
Page 1 of 18 

 

 

 

Code: ID03-EUR-UK PANORAMA-EUR14A-107TG-FEB-JUN-115-125-PE0206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2 of 18 

 

 

 

วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - ลอนดอน (องักฤษ) ศกุร ์

22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

เคาน์เตอร ์D 9-12 สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใน

เรือ่งสมัภาระและการเชค็อนิ 
 

วนัที ่2 ลอนดอน - สโตนเฮน้จ ์- พพิธิภณัฑน์ า้แรท่ ีเ่มอืงบาธ - คารด์ ีฟ๊เมอืง

หลวงแหง่เวลส ์

เสาร ์

00.15 น. ออกเดนิทางสูล่อนดอน โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 910   

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋ว

เครื่องบนิ, เช่ารถโคช้, จองที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไว ้

ลว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ปทัวร ์กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การ

ล่าชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไม่ทัน), การนัดหยุด

งาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทาง

ล่าชา้ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม

โปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคนื

เงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการทัวร ์

หัวหนา้ทัวร์จะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจ

รับผดิชอบได ้

 

06.20 น. คณะถงึสนามบนิฮทีโธรว ์นครลอนดอน ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ รถโคช้

รอรับท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บัวรี่ น าเขา้ชมเสาหนิสโตนเฮน้จ ์

(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก กองหนิหรอืแนวแท่งหนิทีเ่ป็น

ความลับด ามดืในชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร ์ จากนัน้ออกเดนิทางต่อสูเ่มอืง

บาธ ในหุบเขาเอวอนเมอืงเก่าแกท่ีม่อีายตุัง้แต่เมือ่ครัง้โรมันเรอืงอ านาจจาก

หลักฐานบ่อน ้าพุรอ้น และซากอาคารเก่าแก่ทีห่ลงเหลืออยู่ท าใหเ้มอืงบาธ

ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 

(162 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local  

13.00 น. น าเขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึง่มี

ประวัตกิารคน้พบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมือง คือ

บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบอ่น ้าแร่รอ้นคงิส ์(The Sacred Spring) สว่นทีส่อง

คอื บรเิวณวัด และส่วนทีส่ามคอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กท่องเทีย่วหรือ

ชาวเมอืงใชบ้รกิารน ้าแร่ ซ ึง่มทีัง้สระว่ายน ้า, บอ่น ้าแร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอ

น ้า และส่วนที่เป็น Turkish Bath และใหท้่านไดช้มิน ้าแร่ที่จัดใหก้ับ

(88 ก.ม.) 
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นักท่องเทีย่วเท่านัน้จากนัน้เทีย่วชมเมอืงอาคารบา้นเรอืนถูกสรา้งขึน้ในยุค

จอรเ์จยีน ทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัวอกีทัง้อาคารรอยัล เครสเซน่ กลุ่มอาคาร

รูปครึง่วงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ท าใหเ้มอืงบาธมีเสน่ห์ไม่นอ้ย 

แลว้เดนิทางต่อสู่เมือง บรสิตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนตดิต่อกับ

ประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกัน้ขา้มสะพานเชเวริ์น ผ่านช่องแคบบริ

สตอลเขา้สู ่เมอืงคารด์ ิ๊ฟ เมอืงหลวงของประเทศเวลส ์หนึง่ในเครอืจักรภพ 

กลางใจเมอืงเป็นทีต่ัง้ของปราสาทคารด์ิ๊ ฟ เดมิเป็นทีพ่ านักของขุนนาง

ผูป้กครองเมือง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากนั้นชม ศาลาว่า

การเมอืง และ พพิธิภัณฑ ์ ซึง่เป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก ่ผ่านชมเมอืง 

สวนสาธารณะคารด์ิ๊ฟ, สนามกฬีามลิเลนเนยีม, อาคารทีท่ าการของรัฐ  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CLAYTON HOTEL CARDIFF 4* หรอืเทยีบเทา่

ในระดบัเดยีวกนั 

www.claytonhotelcardiff.com  

วนัที ่3 เบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน - 

แมนเชสเตอร ์

อาทติย ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าทา่นสูเ่ขตคอตส์โวลส ์ภมูภิาคทางตะวันตกขององักฤษ หมูบ่า้นแสนสวย

