEL LONDON 

KENSINGTON หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.millenniumhotels.c

o.uk  

วนัที ่วนัที ่88  พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์--  ชอ้ปป้ิง ชอ้ปป้ิง OOuuttlleett  --  เดนิทางกลบักรงุเทพฯเดนิทางกลบักรงุเทพฯ  เสาร ์เสาร ์ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะเดนิทางสูพ่ระราชวังวนิดเ์ซอร์ กษัตรยิว์ลิเลียมผูพ้ชิติ เป็นผูเ้ลือก

ท าเลกอ่สรา้งพระราชวังแห่งนี้ ซ ึง่อยู่บนเนนิสงูมองเห็นแม่น ้าเทมสอ์ยู่เบื้อง

ลา่ง พระราชวังวนิดเ์ซอร ์เป็นทีป่ระทับประมุขสงูสดุแห่งประเทศอังกฤษมา

ตลอด 900 ปี จงึถอืไดว้่าพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังทีม่ีผูพ้ านักอาศัย

ต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก  เขา้ชมภายใน โดยผ่าน 

Jubilee Garden กอ่นเขา้สูอ่าคารจัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของพระราชวัง 

ส ิง่ทีน่่าสนใจควรค่าแก่การชมคอืเขตพระราชฐานชัน้ใน State Apartment               

ถอืเป็นหัวใจของพระราชวัง หอ้งทกุหอ้งจงึถกูประดบัประดาดว้ยทรัพยส์มบตั ิ

ของราชวงศอ์ันประมาณคา่มไิด ้ไม่ว่าจะเป็นภาพเขยีนฝีมือ, ม่านปักประดับ 
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ผนัง, เครือ่งลายคราม, รูปปั้น, อาวุธ ชดุเกราะ รวมไปถงึเฟอรน์เิจอรใ์นยุค

ต่างๆ The King's Chamber อันมีภาพเขยีนเป็นจุดเด่นนอกเหนือจากเตียง

ไมส้ลกัปิดทองสไตลฝ์รั่งเศสสมัยศตวรรษที ่18 ทีต่ัง้ตระหง่านอยู่กลางหอ้ง 

และหอ้งทีโ่ดดเด่นทีส่ดุ St.George's Hall ทอ้งพระโรงแห่งนี้มีความยาว

กว่า 50 เมตร จงึมักใชใ้นงานพระราชพธิี เช่นงานเลี้ยงรับรองพระราช

อาคันตุกะในพระนางเจา้อลซิาเบซ ภายในตกแต่งตามศลิปะแบบโกธกิ 

ประดบัประดาดว้ยอาวุธชดุเกราะและตราประจ าราชวงศ ์และไม่พลาดกบัการ

เขา้ชมSt. George's Chapel ถือเป็นอาคารสไตลโ์กธกิที่งดงามที่สดุใน

ประเทศอังกฤษ             อาคารแห่งนี้เร ิม่ก่อสรา้งในปีค.ศ. 1475 โดยพระ

เจา้เอ็ดเวริด์ที ่4 และใชเ้วลากว่า 50 ปีจนส าเร็จลลุว่ง 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร Chinese 

13.00 น. รถโคช้น าท่านสู ่BICESTER VILLAGE เพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้

ภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 120 รา้นคา้แบรนด์เนมใหท้่านเลือกซื้ออย่างจุใจ

สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสูม่หานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราช

อาณาจักรและเป็นเมืองทีใ่หญ่ทีส่ดุของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 

ลา้นคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางส าคัญทางธุรกจิการเมือง และ

วัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทงิ แฟชั่น และศลิปะและเป็นที่

ยอมรับว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก จนไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮีทโธรว ์  

เพื่อเตรียมตัวเดนิทางกลับมีเวลาใหท้่านไดท้ า Tax Refund พรอ้มชอ้ปป้ิง

สนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

(80.5 ก.ม.) / (81.2 ก.ม.) 

