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Code: IE04-EUR-GBR WLS-107TG-APR-JUL-99-104-PE0221 

 

10 วนั อังกฤษ - สกอตแลนด ์- เวลส ์

 

 

บนิตรงสู ่มหานครลอนดอน โดยการบนิไทย 

เมษายน – ตลุาคม 2563 

 

เร ิม่ตน้…. 99,900บาท 

เซาลลบ์วัรี ่– สโตนเฮนจ ์– บาธ – คารด์ ิ๊ฟ – ไบบวิร ี- เบอรต์ัน ออน เดอะ วอรเ์ตอร ์– สแตรทฟอรด์ – แมนเชสเตอร ์- 

วลิเดอเมยีร ์– เอดนิบะระ (พักคา้ง 2 คนื) – นวิคาสเซลิ - ยอรค์ – ออกซฟ์อรด์  

 บชิสเ์ตอร ์เอาทเ์ลต – ลอนดอน – สตดูโิอ Harry Porter 

(พเิศษ...เมนเูป็ด โฟวซ์ซี ัน่ อนัเลือ่งชือ่ และ เบอรเ์กอร ์& ลอบสเตอร)์ 

 

ราคาทวัร ์99,900 บาท : 24 เม.ย. – 3 พ.ค. 63 / 22-31 พ.ค. 63/ 19-28 ม.ิย. 63 / 19-28 ก.ค.63/ 7-16 

ส.ค. 63 / 8-17 ต.ค. 63 / 16-25 ต.ค. 63  

ราคาทวัร ์104,900 บาท : 11-20 เม.ย. 2563 (สงกรานต)์ 
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ D (แถว D) ประตทูางเขา้ที ่3-4 อาคารผูโ้ดยสาร 

สายการบนิไทย ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

วนัทีส่อง ลอนดอน – ซาลลบ์วัรี ่– บาธ – คารด์ฟิ 

01.10 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) สูส่นามบนิฮทีโธรว ์(LHR) ประเทศอังกฤษโดยการบนิไทย 

เทีย่วบนิที ่TG910 สายการบนิบรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.30 

ชม.) 

07.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮทีโธรว ์ประเทศองักฤษ น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสู ่เมอืงซาลลบ์ัวรี ่(Salisbury) (ระยะทาง 140 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าทา่นเขา้ชมสโตนเฮน้ส ์(Stonehenge) กองหนิปรศินา 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ของโลกในยคุก่อนประวัตศิาสตร์ ทีต่ัง้อยูใ่นทุ่งโล่งกวา้ง วงหนิปรศินาแห่งเกาะอังกฤษกองนี้สรา้งขึน้ราว 

2,000 ปีกอ่นครสิตก์าล ประกอบดว้ยกอ้นหนิขนาดใหญ่จ านวน 112 กอ้นหนิทรงสงูต่างๆ ตัง้เป็นรูปวงกลม

ซอ้นกันอยู ่3 รอบมบีางกอ้นนอนขวางอยูบ่นยอด อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูป สโตนเฮน้ส ์(Stonehenge) ได ้

เวลาน าท่านเดนิทางสู่เมอืงบาธ (Bath) (ระยะทางประมาณ 67 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าท่านชม เมอืงบาธ(Bath)เมอืงเกา่แกท่ีม่คีวามส าคัญ และรุ่งเรอืงตัง้แต่ยคุโรมัน ไดรั้บการแต่งตัง้ใหเ้ป็น

เมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกใ้นปี ค.ศ.1987 เป็นสถานทีอ่าบน ้าของชาวโรมัน เนื่องจากเป็นเมอืง

แหง่น ้าพรุอ้น น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑโ์รมนับาธ (Roman Baths Museum) สถานทีอ่าบน ้าโบราณอายกุวา่

สองพันปีตัง้แต่ยุคโรมัน ซึง่มปีระวัตกิารคน้พบทีน่่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมอืง ภายใน

อาคารแบ่งเป็น 2 ชัน้ คอืบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบ่อน ้าแร่รอ้นคงิส ์(The Sacred Spring) ส่วนทีส่องคอื 

บรเิวณโบสถ ์และสว่นทีส่ามคอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วหรอืชาวเมอืงใชบ้รกิารน ้าแร่ ซ ึง่มทีัง้

สระว่ายน ้า, บ่อน ้าแร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน ้า และส่วนทีเ่ป็น Turkish Bath จากนัน้น าท่านเทีย่วชมเมอืง 

อาคารบา้นเรอืนทีถู่กสรา้งขึน้ในยุคจอรเ์จยีน ที่มเีอกลักษณ์เฉพาะตัวอกีทัง้อาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่ม

อาคารรปูครึง่วงกลมทีม่สีถาปัตยกรรมแปลกตา ท าใหเ้มอืงบาธมเีสน่หไ์มน่อ้ย ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางผ่าน