เงยีบสงบ และเมอืงเล็ก ๆ ทีม่รีา้นคา้ตกแต่งแบบชนบท สลับกับทุ่งหญา้สี

เขยีวขจคีอตส์โวลส ์ เป็นศูนยก์ลางการคา้ขนแกะและเลีย้งแกะมาตัง้แต่

ครสิตศ์ตวรรษที ่ 13-15 พาท่านเทีย่วชมเมอืงเบอรต์ัน ออน เดอะ วอเตอร์ 

เมอืงทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในคอตส์โวลส ์ดเูงยีบสงบมลี าธารสายเล็ก ๆ (แมน่ ้าวนิด์

รัช) ไหลผ่านกลางเมอืง และมสีะพานหนิทอดขา้มน ้าเป็นชว่ง ๆ กับตน้วลิ

โลวท์ีแ่กวง่กิง่กา้นใบอยูร่มิน ้า เมอืงนีม้รีา้นอาหารและโรงแรม รวมทัง้รา้นคา้

ใหเ้ดนิเล่นเก็บบรรยากาศอันรืน่รมย์ แลว้เดนิทางต่อสู่เมอืงสแตรทฟอรด์ 

เพยีง 42 ก.ม. เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเอวอนอันเป็นบา้นเกดิของวลิเลยีม 

เชค็สเปียร ์กวทีีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุขององักฤษ  

(132.2 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. อสิระเดนิเลน่ชมเมอืง หาซือ้ของทีร่ะลกึเกีย่วกบัวลิเลยีม เชคสเปียร ์กวเีอก

ที่โด่งดังของโลก หลังจากนั้นออกเดินทางสู่แมนเชสเตอร์ เมือง

อตุสาหกรรมทีม่ชี ือ่เสยีง อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่สีโมสรทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังใน

วงการฟตุบอลของโลก คอื แมนย ูหรอื ปีศาจแดง  

(194.5 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

http://www.claytonhotelcardiff.com/
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 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CROWN PLAZA MANCHESTER CITY CENTRE 

4* หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.crowneplaza.com/Manch

ester   

วนัที ่4 สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ - เลค ดสิทรคิ - ลอ่งเรอืทะเลสาบวนิเดอร์

เมยีร ์- เอดนิเบริก์ (สก็อตแลนด)์ 

จนัทร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเขา้ชมสนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ ทีส่รา้งนักเตะเก่ง ฝีเทา้ยอด

ของปีศาจแดงมาหลายสมัย สนามฟตุบอลของสโมสรแมนยฯู ทีจ่ัดว่ารวย

ทีส่ดุในโลก อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของทมีทีท่่านชืน่ชอบในรา้น 

MEGA STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของทีร่ะลกึหลากหลายชนดิส าหรับแฟน

บอล (หมายเหต ุการเขา้ชมสนามฟุตบอลและมวิเซยีมจะงดใหบ้รกิาร

ในวนัท าการแข่งขนั) แลว้ออกเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ เขต

เลคดสิทรคิ (Lake District) อทุยานแหง่ชาตทิีไ่ดรั้บการขนานนามว่าดแีละ

สวยทีส่ดุขององักฤษทีก่วา้งขวางและครอบคลมุทะเลสาบถงึ 16 แหง่ 

(144.6 ก.ม.) 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. น าคณะล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร ์

ทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ มคีวามยาว 18 ก.ม. และส่วนกวา้งทีสุ่ดราวๆ 

1.5 ก.ม. ชาวอังกฤษเรยีกกันว่า “ทะเลสาบรบิบิน้” บง่บอกถงึลักษณะของ

ทะเลสาบนี ้วา่กนัวา่น ้าในทะเลสาบเป็นน ้าทีเ่กดิจากการละลายของหมิะบน

ภูเขา สองฝ่ังของทะเลสาบเต็มไปดว้ยความร่มรื่นของไมใ้หญ่นานาพันธุ ์

สลับกับบา้นพักตากอากาศทีม่าสรา้งไว ้ชว่ยเตมิแต่งใหเ้ป็นทัศนียภาพที่

น่าดูชมยิง่ขึน้ไปอกี จงึกลายเป็นที่พักผ่อนยอดนิยมอกีแห่งหนึ่งของคน

องักฤษทีน่ยิมมาเลน่เรอืใบล าเล็กๆ หรอืน่ังเรอืลอ่งไปตามทะเลสาบ เพือ่ดืม่

ด ่ากับธรรมชาต ิแลว้เดนิทางสูด่นิแดนภาคเหนือทีเ่มอืงเอดนิเบริก์ หรอื เอ

ดนิเบอระ เมอืงหลวงของสก็อตแลนดท์ีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีส่วยงาม  

