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Code: IE04-UK-COUNTRYSIDE-10TG-DEC-104-MN0918 

 

10 วนั อนัซนี องักฤษ คนัทรไีซด ์

(เทีย่วเมอืงเล็กๆ เมอืงแปลกใหมใ่นองักฤษ ทีย่งัคงมนตเ์สนห่แ์ละกลิน่อายชนบท) 

 

 

 

(ไมร่วมคา่วซีา่องักฤษ แตร่วมทปิทกุอยา่งแลว้)  

28 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2563 

เร ิม่ตน้ 104,900 บาท  

 

เซาทเ์อน ออนซ ี– โคลเชสเตอร ์– นอรชิ – คงิส ์ลนิน ์– ปีเตอรโ์บโร – โอค๊แฮม – คอเวนทร ี– ไบบวิร ี ่

กลอสเตอร ์– บรสิตอล – เอ็กซเิตอร ์– ดอรเ์ชสเตอร ์– บอรน์มทั – พอรต์สมทั – ไบรตนั  

ลอนดอน – ลอ่งเรอืแมน่ า้เทมส ์– ล ิม้ลองเมนเูบอรเ์กอร ์& ลอบสเตอร ์
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10 วนั อนัซนี องักฤษ คนัทรไีซด ์

(เทีย่วเมอืงเล็กๆ เมอืงแปลกใหมใ่นองักฤษ ทีย่งัคงมนตเ์สนห่แ์ละกลิน่อายชนบท) 

 

 

 

28 ธนัวาคม 2562 กรงุเทพฯ  

 

21.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ D (แถว D) ประตทูางเขา้ที ่3-4 อาคารผูโ้ดยสาร  

สายการบนิไทย ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

29 ธนัวาคม 2562 ลอนดอน – เซาทเ์อน ออนซ ี– โคลเชสเตอร ์– นอรชิ 

 

00.15 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภูม ิ(BKK) สูส่นามบนิฮีทโธรว์ (LHR) ประเทศอังกฤษโดยการบนิไทย 

เที่ยวบนิที ่TG910 สายการบนิบรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเครื่องบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ11.30 

ชม.) 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮทีโธรว ์ประเทศอังกฤษ น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซาทเ์อน ออนซ ี(Southend on sea) เป็นเมอืงเล็กๆทางตะวันออกของอังกฤษ และ

เป็นเมืองทีไ่ดช้ือ่ว่ามีท่าเรือทีย่าวทีส่ดุในโลกคอืท่าเรือเซาทเ์อน เพียร ์(Southend Pier) เดมิบรเิวณนี้ใน

สมัยก่อนเป็นทีต่ัง้ของหมู่บา้นชาวประมง และไดส้รา้งขึน้มาเป็นเมืองในปี 1892 และยังเป็นเมืองตดิรมิฝ่ัง
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มหาสมุทร ที่ไดช้ือ่ว่ามีป้อมปราการใหญ่อีกแห่งหนึ่งบนเกาะอังกฤษ น าท่านเขา้ชมป้อมทวิบูรี (Tillbury 

fort) ซึง่เป็นป้อมปืนใหญ่ทางตอนเหนือของแม่น ้าเทมส ์และเป็นป้อมทีส่รา้งข ึน้ในสมัยพระเจา้เฮนรีท่ี ่8 เพือ่

เป็นป้อมหนา้ด่านป้องกันกรุงลอนดอน จากการรุกรานของฝรั่งเศส รวมถงึสงครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 อีก

ดว้ย น าทา่นเขา้ชมความยิง่ใหญ่ของป้อมปราการแห่งนี้ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของป้อมทวิ

บูร ีตามอัธยาศยั  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโคลเชสเตอร ์(Colchester) (ระยะทาง 66 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

เป็นเมอืงทีม่คีวามหลากหลาย ดว้ยประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานถงึ 2000 ปีเรื่อยมาจนถงึศตวรรษที ่21 ท าให ้

โคลเชสเตอรส์ัง่สมวัฒนธรรมอันยาวนาน และเมอืงนี้ก าเนดิข ึน้มาตัง้แตยุ่คเหล็ก และเป็นเมอืงหลวงแห่งแรก