ชอ่งแคบบรสิตอล เขา้สู ่เมอืงคารด์ิ๊ฟ (Cardiff) (ระยะทาง 89 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 

ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศเวลส ์(Wales)หนึง่ในเครอืจักรภพ น าท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาทคารด์ิ๊ฟ 

(Cardiff Castle) ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงในอดตีเดมิเป็นทีพ่ านักของขนุนาง ผูป้กครองเมอืง แต่ปัจจุบันเป็น

พพิธิภณัฑ ์จากนัน้แวะถา่ยรปูและแวะชมศาลาวา่การเมอืงพพิธิภณัฑ ์ซึง่เป็นกลุ่มอาคารโบราณเกา่แก ่ผ่าน

ชมเมอืง สวนสาธารณะคารด์ิ๊ฟ, สนามกฬีามลิเลเนยีมอาคารทีท่ าการของรัฐ และจากนัน้น าท่านชม อา่วคาร์

ดิ๊ฟ โครงการฟ้ืนฟเูมอืง โครงการทีใ่หญ่ทีส่ดุในยุโรป เพือ่เชือ่มเมอืงกับเขตท่าเรอืและชายฝ่ังทะเล ดว้ย
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เงนิทนุนับลา้นปอนด ์ไดเ้ปลีย่นสภาพจากเมอืงท่าธรรมดาทีแ่สนจะทรุดโทรมในสมัยปฏวิัตอิุตสาหกรรมให ้

กลายเป็นเขตชุมทางการขนส่งทางเรือที่ย ิง่ใหญ่ และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนเมอืงสมัยใหม ่

รวมทัง้เป็นศนูยร์วมการประชมุระดับนานาชาตอิกีดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Cardiff Hotel/ Mercure Cardiff Hotel ****หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม คารด์ ิฟ๊ – หมูบ่า้นไบบวิร ี– เบอรต์นั ออน เดอะ วอรเ์ตอร ์– สแตรทฟอรด์ – แมนเชสเตอร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นไบบวิรี (Bibury Cottage) (ระยะทาง 136 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง) หมู่บา้นทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นหมู่บา้นชนบททีส่วยทีสุ่ดในอังกฤษ ตัง้อยู่ในเขตเขตค็อตสวอลล์ ซึง่เป็น

สถานทีซ่ ึง่เต็มไปดว้ยกระท่อมโบราณ โบสถอ์ันเกา่แก ่อกีทัง้ยังมถีนนสวยๆ ทีร่ายลอ้มดว้ยดอกไมส้สีดใส

รมิสองขา้งทาง ซึง่สรา้งความรูส้กึสดชืน่ใหผู้ม้าเยอืนไดม้ากทเีดยีว นอกจากนีห้มูบ่า้นแหง่นี้ยังไดรั้บการจัด

อันดับใหเ้ป็นหนึ่งในสถานที่สุดโรแมนตกิ และยังเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ชือ่ดัง อย่าง Bridget 

Jones's Diary อกีดว้ย ซึง่บา้นหรอืกระทอ่มเหลา่นี ้เคยเป็นทีพั่กของคนทีท่ าอาชพีทอขนแกะ ในศตวรรษที ่

17 ปัจจบุนัไดรั้บการอนุรักษ์ใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิ นอกจากนี้ไฮไลทส์ าคัญคอืทวิทัศน์ของแมน่ ้า Coln ทีผ่่าน

หมูบ่า้น ก็ชว่ยเพิม่ความงดงามของดนิแดนแหง่นีไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ

หมูบ่า้นไบบวิรไีดต้ามอธัยาศัย  

น าท่านเดนิทางสูเ่ขตคอตสโวลส ์ (ระยะทาง 22 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เมอืงเล็กๆทาง

ตะวันตกขององักฤษ หมูบ่า้นทีแ่สนสวยและเงยีบสงบ นับเป็นเมอืงเล็กๆทีม่รีา้นคา้ตกแต่งแบบชนบท สลับ

กับทุ่งหญา้สเีขยีวขจ ีนอกจากนี้ยังเป็นศูนยก์ลางการคา้ขนแกะและการเลีย้งแกะมาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่

13-15 น าทา่นเทีย่วชม เมอืงเบอรต์ัน ออน เดอะวอเตอร ์(Bourton on water) เมอืงทีโ่ด่งดังทีส่ดุในคอตส

โวลส ์มลี าธารสายเล็กๆ (แมน่ ้าวนิดรั์ช) ไหลผา่นกลางเมอืง และมสีะพานหนิทอดขา้มน ้าเป็นชว่งๆกบัตน้วลิ

โลวท์ีแ่กว่งกิง่กา้นใบอยูร่มิน ้า เมอืงนี้มรีา้นอาหารและโรงแรม รวมทัง้รา้นคา้ใหเ้ดนิเล่นเก็บบรรยากาศอัน