(227.8 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สูท่ ีพ่กั NOVOTEL EDINBURGH HOTEL 4* หรอื

เทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.novotel.com 

วนัที ่5 แคลตนัฮลิล ์- ปราสาทเอดนิเบริก์ - แครน์ไรอนั - เบลฟาสต ์

(ไอรแ์ลนดเ์หนอื) 

องัคาร 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

http://www.novotel.com/
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09.00 น. น าเทีย่วชมเมอืงเอดนิเบอระ ขึน้สูย่อดเขาแคลตันทีจ่ะท าใหท้่านประทับใจ

ไปกบัเมอืงทีถ่กูแบง่เป็นสองฝ่ังของโอลดท์าวน์และนวิทาวน์ นอกจะไดช้ม

ววิทวิทัศน์ของตัวเมอืงแลว้ บนเนนิเขาแห่งนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของอนุสรณ์สถาน

ร าลึกถงึสงครามนโปเลียน ที่ยังสรา้งไม่เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่

คลา้ยคลงึมหาวหิารแพนธอีอน ในประเทศกรซี ท าใหเ้อดนิเบอระไดรั้บการ

ขนานนามว่า “เอเธนสแ์ห่งทศิเหนือ” ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี ้สุนัขพันธุ์

สกายเทอเรียร์ที่โด่งดังที่สุดตัวหนึ่งของโลก จากความซื่อสัตย์ และ

จงรักภักดี ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายส าคัญที่เชื่อมสู่พระต าหนักโฮลี่รู๊ด 

(Palace of Holyrood House) ซึง่เป็นทีป่ระทับของพระราชนิีเวลาเสด็จ

เยอืนสก็อตแลนด ์และเคยเป็นทีป่ระทับของพระนางแมรแีห่งสก็อต ฝ่ังตรง

ขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาตสิก็อตอันน่าภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

น าทา่นเขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์ อันสง่างามดว้ยท าเลทีต่ัง้บนเนนิเขา

สงู มองเห็นเดน่เป็นสงา่จากทกุมมุเมอืง เคยเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิส์กอ๊ต 

เคยถูกท าลายลงหลายครัง้ แต่ทุกครัง้ก็ไดรั้บการบูรณะและสรา้งใหม่ให ้

กลับคนืสูค่วามสง่างาม โดยเฉพาะครัง้สดุทา้ย ในศตวรรษที ่19 โดยเซอร์

วอลเตอร์ สก็อต นักปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ อย่างน่าชม 

อาท ิสว่นของป้อมปราการ และก าแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญ่เรยีงราย 

รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่

ผ่านมา, โบสถเ์ซนตม์ากาเร็ตสรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 เพือ่ร าลกึถงึพระ

มารดาของกษัตรยิเ์ดวดิที่ 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชัน้ในส่วนที่เป็น The 

Palace จัดแสดงเกีย่วกับเรือ่งราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต หอ้งประทับ และ

หอ้งมหามงกฎุ และ Great Hall เคยเป็นทัง้หอ้งจัดเลีย้ง, การประชมุสภา, 

โรงเรอืนทหาร และโรงพยาบาลมาแลว้ในแต่ละยุคสมัยปัจจุบัน จัดแสดง

เกีย่วกบัอาวธุยทุโธปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสงครามบนัทกึภาพสวยตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงบนถนนปริน้เซส ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้แบรนดเ์นม และ

รา้นขายของทีร่ะลกึ โดยเฉพาะป่ีสก็อตเครือ่งดนตรปีระจ าชาตสิก็อต ที่มี

ความเกา่แกท่ีส่ดุในโลก รวมทัง้ผา้ WOOLและผา้แคชเมยีร ์และผา้ตารต์ัน

ผา้ลายสก็อตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ ไดเ้วลารถโคช้

เดนิทางสูเ่มอืงแครน์ไรอนั (Cairnryan) เป็นหมูบ่า้นชาวประมงเล็ก ๆ ของส

ก็อตแลนดช์ายฝ่ังตะวันออก ทีน่ยิมในการขา้มเรอืเฟอรร์ีสู่ไ่อรแ์ลนดเ์หนือ 

เสน้ทางคมนาคมหลักทีส่ะดวกสบาย และยงัมปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน 

(200.9 ก.ม.) 