 

21.35 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG917   

วนัที ่วนัที ่99  เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯเดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ  อาทติย์อาทติย ์ 

16.00 น. สายการบนิไทย น าทา่นเดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงเนือ่งจากการจัด

โปรแกรม 

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไม่เหมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบูรณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วันกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

PERIOD 
Tour Fare 

ADL 

CHD 4-11 

With Bed 

CHD 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL USED 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / 

CHD 

**19-27 ต.ค. 2562** 110099,,000000..--  9999,,000000..--  8833,,000000..--  1188,,550000..--  1133,,550000..--  
--3311,,000000..--  

--2255,,000000..--  

9-17 พ.ย. 2562 
9999,,000000..--  9900,,000000..--  8800,,000000..--  1177,,000000..--  1122,,000000..--  

  

--2299,,000000..--  16-24 พ.ย. 2562 



Page 9 of 15 

 
 

 
 

23 พ.ย.-1 ธ.ค. 2562 --2244,,000000..--  

4-12 ธ.ค. 2562 110011,,000000..--  9911,,000000..--  8811,,000000..--  1177,,000000..--  1122,,000000..--  
--3311,,000000..--  

--2255,,000000--  

คา่ทวัรร์วม :  

  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามันเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่14 กนัยายน 2561 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 

 ค่าเขา้สโตนเฮน้จ ์/ พพิธิภัณฑน์ ้าแร่ทีเ่มืองบาธ / ค่าเขา้สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (ในกรณี

ไมไ่ดเ้ขา้ชมทางบรษิทัฯ คนืเงนิทา่นละ 10 ปอนด)์ / ค่าเขา้ปราสาทเอดนิเบริก์ / ค่าเรือ High 

Speed Ferry to Belfast / ค่าธรรมเนียม Rope Bridge / ค่าข ึน้ลอนดอนอาย / ค่าเขา้พระราชวัง

วนิดเ์ซอร ์/ คา่เขา้ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน 

 โรงแรมทีพ่ักตามระบุในรายการ หรอื เทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถิน่ในแต่ละเมือง  ใน

กรณีทที่านมีขอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีด

ลว่งหนา้เพือ่ความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีทีย่ ืน่วซีา่เรง่ดว่น ช าระ

เพ ิม่ทา่นละประมาณ 9,752 บาท **ราคาขึน้อยู่กบัอัตราแลกเปลีย่น** 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรส ิน้เชงิ จากอุบตัเิหต ุส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ

16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่

รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลมุถงึประกนั

สขุภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแล

ของทา่นเองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม  

คา่ทวัรไ์ม่รวม คา่ทวัรไ์ม่รวม ::  

  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯจัดให ้ ยกเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์การจองทวัร ์((HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))    

 กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจาก
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วนัทีจ่อง ซ ึง่เงนิมัดจ าดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื

ลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับจองทวัร ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับจองทวัร ์((CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  

เนื่องจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ เนื่องจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยตอ่บุคคลดงัตอ่ไปนี้ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยตอ่บุคคลดงัตอ่ไปนี้  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายุในระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยุงตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บุคคลทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั 

พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรับเงือ่นไขระหวา่งทวัร ์ ทีม่รีะบุอยู่

ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคบัใหห้ัวหนา้ทวัรต์อ้งท าการ

นอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซ ึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัการยกเลกิการจองทัวร ์วร ์((CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกว่าสามสบิวนั ก่อน

วันทีน่ าเทีย่ว                 

          หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวันที่

น าเทีย่ว 

         ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวันทีน่ า

เทีย่ว  

          ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี้ ใหน้ ามาหัก

จากเงนิ  

    คา่บรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกว่าเงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจะ

เรยีกจาก 

    นักทอ่งเทีย่วไม่ได ้ทัง้นี้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว แสดงหลกัฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดงัตอ่ไปนี้ 

    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มัดจ าของบัตรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 
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หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์

พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตัว๋เครือ่งบนิ ตัว๋เครือ่งบนิ ((AAiirr  TTiicckkeett))  