ของประเทศอังกฤษ นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ฝึกทหารถงึ 40,000 นายในช่วงที่อังกฤษเขา้ร่วมใน

สงครามโลก ครัง้ที ่1 น าทา่นแวะถา่ยรูปกบัเซนตโ์บทอลฟ์สไพรออร ี(St. Botolph’s Priory) หรอืส านักสงฆ์

ออกสัตนิในศาสนาครสิตน์กิาย โรมันคาทอลกิแห่งแรกของอังกฤษ ซึง่สรา้งข ึน้ ตัง้แต่ยุคกลาง แต่ถูกระเบดิ

อย่างรุนแรงระหว่างสงครามกลางเมืองในปี ค.ศ. 1648 จากนั้นน าท่านเขา้ชมปราสาทโคลเชสเตอร ์

(Colchester Castle) ปราสาทหลงันี้มขีนาดใหญ่ทีส่ดุของชาวนอรม์ันในยุโรป ซึง่สรา้งบนฐานรากของวัดคล

อดอิุส (Temple of Claudius) สมัยทีโ่คลเชสเตอรเ์ป็นเมืองหลวงโรมันแห่งสหราชอาณาจักร ภายใน

ปราสาทเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ัดแสดงโบราณวัตถทุีม่อีายุกว่า 2,500 ปี ตวัอาคารสรา้งจากอฐิโรมันและไดร้ับการ

รักษาใหค้งอยู่ในสภาพเดมิ  

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Colchester Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

30 ธนัวาคม 2562 นอรชิ – คงิส ์ลนิน ์– ปีเตอรโ์บโร 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนอรชิ (Norwich) เมอืงทีต่ดิอันดบั 1 ใน 10 เมอืงสวยของอังกฤษทีต่อ้งมาเยือน เป็น

เมืองทีต่ัง้อยู่ในนอรท์โฟลค์ในอีสตแ์องเกลยี ทางภาคตะวันออกของอังกฤษ เป็นเมืองบรหิารสว่นภูมภิาค

และเมอืงหลวงของนอรโ์ฟลค์ ระหว่างครสิตศ์ตวรรษที ่11 นอรชิเป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นทีส่องของอังกฤษรอง

จากลอนดอน และมีความส าคัญในประวัตศิาสตร์ของอังกฤษ น าท่านเขา้ชมปราสาทนอรชิ (Norwich 

Castle) เป็นปราสาททีส่รา้งข ึน้ในสมัยศตวรรษที ่11 สรา้งโดยกษัตรยิว์ลิเลยีม (William the Conqueror) 

น าทา่นเขา้ชมขา้วของเครือ่งใชแ้ละนทิรรศการตา่งๆทีม่กีารจัดเก็บและจัดแสดงภายในปราสาทแห่งนี้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคงิสล์นิน ์(King’s Lynn) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เดมิ

รูจ้ักในนามเมอืงบชิอบ ลนิน์ จนกระทั่งปี 1537 ไดม้ีการเปลีย่นชือ่เมืองมาเป็นคงิสล์นิน์ จนถงึปัจจุบัน เป็น

เมอืงทา่เรอืในเขตนอรท์โฟลค์ ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่12 ซึง่ยังคงกลิน่อายความเป็นเมืองท่าในอดตีผ่านหมู่

อาคาร บา้นเรอืน ทีย่ังคงไดร้ับการอนุรักษ์มาจนถงึปัจจุบัน น าทา่นเทีย่วชมเมืองคงิสล์นิน์ (King’s Lynn old 

town) ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความน่ารักและสวยงามของอาคารบา้นเรือนโบราณ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ

โบสถแ์ห่งคงิสล์นิน ์(King’s Lynn Minster) หรอืทีช่าวอังกฤษรูจ้ักในนาม โบสถเ์ซ็นตม์ากาเรต สรา้งข ึน้ในปี 

1095 เป็นโบสถแ์บบเบเนดกิส ์อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพสวยงามของโบสถใ์หญ่แห่งนี้ ไดเ้วลาน า

ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปีเตอรโ์บโร (Peterborough) (ระยะทาง 59 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  50 นาท)ี 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Peterborough West / Park Inn by Radisson**** หรอื

เทยีบเทา่ 

 