 

 

19.30 น. เรอื High Speed Ferry (Stena Line) ขา้มสูเ่บลฟาสต ์(BELFAST)  
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เพยีง 2.15 ช.ม. สู่เมอืงหลวงทีม่ากดว้ยสสีัน และมชีวีติชวีา ทัง้ยังเป็น

ประตูสูช่นบทอันเงยีบสงบของไอรแ์ลนดเ์หนือ เบลฟาสตเ์ป็นแหล่งก าเนดิ

ของเรอืไททานคิ และยังคงมรี่องรอยความเจรญิทางอตุสาหกรรมทีก่่อร่าง

ขึน้ อกีทัง้ยงัไดซ้มึซบัจนกลายเป็นวัฒนธรรมของเมอืง แมภ้าพความทรงจ า

ทีเ่ต็มไปดว้ยความรุนแรงของปี 1970 ถงึ 1980 แต่ในปัจจุบันนี้ เมอืงนี้

เปลีย่นมมุมองและหันมาส่งเสรมิการท่องเทีย่ว สถานทีส่ าคัญต่างๆ แสดง

ความเป็นไอรแ์ลนดเ์หนอืไดอ้ยา่งสมบรูณ์  

 

19.45 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบนเรอื Local 

21.45 น. ถงึเมอืงเบลฟาสต ์เมอืงหลวงของไอรแ์ลนดเ์หนือ 1 ใน 4 เมอืงปกครอง

ของสหราชอาณาจักร น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม 

 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั MALDRON HOTEL BELFAST 4* หรอืเทยีบเทา่

ในระดบัเดยีวกนั 

https://www.maldronhotelbelf

astcity.com 

วนัที ่6 คารร์กิ เฟอกสั - คารร์กิ อะ รดี - บุชมลิล ์- ไจแอนท ์คอสตเ์วย์

(World Heritage Site) - ดารก์ เฮดจ ์

พุธ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าทา่นเทีย่วชมไอรแ์ลนดเ์หนอื ตามรอยซรีสีด์ังของ HBO เรือ่ง "Game of 

Thrones" แหล่งท่องเที่ยวยอดฮติ สถานที่หลักทีใ่ชเ้ป็นที่ถ่ายท าซรีีสด์ัง 

เรียกไดว้่าเปลี่ยนจากเมอืงรา้งเป็นเมอืงท่องเที่ยว ที่รองรับนักท่องเที่ยว

หลายรอ้ยคนต่อวันในชัว่พรบิตา และกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดฮติตดิ

อนัดับโลก สถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิตัง้แตถ่ ้า ทุง่หญา้ ภเูขา ซึง่ลว้น

แต่ใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท า Game of Thrones ทัง้สิน้ รถโคช้เลาะเลยีบ

ชายฝ่ัง Northern Ireland โดยแวะใหถ้่ายรูปกับปราสาท Carrickfergus 

ซึง่สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 ถอืไดว้า่เป็นปราการนอรม์ันทีเ่กา่แกแ่ละดทีีส่ดุ

ของไอรแ์ลนดเ์หนือ ชมทัศนียภาพชายฝ่ังทะเลที ่Carrick-A-Rede ที่มี

สะพานเชอืก (Rope Bridge) ทา้ทายผูก้ลา้ ทา้ความสงู ความเสยีว ชอ่ง

แคบทีม่คีวามลกึ 30 เมตร กวา้ง 20 เมตร แรกเริม่เดมิทสีรา้งโดยชาวประมง 

เพือ่ไวใ้ชข้า้มไปจับปลาแซลมอน สรา้งมาสามรอ้ยกว่าปี โดยเริม่แรกเป็น

แคเ่ชอืกจับเสน้เดยีว ตอ่มาไดม้กีารปรับปรงุสรา้งใหมใ่หม้ัน่คงแข็งแรง และ

ท าเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว จากนัน้แวะเมอืง Bushmills เมอืงนี้มชี ือ่เรือ่งวสิกี ้

โดยมโีรงกลั่นวสิกีเ้กา่แก ่ตัง้แตปี่ ค.ศ.1608  

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
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บา่ย น าท่านสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาตขิองเนชั่นแนลทรัสต์ และแหล่งมรดกโลก