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั 

ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ 

ไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ และหาก

ทา่นไม่แน่ใจในวันเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถ

ท า REFUND ไดห้รอืไม่กอ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ การสะสมไมลข์องสายการบนิ ((MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลฟุฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ 

ข ึน้อยู่กบัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็น

สทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ ((IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัที ่14 กนัยายน 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการ

บนิในภายหลงั   ถอืเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ 

วันทีอ่อกตัว๋ 

โรงแรมและหอ้งพกั โรงแรมและหอ้งพกั ((HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 

ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพ้ัก 3 ทา่น (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่งกนัใน

แตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพกั 1 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตยีง / 

ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 

3 เตยีง (Triple Room) ข ึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม 

ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศ

ทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   



Page 12 of 15 

 
 

 
 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทดัรัด และไม่มอีา่งอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี

ลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่ว่า ทา่นสามารถจ่ายเพิม่เป็น

หอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม สถานทีเ่ขา้ชม ((RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  

  การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้

ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะ

จะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบุไวใ้น

เอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้ 

หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ ทาง

บรษัิทฯจะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถาม

รายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ ((PPoorrtteerr))  

  คา่ทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถ

ใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยูโร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสาย

การบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 

นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร ์ ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่

กว่ามาตรฐานได ้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความ

รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืข ึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ

ผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้ับผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณชิย ์ ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 10,000 

บาท / ทา่น 
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การสบูบุหรี ่การสบูบุหรี ่((SSmmookkiinngg  AArreeaa))  

 ในประเทศตา่งๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่ และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบุหรี ่ ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของ

คนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั การเดนิทางเป็นครอบครวั ((FFaammiillyy))  

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดร้ับการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 

5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในกาเอกสารในการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษรยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลายืน่ประมาณ ใชเ้วลายืน่ประมาณ 1155--3300  วนัท าการไมน่บัวนัเสาร ์วนัท าการไมน่บัวนัเสาร ์--  อาทติยแ์ละวนัหยุดอาทติยแ์ละวนัหยุด  

(การขอวซีา่ประเทศอังกฤษผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มอืสแกนลายนิว้มอื ดว้ยตนเอง ณ  

ศนูยร์ับค ารอ้งขอวซีา่ประเทศอังกฤษ ตัง้อยู่ทีอ่าคารเดอะเทรนดี ้ชัน้ 28 สขุมุวทิ 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กทม. ) 

 พาสปอรต์ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืนกอ่นวันหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่ใน

กลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่ 

 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส , 

หย่า / ส าเนาสตูบิัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปีบรบิูรณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท / สงักัดทีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง,อัตรา

เงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพื่อเดนิทางไปท่องเทีย่ว หลังจาก

นัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 1  เดอืน 

พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดือนตอ้งอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงิน

สม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต า่กว่า 6 หลกั เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่

เดอืดรอ้นเมื่อกลับสูภู่มลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออก

หนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไม่รับบัญชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 – 

6แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของ

ทา่น โดยระบุชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษา ตวัจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา , 

มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรือ
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เขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะถกู

ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวีซ่า

ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวีซ่าใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น

เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 

 ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง ือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ  

 

โปรดทราบ 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ื่นในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี้ ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นว่าบรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวีซ่าก่อนการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ข ึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความว่าลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยื่นวีซ่าเดีย่วเพื่อจะไดท้ราบผลวีซ่าอย่าง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลูกคา้ไม่ปฏบิัตติาม

และวซีา่ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยื่นวีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วีซ่าใน
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ทกุกรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง และจะไม่มีการชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้่ายทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวีซ่า) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบ่งสมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพื่อโหลด หรือ ถอืข ึน้เครื่อง (กรณี

ถอืข ึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือ

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรียกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซื้อประกัน

สขุภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมิไดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชื่อบรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทวัรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดร้ับจรงิตามหลกัฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