31 ธนัวาคม 2562 ปีเตอรโ์บโร – โอค๊แฮม – คอเวนทร ี– สเตรทฟอรท์ อพั พอน เอวอน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเทีย่วชมเมอืงปีเตอรโ์บโร (Peterborough) เป็นเมืองทีต่ัง้อยู่ในภูมภิาคแคมบรชิไชน์  เป็นเมืองทีถู่ก

คน้พบในสมัยศตวรรษที ่12 เป็นเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเมอืงแห่งมหาวหิาร จากนัน้น าทา่นถา่ยรูปกับมหาวหิารแห่งปี

เตอรโ์บโร (Peterborough cathedral) ซึง่สรา้งข ึน้ในสมัยศตวรรษที ่12 ในศลิปะแบบโกธคิ ไดเ้วลาน าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงโอ๊คแฮม (Oakham) น าทา่นเขา้ชมปราสาทโอ๊คแฮม (Oakham Castle) ซึง่เป็นปราสาทเล็กๆ

โบราณทีส่รา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่11 สรา้งขึน้ใกลก้บัตลาด (market place) ในสมัยกอ่น ในศลิปะแบบนอร์

มัง อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความน่ารักของปราสาทหลังเล็กๆทีท่อดยาวจากตลาดในสมัยก่อนผ่านเสน้ทาง

แคสเซลิเลน น าท่านถ่ายรูปกับ Oakham Buttercross ซึง่เป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการผลติเนยในสมัยโบราณที่

ยังคงไดร้ับการอนุรักษ์ เพือ่ใหช้นรุ่นหลงัไดเ้ห็นถงึกรรมวธิกีารผลติเนยในอดตี  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองคอเวนทรี (Coventry) (ระยะทาง 88 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  

เมอืงแห่งการผสมผสานวัฒนธรรม ชมุชน และวถิชีวีติอันหลากหลาย ซึง่ตัง้อยู่ใจกลางประเทศอังกฤษ เป็น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%84
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เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยเวทยม์นตรแ์ละต านาน โดยมชีือ่เสยีงจากเรือ่งของเลดีโ้กดวิาและเซนทจ์อรจ์ผูป้ราบมังกร 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ เลดี้โกดวิา (Lady Godiva statue) จากนั้นน าท่านเที่ยวชมถนน

ประวัตศิาสตรส์ปอนสตรที แห่งเมอืงคอเวนทร ี(Historic Spon Street)  

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Doubletree by Hilton Coventry / Murcure Warwickshire Hotel **** หรอื

เทยีบเทา่ 

 

1 มกราคม 2563  หมูบ่า้นไบบวิร ี– กลอสเตอร ์– หมูบ่า้นคาสเซลิคอมบ ์– บรสิตอล 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูห่มู่บา้นไบบวิร ี(Bibury Cottage) (ระยะทาง 62 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

หมู่บา้นทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นหมู่บา้นชนบททีส่วยทีส่ดุในอังกฤษ  ตัง้อยู่ในเขตค็อตสวอลล ์ซึง่เป็นสถานทีซ่ ึง่เต็ม

ไปดว้ยกระท่อมโบราณ โบสถอ์ันเก่าแก่ อีกทัง้ยังมีถนนสวยๆ ทีร่ายลอ้มดว้ยดอกไมส้สีดใสรมิสองขา้ง

ทาง ซึง่สรา้งความรูส้กึสดชืน่ใหผู้ม้าเยือนไดม้ากทเีดยีว นอกจากนี้หมู่บา้นแห่งนี้ยังไดร้ับการจัดอันดับให ้

เป็นหนึง่ในสถานทีส่ดุโรแมนตกิ และยังเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรช์ือ่ดัง อย่าง Bridget Jones's Diary 

อกีดว้ย ซึง่บา้นหรือกระท่อมเหล่านี้ เคยเป็นทีพ่ักของคนทีท่ าอาชพีทอขนแกะ ในศตวรรษที ่17 ปัจจุบัน

ไดร้ับการอนุรักษ์ใหอ้ยู่ในสภาพเดมิ นอกจากนี้ไฮไลทส์ าคัญคอืทวิทัศน์ของแม่น ้า Coln ทีผ่่านหมู่บา้น ก็