แห่งที่หนึ่งของไอร์แลนด์ (Giant’s Causeway) คนที่นี่ถือว่าเป็นสิง่

มหัศจรรยอ์ันดับ 8 ของโลก ธรรมชาตอิันน่าพศิวงนี้ปรากฏใหเ้ห็นบรเิวณ

ชายฝ่ังนอรธ์ แอนทรมิ โคสต ์มตี านานเล่า ขานกันต่อมาว่า แนวหนิพวกนี ้

เกดิจากการสรา้งของยักษ์ไอรชิทีช่ ือ่ Finn Mac Cool เพือ่ทา้ทายประลอง

ยทุธกับยักษ์ฝ่ังสก็อตแลนด ์ทีช่ ือ่ว่า Benandonner และน่ันเอง สถานทีน่ี้

จงึไดถู้กเรยีกว่า Giant's Causeway หนิราว 40,000 แท่งทีส่งูถงึ 12 เมตร 

หนิบะซอลหกเหลีย่มเหล่านี้ถูกสรา้งขึน้ในชว่งภูเขาไฟระเบดิ 60 ลา้นปีที่

แลว้ นี้เป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเที่ยวทางธรรมชาตทิีอ่ัศจรรยท์ีสุ่ดของโลก 

กอ่นเดนิทางกลับแวะชมววิทีป่ราสาทดูนเลซ (Dunluce Castle) เป็นภาพ

ววิสดุทา้ยของวัน 

 

 แวะชมววิทีป่ราสาทดูนเลซ เป็นภาพววิสดุทา้ยและ The Dark Hedges 

อโุมงคต์น้บชีอันน่าสะพรงึกลัว HBO ไดใ้ชส้ถานทีแ่ห่งนี้ถ่ายท า Game of 

Thrones  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั MALDRON HOTEL BELFAST 4* หรอืเทยีบเทา่

ในระดบัเดยีวกนั 

https://www.maldronhotelbelf

astcity.com 

วนัที ่7 เที่ยวเบลฟาสต ์- ไททานกิ - บ ินสู่มหานครลอนดอน – Oxford 

Street 

พฤหสับด ี

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. เทีย่วชมเมอืงเบลฟาสต ์เมอืงหลวงของไอรแ์ลนดเ์หนือ ทีม่อีุตสาหกรรม

การต่อเรือและท่าเรือขนาดใหญ่ส าหรับจัดส่งสนิคา้ไปทั่วโลก ในยุคที่

เศรษฐกจิเฟ่ืองฟ ูและมกีารเจรญิเตบิโต เกดิขึน้หลังจากมกีารเซ็นขอ้ตกลง

สนัตภิาพ เขา้ชมไททานคิ เบลฟาสต ์(Belfast Titanic) พพิธิภัณฑข์นาด

ใหญ่เป็นอาคาร 6 ชัน้ รูปร่างเหมอืนหัวเรอืล ามหมึา แหล่งท่องเทีย่วแห่ง

ใหม่ของเมอืง เรือไททานิคถูกสรา้งขึน้ที่อู่ต่อเรือฮาร์แลนดแ์ละวูลฟฟ์ใน

เบลฟาสต ์กอ่นทีจ่ะแลน่ไปยงัเมอืงเซาทแ์ธมตัน ภายในพพิธิภัณฑม์กีารน า

หอ้งจ าลองของหอ้งสนัทนาการตา่งๆ บนเรอืและบนัไดใหญก่ลางเรอืมาโชว์

ดว้ย นักท่องเทีย่วยังสามารถส ารวจเรือ่งราวของไททานคิ ผ่านการแสดง

ดว้ยเทคนคิพเิศษและระบบอนิเตอรแ์อ็คทฟี ในปีค.ศ. 1912 ไททานกิเป็น

เรือขา้มสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใชเ้วลาในการสรา้งนานถงึ 3 ปี ดว้ย

แรงงานมากกว่า 5,000 คน เรอืเดนิสมุทรอันหรูหราของบรษัิทไวท ์สตาร ์
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ไลน์ ไดอ้อกเดินทางจากเซาท์แธมตัน ไดด้ าดิ่งลงสู่กน้มหาสมุทร

แอตแลนตกิเมือ่ 100 ปี นอกจากนีย้งัมนีทิรรศการบอกเล่าความเป็นมาของ

เมอืงเบลฟาสตต์ัง้แตเ่ริม่มผีูบ้กุเบกิเขา้มาอาศัย ณ ดนิแดนแหง่นี ้แลว้น าไป

ชมอาคารสถาปัตยกรรม อาท ิศาลากลางสไตลว์คิตอเรยี, มหาวทิยาลัยควอ

เตอร ์(University Quarter) ก าแพงสันตภิาพ (Peace Wall) และชมภาพ

จติรกรรมฝาผนังของถนน Falls และ Shankill สถานทีท่่องเทีย่วทัง้หมดนี้

ท าใหท้า่นไดส้มัผัสและเห็นทัง้สองดา้นของชวีติทีท่ันสมยัในเบลฟาสต ์ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ สูม่หานครลอนดอน หลังจาก