รืน่รมย ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford on Avon) (ระยะทาง 40 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 50นาท)ี เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้าเอวอนอนัเป็นบา้นเกดิของวลิเลยีมเชค็สเปียร ์นักกวทีีม่ชี ือ่เสยีงมาก

ทีส่ดุของประเทศองักฤษ และเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลก อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืง และซือ้ของทีร่ะลกึเกีย่วกบั 

วลิเลยีมเช็คสเปียร ์ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) (ระยะทาง 206 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงอตุสาหกรรมทอผา้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่16 ปัจจุบันก็ยังเป็นเมอืงใหญ่

ทางธรุกจิการคา้อกีแหง่หนึง่ 
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น าท่านแวะถ่ายรูปกับสนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด อันเป็นที่ตัง้ของสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร ์

ยไูนเต็ดทีม่ชี ือ่เสยีง อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของสโมสรฟตุบอล ณ แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ดแมก

กะสโตร ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Novotel Manchester Center Hotel / Holiday Inn Hotel****หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ แมนเชสเตอร–์ วลิเดอรเ์มยีร ์– ลอ่งทะเลสาบ – เอดนิบะระ (พกัคา้ง 2 คนื) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวลิเดอรเ์มยีร ์(Windermere) (ระยะทาง 133 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง) เมอืงทีม่ธีรรมชาตอินังดงามและทะเลสาบทีท่อดตวัเป็นแนวยาวในออ้มกอดของหบุเขาอนัเขยีวขจี

ตัง้อยูใ่นเขตเลคดสิทรกิ น าทา่นน่ังเรอืลอ่งทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์(Lake Windermere) ชมทัศนยีภาพอนั

งดงามของทะเลสาบทีย่งัคงสภาพทีเ่ป็นธรรมชาตไิวอ้ยา่งสมบรูณ์ชมความงดงามของภมูภิาคทะเลสาบ 

ทา่นจะประทับใจกบัภมูปิระเทศของทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีรซ์ ึง่มคีวามสวยงาม เนือ่งจากมลีักษณะเป็นพืน้ที่

เนนิเขา ผนืป่า และทะเลสาบใสสคีรามเต็มไปดว้ยพืน้ทีส่วยงามของธรรมชาต ิ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเอดนิบะระ (Edinburgh) (ระยะทาง 241 กโิลเมตร ใชร้ะยะทางเดนิทางประมาณ 

3.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บฉายาว่าเป็น "เมอืงทีเ่ป็นมติรกับเด็ก" (The Child Friendly City) เนื่องจาก

ภายในเมอืงมสีถานทีท่่องเทีย่วทีเ่หมาะส าหรับเด็กมากมาย น าท่านเดนิชมความสวยงามของเมอืงเกา่ยา่น

โอลดท์าวน์ และเดนิเล่นไปตามเสน้ทางรอยัล ไมล ์ซึง่เป็นถนนเก่าแก่และเดนิตามรอยเทา้ของบุคคลทีม่ี

ชือ่เสยีงในประวัตศิาสตร์ ไดเ้วลาอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ย่านถนน Princes Street, 

George Street หรอืจะเป็นหา้งสรรพสนิคา้ Princes Mall และ St James Centre 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Edinburg Hotel/ Courtyard Edinburgh West Hotl ****หรอื

เทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีห่า้ เอดนิบะระ–เขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ– ชมเมอืงเอดนิบะระ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมความงามของ ปราสาทเอดนิบะระ คาสเซลิ ซึง่ครอบครองพืน้ทีซ่ ึง่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ของโลกแห่งหนึง่ สามารถดงึดูดนักท่องเทีย่วมหาศาลใหแ้วะเขา้มาสูใ่จกลางประวัตศิาสตรข์องประเทศ 

ท่านจะไดพ้บกับสกอตทชิ คราวน์ จูเวลส ์ซึง่จัดแสดงพรอ้มดว้ย สโตน ออฟ เดสทนิี ทีม่ชี ือ่เสยีง น าท่าน

เขา้ชมความงามของหอ้งตา่งๆภายในปราสาท, สวนสวยทีต่กแตง่ไดอ้ยา่งสวยงาม อสิระใหท้่านถ่ายรูปและ

เดนิเล่นตามอัธยาศัย (หากปราสาทเอดนิบะระปิด จะน าท่านเขา้ชมพระราชวังโฮลรีูด (Holyrood palace) 
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เป็นพระราชวังที่เป็นสมบัตสิ่วนพระองค์ของพระราชวงศ์อังกฤษที่ยังทรงใชใ้นสถานที่ประทับหลักใน

สกอตแลนด)์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมอืง อาคารรัฐสภาของสกอตแลนด์ น าท่านเทีย่วชมเมอืง เอดนิบะระ 