ชว่ยเพิม่ความงดงามของดนิแดนแห่งนี้ไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหมู่บา้นไบ

บวิรไีดต้ามอัธยาศยั  

 

 ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มืองกลอสเตอร ์(Gloucester) (ระยะทาง 41 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 

นาท)ี น าท่านเทีย่วชมเมืองกลอสเตอร์ ซ ึง่เป็นเมืองที่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึสถาปัตยกรรมงดงามยุคทวิดอร ์

(ค.ศ.1485 – 1603) ซึง่อาคารบา้นเรอืนในปัจจุบันคอืผับทีเ่ปิดขายอาหารและเครือ่งดืม่แกนั่กทอ่งเทีย่ว น า

ทา่นเขา้ชมมหาวหิารกลอสเตอร ์(Gloucester Cathedral) มหาวหิารตัง้อยู่ตอนเหนือของเมืองกลอสเตอร ์

แตเ่ดมิเป็นแอบเบยท์ีอุ่ทศิใหนั้กบุญเปโตร เมือ่ราวปี ค.ศ. 678 หรอื 679 มาจนกระทัง่เปลีย่นเป็นมหาวหิาร 

ปีค.ศ. 1541 ส ิง่ทีส่ะดดุตาและสวยงามทีส่ดุในมหาวหิารแห่งนี้คอืซุม้ทีฝั่งพระศพของพระเจา้เอ็ดเวริด์ที ่2 

และยังเป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรด์งัแฮรร์ี ่พอตเตอร ์ตอนทีห่นึง่ สอง และหก เมือ่ปี ค.ศ. 2000 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บ่าย น าทา่นชมหมู่บา้นคาสเซลิคอมบ ์(Castle Combe) หมู่บา้นเล็กๆทีว่่ากันว่าน่ารักทีส่ดุในคอตสโ์วลด ์สรา้งขึน้

ตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่14 มีทัง้ปราสาท สวนอังกฤษสวยๆ พพิธิภัณฑ ์บา้นโบราณ โบสถ ์รา้นชาและ
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รา้นคา้ และเอกลักษณ์ส าคัญทีท่ าใหห้มู่บา้นแห่งนี้ไดร้ับการคัดเลอืกใหเ้ป็นอีกหมู่บา้นสวยทีสุ่ดในอังกฤษ 

เพราะหมู่บา้นแห่งนี้สรา้งดว้ยหนิ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศและความสวยงามของหมู่บา้นน่ารักแห่ง

เกาะอังกฤษ 

 ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มืองบรสิตอล (Bristol) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

เป็นเมืองที่อยู่ในทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องอังกฤษ ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางการคา้ทาส ในช่วง

สงครามโลกครัง้ทีส่องเมืองนี้ไดร้ับความเสยีหายอย่างรุนแรง แต่ปัจจุปันไดม้ีโรงงานมากมายมาตัง้อยู่ที่

เมอืงนี้ และเครือ่งบนิโดยสารความเร็วเหนือเสยีงคองคอรด์ก็ไดส้รา้งทีเ่มอืงนี้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับสะพาน

แขวนคลฟิตนั (Clifton Suspension bridge) เป็นสะพานขา้มแม่น ้าเอวอนทีเ่กา่เเก ่เเละสวยงาม โดยเชือ่ม

ระหว่างย่านคลฟิตนั ทีเ่ป็นเเหลง่การคา้ทีส่ าคญัของเมอืงกบัลวีูดสใ์นมณฑลซัมเมอรเ์ซต โดยเป็นเสน้ทาง

คมนาคมทีม่คีวามส าคญัอย่างมากของเมอืงเเห่งนี้ เเละจากความทีส่วยงามเกา่เเกเ่เละโดดเดน่นัน้ก็ท าใหใ้น

กลายมาเป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกเเห่งของเมืองบรสิตอล จากนั้นน าท่านเที่ยวชมเมืองบรสิตอล  

ภายในเมอืงและรอบๆบรสิตอล เต็มไปดว้ยปราสาทแห่งยุคกลางและคฤหาสน์หลังใหญ่ พรอ้มทัง้สวนเผย

ใหเ้ห็นถงึความรุ่งเรอืงในอดตีของเมอืงนี้ 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hilton Garden Inn Bristol / The Bristol Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