รับสมัภาระรถโคช้น าคณะเดนิทางไปยงัรา้นอาหาร 

 

20.00 น. รบัประทานอาหารค ่าเมนูแบบดลีกัซ ์ณ ภตัตาคารโฟรซ์ีซ ัน่ - ตน้

ต ารบัเป็ดอนัโด่งดงั / หอยเชลล ์/ กุง้มงักร และหลากหลายเมนู

ความอรอ่ย 

 น าท่านเขา้สู่ท ีพ่กั COPTHORNE TARA HOTEL LONDON 

KENSINGTON 4* หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.millenniumhotels.co.uk  

วนัที ่8 พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์- BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน ศกุร ์

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. น าคณะเดนิทางสู่เมอืงวนิดเ์ซอร ์กษัตรยิว์ลิเลยีมผูพ้ชิติ เป็นผูเ้ลอืกท าเล

กอ่สรา้งพระราชวัง ซึง่อยูบ่นเนนิสงูมองเห็นแมน่ ้าเทมสอ์ยูเ่บือ้งลา่ง น าเขา้

ชมพระราชวงัวนิดเ์ซอร ์เป็นทีป่ระทับประมขุสงูสดุแหง่ประเทศองักฤษมา

ตลอด 900 ปี จงึถอืไดว้่าพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังทีม่ผีูพ้ านักอาศัย

ต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก เดนิผ่าน Jubilee Garden 

กอ่นเขา้สู่อาคารจัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของพระราชวัง สิง่ทีน่่าสนใจ

ควรคา่แกก่ารชมคอื เขตพระราชฐานชัน้ใน State Apartment ถอืเป็นหัวใจ

ของพระราชวัง หอ้งทุกหอ้งจงึถูกประดับประดาดว้ยทรัพยส์มบัตขิอง

ราชวงศอ์นัประมาณคา่มไิด ้ไมว่า่จะเป็นภาพเขยีนฝีมอื, มา่นปักประดับ ผนัง

, เครือ่งลายคราม, รปูปัน้, อาวธุ ชดุเกราะ รวมไปถงึเฟอรน์เิจอรใ์นยคุต่างๆ 

The King's Chamber อันมภีาพเขยีนเป็นจุดเด่น นอกเหนือจากเตยีงไม ้

สลักปิดทองสไตลฝ์ร่ังเศสสมัยศตวรรษที ่18 ทีต่ัง้ตระหง่านอยู่กลางหอ้ง 

และหอ้งทีโ่ดดเด่นทีส่ดุ St.George's Hall ทอ้งพระโรงแห่งนี้มคีวามยาว

กว่า 50 เมตร จงึมักใชใ้นงานพระราชพธิี เชน่งานเลี้ยงรับรองพระราช

อาคันตุกะในพระนางเจา้อลซิาเบซ ภายในตกแต่งตามศลิปะแบบกอธกิ 

 

 

 

http://www.millenniumhotels.co.uk/
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ประดับประดาดว้ยอาวุธชุดเกราะ และตราประจ าราชวงศ์ St. George's 

Chapel มหาวหิารสไตลโ์กธกิทีง่ดงามทีส่ดุในประเทศองักฤษ อาคารแห่งนี้

เริม่กอ่สรา้งในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจา้เอ็ดเวริด์ที ่4 และใชเ้วลากว่า 50 ปี

จนส าเร็จลลุว่ง  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

13.30 น. รถโคช้น าท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปป้ิง

สนิคา้ภายในเอา๊ทเ์ล็ทกวา่ 130 รา้นคา้แบรนดเ์นมใหท้า่นเลอืกซือ้อยา่งจใุจ 

อาท ิGucci , Prada , Dior , Burberry , Chloe , Coach , Superdry และ

อกีมากมาย สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสูม่หานครลอนดอน เป็นเมอืงหลวง

ของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป มี

ประชากรกว่า 7.5 ลา้นคน ลอนดอนเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางส าคัญทางธุรกจิ

การเมอืง และวัฒนธรรมของโลก การสือ่สารการบันเทงิ แฟชั่น และศลิปะ

และเป็นทีย่อมรับวา่มอีทิธพิลไปทั่วโลก 

(80.1 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท ีพ่กั COPTHORNE TARA HOTEL LONDON 