2 มกราคม 2563  บรสิตอล – เอ็กซเิตอร ์– ดอรเ์ชสเตอร ์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเอ็กซเิตอร ์(Exeter) (ระยะทาง 145 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็น

นครและเมอืงเอกของมณฑลเดวอนทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องอังกฤษ ทัง้นี้สมเด็จพระราชนิีอลซิาเบธที ่

1 ไดพ้ระราชทานค าขวัญของเมืองนี้ว่า Semper fidalis น าท่านเทีย่วชมมหาวหิารเอ็กซเิตอร ์ซึง่เป็นมหา

วหิารโกธคิทีง่ดงาม เป็นวหิารสไตลอ์ังกฤษเเท ้ๆ  รวมทัง้บรเิวณใกลเ้คยีงกนันัน้ก็มบีา้นไมต้ัง้เรียงรายอยู่สอง

ขา้งถนน และมี Guildhall ทีม่ีความเก่าแก่มากกว่า 800 ปีเลยทเีดยีว โดยมีวัตถุโบราณจัดเเสดงไวอ้ย่าง

มากมาย จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับวหิารเซ็นตน์โิคลัส (St. Nicholas Priory) ซึง่มีกลิน่อายของ

สถาปัตยกรรมในยุคทวิดอร์ ไดเ้วลาน าท่านชมเสน้ทางเดนิใตด้นิในยุคกลางที่ Underground Passages 

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพเมอืงเกา่ยุคกลางอกีแห่งทีม่คีวามสวยงามของอังกฤษ 

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองดอร์เชสเตอร ์(Dorchester) (ระยะทาง 118 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 

ชัว่โมง) เมืองนี้ก่อตัง้ข ึน้โดยชาวโรมันในดนิแดนที่ชาวนายุคหนิเคยอยู่อาศัยมาก่อน ปัจจุบันยังคงแสดง

ร่องรอยของคนสองกลุ่มนัน้อย่างชดัเจน น าท่านเทีย่วชมเมืองดอรเ์ชสเตอร ์น าท่านแวะถ่ายรูปกับ Town 

pump หรอืแทง่หนิโบราณ (Obelisk) แห่งเมอืงดอรเ์ชสเตอร ์น าทา่นถา่ยรูปกบัอาคาร Corn Exchange ซึง่

เป็นสถานทีใ่นการซือ้ขายขา้วโพดในสมัยก่อน สรา้งข ึน้กลางศตวรรษที ่19 ปัจจุบันเป็นอาคารทีใ่ชใ้นการ

จัดงานตา่งๆ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพบรรยากาศเมอืงเกา่อกีแห่งของอังกฤษ ซึง่ยังคงกลิน่อาย

ของสถาปัตยกรรมยุคกลาง  

 

ค า่ รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Connaught Lodge Hotel / Holiday Inn Salisbury Stoneh **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 มกราคม 2563  บอรน์มทั – พอรต์สมทั – ไบรตนั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองบอรน์มัท (Bournemouth) (ระยะทาง 46 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

เป็นเมืองตากอากาศขนาดใหญ่บนชายฝ่ังทางใตข้องอังกฤษ  มีชายหาดทีท่อดยาวจากเมืองไครสตเ์ชริ์

ชทางตะวันออก ไปจนถงึอาณาเขตตดิตอ่กบัเมอืงพูลทางตะวันตก โดยชายหาดมคีวามยาวกว่า22กโิลเมตร 

และไดช้ือ่ว่าเป็นชายหาดทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ในอังกฤษ น าท่านเทีย่วชมเมืองบอรน์มัท (Bournemouth) 

เมอืงทีม่กีารผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยวกิตอเรยีนและศลิปะแนวอารต์เดโกร้มิทะเล อันงดงามใน

บอรน์มัธ และเป็นทีฝั่งศพของแมรี ่เชลลยี ์ซ ึง่เป็นผูแ้ตง่เรือ่งแฟรงเก็นสไตนใ์นโบสถเ์ซนตปี์เตอรส์ จากนัน้

น าทา่นเทีย่วชมย่านเมอืงเกา่และบา้นหลากสรีมิทะเล อันขึน้ชือ่ของบอรน์มัท จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง

พอรต์สมัท (Portsmouth) (ระยะทาง 84 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) เป็นเมอืงใหญ่อันดบั 

2 ของแฮมป์เชอรเ์คานต์ ีทางชายฝ่ังตอนใตข้องอังกฤษ เป็นเมืองเกาะแห่งเดยีวในอังกฤษ ตัง้อยู่บนเกาะ

พอรต์ซ ีในชอ่งแคบอังกฤษ มฐีานทพัเรอืทีส่ าคญัทีส่รา้งมานานหลายศตวรรษ ในระหว่างสงครามโลกครัง้

ทีส่อง ไดร้ับความเสยีหายจากการทิง้ระเบดิของเยอรมนี  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บ่าย น าทา่นเขา้ชมท่าเรือประวัตศิาสตร ์(Historical Dockyard)  น าท่านเขา้ชมเรือธงของลอรด์ เนลสนั, HMS 

Victory และทัวร์เรือรบของสมเด็จพระราชนิีวกิตอเรีย, HMS Warrior 1860 จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับ

หอคอย Spinnaker Tower และเดนิเที่ยวชมเมืองพอร์ตสมัท ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่เมืองไบรตัน 

(Brighton) (ระยะทาง 80 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) เป็นแหล่งสถานทีพ่ักตากอากาศ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
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ทางรมิชายฝ่ังทะเลตอนใต ้ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศอังกฤษ ตัง้อยู่ทีน่ครไบรตนัและโฮฟ ในเทศมณฑลอสีต์

ซสัเซกซ ์ส าหรับเมืองไบรตันไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วตากอากาศชายทะเลทีม่ีชือ่เสยีงมากทีส่ดุแห่ง

หนึง่ของอังกฤษเมื่อพระเจา้จอรจ์ที ่4 แห่งสหราชอาณาจักร ขณะทีย่ังด ารงพระอสิรยิยศเป็นเจา้ชายจอร์

จแห่งเวลส ์ไดท้รงเสด็จมาประทับที่ไบรตันอยู่บ่อยครัง้ และทรงมีรับสั่งใหส้รา้งพระราชวังพาวลิเลียน 

(Royal Pavilion) ขึน้ทีไ่บรตนั ในปี ค.ศ. 1787 น าท่านถ่ายรูปกับพระราชวังพาวลิเลยีน (Royal Pavilion) 

สรา้งขึน้เพื่อเป็นทีพ่ านักของเจา้ชายแห่งเวลส ์รูปแบบของพระราชวังจะเป็นสถาปัตยกรรม Mogul แบบ

อนิเดยีผสมผสานกับอังกฤษ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่The Lanes เป็นย่านประวัตศิาสตรช์ือ่ดังของเมือง 

เดมิเป็นแหลง่ทีพ่ักของชาวประมง ในปัจจุบันถอืว่าเป็นย่านนักชอ้ป โดยเฉพาะคนทีช่อบของวนิเทจยอ้นยุค 

ของ Handmade และของ Hi Street ทีม่ีใหเ้ลอืกมากมายระหว่างสองขา้งทางรา้นคา้ ภายในโซนจะเป็น

ตรอกเล็กๆ ปูกระเบือ้งแดง หา้มรถภายนอกเขา้ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของและชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ได ้

เวลาน าทา่นขึน้ British Airways I 360 หอคอยสงูทีส่รา้งอยู่บนชายหาดแห่งเมอืงไบรตนั 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   Jurys Inn Brighton Hotel / Mercure Brighton Hotel****  หรอืเทยีบเทา่ 

 

4 มกราคม 2563  ไบรตนั – ลอนดอน – ลอ่งเรอืแมน่ า้เทมส ์– ชอ้ปป้ิง 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูม่หานครลอนดอน (London) (ระยะทาง 86 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 

น าทา่นถา่ยรูปกบัหอนาฬกิาพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์(Clock Tower, Palace of Westminster) หรอืรูจ้ักดี

ในชือ่ บิ๊กเบน เป็นหอนาฬกิาประจ าพระราชวังเวสตม์นิสเตอรซ์ ึง่ในปัจจุบันเป็นรัฐสภาอังกฤษ น าทา่นสมัผัส