KENSINGTON 4* หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.millenniumhotels.co.uk  

วนัที ่9 เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราช 

วงับคักิง้แฮม - ลอนดอนอาย - Harrods - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

เสาร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและน าชมโดยมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

ผ่านจัตุรัส ทราฟัลกา้ร,์ ถ่ายรูปกับรัฐสภา, หอนาฬกิาบิ๊กเบน, ทีม่คีวามสูง 

320 ฟตุ เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญท่ีส่ดุในโลก, มหาวหิารเวสตม์นิสเตอร,์ 

มหาวหิารเซนต์ปอล ที่มยีอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอน

บริดจ์ สะพานขา้มแม่น ้ าเทมส์แห่งแรก แลว้ขึ้นฝ่ังที่ทาวเวอร์บริดจ ์

สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง เขา้ชมทาวเวอรอ์อฟลอนดอน ที่มี

ประวัตศิาสตรอ์ันเกรยีงไกรยิง่ใหญ่นองเลอืด หรอืแมแ้ต่ซับซอ้นซอ่นเงือ่น 

มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดน

ประหาร ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ซึง่เป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง 

น าชมมหามงกุฎอมิพีเรียล ซึง่ประดับดว้ยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ

โลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟรกิา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระ

ราชนิีอลซิาเบธ” ประดับดว้ยเพชร “โคอนูิร”์ ทีเ่คยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ทีสุ่ด

ในโลก และชิน้สุดทา้ยคอื “คฑา” ประดับดว้ยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก 

 

 

 

 

http://www.millenniumhotels.co.uk/
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“ดาราแห่งอาฟรกิา 1” หรือ “คัลลนัิน 1” แลว้น าท่านสู่ถนนไวท์ฮอลล ์

อาคารทีท่ าการของรัฐในปัจจุบัน, บา้นเลขที ่10 ถนนดาวน์นิง่ บา้นพักของ

นายกรัฐมนตรอีังกฤษ, พคิคาดลิลี่เซอร์คัส เดมิเป็นวงเวียนที่บรรจบของ

ถนน 6 สาย มนี ้าพุ และรูปปั้นอรีอสตรงกลางเป็นทีน่ยิมของหนุ่มสาวมาน่ัง

พลอดรักกนั และถา่ยรปูกบัพระราชวังบคักิง้แฮม 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local (Burger Lobster) 

13.00 น. ขึน้ชมทศันยีภาพของเมอืงแบบเบริด์อายววิบนลอนดอนอาย กระเชา้

ลอยฟ้าทีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลาย

มาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมและเป็นจุดดงึดูดนักท่องเทีย่วได ้

อยา่งมากในสหราชอาณาจักร มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนต่อปี ยา่นชอ้ป

ป้ิงไนทบ์รดิจ ์ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้แฮรร็์อด อันหรูหราใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หา

สนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วยโุรปจนไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์

เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับมเีวลาใหท้่านไดท้ า Tax Refund พรอ้มชอ้ปป้ิง

สนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

21.35 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG917   

วนัที ่10 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ อาทติย ์

16.00 น. สายการบนิไทย น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงเนือ่งจากการจัดโปรแกรม

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้นจะสง่ใหท้า่น 7 วันกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  

WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  

DDBBLL  

SSGGLL  UUSSEEDD  

SSGGLL  

SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD  

14 – 23 ก.พ. 2563 

115,000.- 104,000.- 92,000.- 15,000.- 14,000.- 
-29,000.- 

-24,000.- 

21 ก.พ. – 1 ม.ีค. 2563 

28 ก.พ. – 8 ม.ีค. 2563 

6 – 15 ม.ีค. 2563 

13 – 22 ม.ีค. 2563 

20 – 29 ม.ีค. 2563 

27 ม.ีค. – 5 เม.ย. 2563 119,000.- 108,000.- 96,000.- 15,000.- 14,000.- 
-29,000.- 

-24,000.- 

10 - 19 เม.ย. 2563 125,000.- 

 

113,000.- 

 

100,000.- 15,000.- 14,000.- 
-33,000.- 

-26,000.- 
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24 เม.ย. – 3 พ.ค. 2563 