ประสบการณ์ล่องเรือในแม่น ้าเทมส ์(Thames River) แม่น ้าใหญ่ทีไ่หลผ่านใจกลางกรุงลอนดอน และยัง

เป็นจุดท่องเทีย่ว Landmark ทีส่วยงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในอังกฤษ เรือจะล่องผ่านสถานทีท่่องเทีย่วอัน

เป็นไฮไลทข์องเมอืงทัง้ หอนาฬกิาบิ๊กเบน (Big Ben), ทาวเวอรบ์รดิจ ์(Tower Bridge) สะพานขา้มแม่น ้า

เทมสท์ีม่ีชือ่เสยีงระดับโลก,  ด ิโอทู อารีนา (The O2 Arena) เดมิชือ่ นอรท์ กรีนวชิ อารีน่า (North 

Greenwich Arena) ถกูใชเ้ป็นสนามแขง่ขนัในโอลมิปิกฤดรูอ้น 2012 และพาราลมิปิก 2012, สะพานวอกซ์

ฮอลล ์(Vauxhall Bridge) อีกหนึง่สะพานขา้มแม่น ้าเทมสท์ีเ่ปิดท าการครัง้แรกในวันที ่26 พฤษภาคม ปี

พ.ศ.2449 ถือเป็นอีก หนึ่งสะพานโคง้ทีส่วยงามในใจกลางกรุงลอนดอน, สะพานแลมเบริธ์ (Lambeth 

Bridge) สะพานขา้มแม่น ้าเทมสท์ี่เชื่อมต่อระหว่างย่าน Westminster และ Lambeth โดยทางดา้น

ตะวันออกของ สะพานจะเป็นพระราชวังแลมเบริธ์ (Lambeth Palace) จุดเด่นของพระราชวังอยู่ทีส่ขีอง

สะพาน เป็นสแีดงสเีดยีวกบัมา้น่ังหนังใน House of Lords  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (Burger & Lobster) – Signature  (ซกิเนเจอร)์ 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ บรเิวณถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford Street) ซึง่เรียกไดว้่าเป็นศูนย์กลางการชอ๊ปป้ิงในกรุง

ลอนดอน มีรา้นคา้เสือ้ผา้แฟชัน่ เครื่องประดับ นาฬกิา ชือ่ดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กโิลเมตร อาท ิ

เชน่ Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, 

Miss Selfridge ฯลฯ หา้ง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีหา้งสดุหรูอย่าง Selfridges ทีม่ีสนิคา้

ซปุเปอรแ์บรนดต์ัง้อยู่อกีดว้ย 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 

  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Double Tree by Hilton Docklands / Heston Hyde Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

5 มกราคม 2563  ลอนดอน – กรงุเทพมหานคร 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.30 น. น าทา่นเชคอนิ และ ท า TAX Refund (การท า TAX Refund ในประเทศอังกฤษใชเ้วลานานมาก จงึ

จ าเป็นตอ้งรบี เดนิทางไปสนามบนิ) 

11.50 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิฮทีโธรว ์(LHR) สูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) โดยเทีย่วบนิ TG 911  

 (ใชเ้วลาบนิ ประมาณ 11.35 ชม.) สายการบนิมบีรกิารอาหารค า่ และ อาหารเชา้ ระหว่างเทีย่วบนิ 

 

6 มกราคม 2563   กรงุเทพฯ 

 

06.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

 

10 วนั อนัซนี องักฤษ คนัทรไีซด ์

(เทีย่วเมอืงเล็กๆ เมอืงแปลกใหมใ่นองักฤษ ทีย่งัคงมนตเ์สนห่แ์ละกลิน่อายชนบท) 

ราคาทวัร ์104,900 บาท : 28 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2563 

 

อัตราคา่บรกิาร  (บาท) ปีใหม ่2563 

ราคาผูใ้หญ่ พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 104,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 17,000 
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เด็กอาย ุ2-11  ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 100,900 

เด็กอายุต า่กว่า  2 ปี ( พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น ) 29,000 

ชัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

85,000-110,000 

ไม่เอาตัว๋เครือ่งบนิ หักคา่ตัว๋ (ผูใ้หญ่)  BKK-LHR-BKK  35,000 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ประมาณ ( ข ึน้อยู่กบัอัตราแลกเปลีย่น ) ไมร่วมวซีา่องักฤษ 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเท่านัน้ (คดิ ณ วันที ่21 พฤษภาคม 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกว่า 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. กระเป๋าถอืข ึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกนิ 7 

กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วประเทศองักฤษ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TG  (กระเป๋าเดนิทางน ้าหนัก ไม่เกนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภยัทางอากาศ  

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอุบัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายุเกนิ 

85 ปี) 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหว่างน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบ ุ

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

         อังกฤษ ทา่นละ 5,500 บาท 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
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การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออก

เดนิทางแนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณีกรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หักคา่ใชจ้่าย 1,000 บาท/ทา่น (หากไม่ไดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)(เมษายน-ธันวาคม ปี

ใหม่ 60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มัดจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มัดจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอืน่(ถา้ม)ี(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทวัร ์  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากการยืน่เอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไม่ว่าคา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อุบัตเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คนืเงนิค่าทัวร์ทีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมือง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนี

เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 
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 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรียกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยันว่าทวัรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืข ึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัข ึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืข ึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าข ึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
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 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซ ึง่ข ึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐาน

ได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืข ึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมีค่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซ ึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธุรกจิ (Business) ดงันัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

ดงันัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

เอกสารส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

(ใชเ้วลา 15-20 วนัท าการ ตอ้งโชวต์วัและยืน่ดว้ยตวัเองเทา่น ัน้) 

 

1.หนังสอืเดนิทาง ทีเ่หลอือายุใชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขึน้ไป และมหีนา้วา่ง 2 หนา้ตดิกนั ถา้มหีนังสอืเดนิเลม่เกา่ใหน้ ามา

ดว้ย 

2.รูปถา่ยสหีนา้ตรงปัจจบุัน  พืน้หลงัฉากรปูตอ้งมสีขีาวเทา่นัน้(ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน) ขนาด 2 นิว้ 2 รูป 

3.หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างานภาษาอังกฤษ) หรอื หนังสอืจดทะเบยีน บรษัิท หรอื จดทะเบยีนรา้นคา้  

4. หลกัฐานการเงนิ 

   - หนังสอืรับรองบัญชทีีอ่อกโดยธนาคาร และสมุดบัญชเีงนิฝากปรับสมุดถงึเดอืนปัจจุบนัทีจ่ะยืน่วซีา่ตวัจรงิ พรอ้ม

ส าเนา 1  

 ชดุ  (ใหน้ ามาแสดง ณ วัน นัดสมัภาษณ์) 

5.  ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร / เอกสารเพิม่เตมิกรณีอืน่ ๆ  

6.  ส าเนาบัตรประชาชน  
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7.  ส าเนาทะเบยีนบา้น (ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุต า่กวา่ 20 ปี จ าเป็นตอ้งแปลสตูบิัตรดว้ย) 

 

การยืน่วซีา่อังกฤษตอ้งท าอยา่งไร 

ผูส้มัครตอ้งยืน่ค ารอ้งดว้ยตนเองเทา่นัน้ 

ปัจจบุันสถานทตูอังกฤษไดม้กีารเปลีย่นระบบใหม้กีารสแกนลายนิว้มอืพรอ้มสแกนม่านตาของผูส้มัครขอวซีา่ 

 

“ศนูยร์บัค ารอ้งขอวซีา่เขา้สหราชอาณาจกัร” 

อาคาร         ช ัน้ 28 ถนน         

แขวง             เขต      กรงุเทพฯ 10110  

อาคาร         อยู ่              13 ตดิกบัสถานรีถไฟฟ้า     

 

ทางทวัรม์บีรกิารกรอกเอกสารเพือ่ยืน่วซีา่องักฤษ โดยจะด าเนนิการกรอกขอ้มลูออนไลน ์ 

และ มคีา่วซีา่ พรอ้มคา่บรกิารทา่นละ 5,500 บาท 

 

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 ี
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5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลูกคา้ไม่ปฏบิัตติาม

และวซีา่ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยื่นวีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วีซ่าใน

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 