120,000.- 108,000.- 96,000.- 16,000.- 15,000.- 
-29,000.- 

-24,000.- 

1 - 10 พ.ค. 2563 

8 - 17 พ.ค. 2563 

15 - 24 พ.ค. 2563 

22 - 31 พ.ค. 2563 

29 พ.ค. – 7 ม.ิย. 2563 

5 - 14 ม.ิย. 2563 

12 - 21 ม.ิย. 2563 

19 - 28 ม.ิย. 2563 

26 ม.ิย. – 5 ก.ค. 2563 

คา่ทวัรร์วม :  

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่14 สงิหาคม 2562 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คา่เขา้สโตนเฮน้จ ์/ พพิธิภณัฑน์ ้าแรท่ีเ่มอืงบาธ / คา่เขา้สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (ในกรณีไมไ่ดเ้ขา้

ชมทางบรษิทัฯ คนืเงนิทา่นละ 10 ปอนด)์ / ค่าเขา้ปราสาทเอดนิเบริก์ / ค่าเรอื High Speed Ferry to 

Belfast / คา่ธรรมเนยีม Rope Bridge / คา่ขึน้ลอนดอนอาย / คา่เขา้พระราชวังวนิดเ์ซอร ์/ คา่เขา้ทาวเวอร์

ออฟลอนดอน 

 โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนรายการ หรอื เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถิน่ในแต่ละเมอืง ในกรณีที

ทา่นมขีอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้เพือ่ความ

เหมาะสม 

 คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่สหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีทีย่ ืน่วซีา่เรง่ดว่น ช าระเพิม่ทา่น

ละ 10,120 บาท 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอาย ุ16-75 ปี 

จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถงึค่า

รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทยไมเ่กนิ 150,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกันสขุภาพ

ทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่าน

เองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

 ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่องน ้าหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม และสามารถถือ
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สัมภาระขึน้เครื่องไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลด

สัมภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกนิ 23 กโิลกรัม/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสัมภาระถือขึน้เครื่อง

น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณี

พเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่

จอง ซึง่เงนิมดัจ าดังกล่าวจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 30 วัน

กอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง

โดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี ้

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทัวร์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง พูดจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ทีม่รีะบุอยู่ชัดเจนใน

โปรแกรมทัวร์, ผูท้ีก่่อหวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวร์ตอ้งท าการนอกเหนือ

โปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้ 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 
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    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวันทีน่ า

เทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี ้ใหน้ ามาหักจาก

เงนิค่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจะ

เรยีกจากนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แหง่พระราชบญัญัตธิรุกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์พ.ศ.

2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ต ัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิท ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิท ฯ ได ้

ด าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่าน

ไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าวกรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ที่ ฯ เพื่อยนืยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบนิสามารถท า 

REFUND ไดห้รอืไม ่

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลุฟฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ 

ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิ

ของสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / 

Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่14 สงิหาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิ

ในภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

  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 าหรับผูพั้ก 3 ท่าน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแ่ตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ)  
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 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 ทา่น 

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

ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่

มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่ี

จะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด 

และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ 

DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้

ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของ

สถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่

เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีาร

คนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชม

จากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 

  ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารใน

การยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ปอนด ์/ ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการ

บนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 23 กโิลกรัม/ใบ  โหลดได ้

ท่านละ 1 ใบเท่านัน้  และน าสัมภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้
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 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมี

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

46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณิชย ์ซึง่จะรับผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงนิสูงสุดไม่เกนิ 10,000 

บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้ก าหนด

ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั (Family) 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูสู้งอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 

ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 – 20 วนัท าการ (ไมน่บัวนัเสาร ์- อาทติยแ์ละวนัหยดุ) 

(การขอวซีา่ประเทศองักฤษผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มอื ดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ประเทศองักฤษ ตกึ

ส านักงานเทรนดี ้ชัน้ที ่28 ถนนสขุมุวทิซอย 13 แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรงุเทพ 10110 

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่

ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ / 

ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท / สังกัดทีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, อัตรา

เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว หลังจากนัน้จะ

กลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 1  เดอืน 



Page 16 of 18 

 

 

 

พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืนตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ 

และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่

กลับสู่ภูมลิ าเนา ในกรณีที่เดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสือรับรอง

คา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –6

แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน 

โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตัวจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกับบดิา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา , 

มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต 

โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม

ใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของ

ทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุล

ใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 ยมบตัรเครดติบรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเน ีลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (สายการบนิก าหนดตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขที ่ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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