(Edinburgh) เมอืงหลวงของแควน้สกอตแลนดส์หราชอาณาจักร เป็นเมอืงเก่าแก่ทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมา

ตัง้แต่ยุคกลาง ลักษณะภูมปิระเทศเป็นภูเขาสูงอยู่กลางเมือง เมืองเอดนิบะระเป็นเมอืงที่มีทัศนียภาพ

สวยงาม แบ่งออกเป็นสองส่วนส าคัญดังนี้คือ โอลด์ทาวน์ ที่มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร์ มถีนนหรือ

ทางเดนิทีเ่ก่าแก่ในยุคกลางและ จอรเ์จยีนนวิทาวน์ ทีม่คีวามงามในแบบนีโอ-คลาสสคิ ทัง้เมอืงเก่าและ

เมอืงใหมท่ีส่วยงามของเอดนิบะระและไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกถงึสองครัง้ ใน

ตัวเมอืงมอีาคารถงึ 4,500 หลังซึง่มคีวามหนาแน่นมากทีส่ดุในโลกและยงัเป็นเมอืงสมยัใหมท่ีม่ชีวีติชวีาเต็ม

ไปดว้ยศลิปะและวัฒนธรรม น าทา่นชมความสวยงามของเมอืงเอดนิบะระ จากเนนิเขาคาลตัน (Carlton Hill) 

ท่านจะไดเ้ก็บภาพความสวยงามมุมสูงของเมอืง ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมโบสถ์เซ็นกลิลสิ (St. Giles’s 

Cathdral) จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑแ์หง่ชาตสิกอตแลนด ์(The National Museum of Scortland)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Edinburg Hotel/ Courtyard Edinburgh West Hotel ****หรอื

เทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีห่ก เอดนิบะระ – นวิคาสเซลิ - ยอรค์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงนวิคาสเซลิ อัพพอนไทน์ (New Castle Upon type) (ระยะทาง 193 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าทา่นเทีย่วชมเมอืง นวิคาสเซลิอัพพอนไทน์ หรอื มักจะนยิมเรยีกว่า 

นวิคาสเซลิ เป็นนครและเมอืงในโบโรฮข์องไทน์แอนด์แวร์ ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ 

ตัง้อยูบ่นรมิฝ่ังแมน่ ้าไทน ์ซึง่เป็นทีม่าของชือ่ ถงึแมว้า่ในชว่งกอ่ตัง้นัน้ไดช้ือ่วา่ ปอนสแ์อรอีสุ (Pons Aelius) 

ตามชือ่โรมนั และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นนวิคาสเซลิในปีค.ศ. 1080 หลังจากทีไ่ดม้กีารสรา้งปราสาท โดยพระเจา้

โรเบริต์ที ่2 ตัวเมอืงไดเ้ป็นศูนยก์ลางของการคา้ขนแกะและต่อมาเป็นเหมอืงถ่านหนิอันดับตน้ของประเทศ 

ในครสิตศ์ตวรรษที ่16 นวิคาสเซลิไดรู้จั้กในชือ่ของเมอืงต่อเรอื โดยเป็นศูนยก์ลางการต่อเรอืทีส่ าคัญของ

โลกแห่งหนึ่ง สัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองไดแ้ก่ นิวคาสเซลิบราวน์เอล เบียร์ชือ่ดังของเมือง สโมสร

ฟตุบอลนวิคาสเซลิยไูนเต็ด สโมสรฟตุบอลในพรเีมยีรล์กีและสะพานไทน์ น าท่านถ่ายรูปกับ สะพาน เกท

เฮด มลิเลนเนียม บรดิจ ์ซึง่เป็นสะพานไดรั้บรางวัลและศูนยศ์ลิปะร่วมสมัยบอลตคิ และในฤดูหนาวของปี 

2004 จากนัน้น าทา่นเขา้ชมปราสาทนวิคาสเซลิ (Newcastle Castle) ปราสาทโบราณแหง่เมอืงนวิคาสเซลิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงยอรค์ (York) (ระยะทาง144 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เขตแดน

ทีค่รัง้หนึง่กองทัพโรมันไดส้รา้งแนวก าแพงป้องกันการรุกรานของชาวสกอต ระหว่างเสน้ทางผ่านเขตยอร์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AE%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1080
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
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คเชอร์เดลส์ ที่อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทุ่งหญา้อันกวา้งใหญ่ จากนั้นน าท่านเขา้ชมยอร์คมนิิสเตอร์ (York 

Minster)โบสถใ์หญ ่และเกา่แกท่ีส่ดุ นับเป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในสหราชอาณาจักรและมอีายมุากกว่า 250ปี 

มชีือ่เสยีงในความสวยงามของงานฝีมอืกระจกส ีโดยหนา้ตา่งดา้นตะวันตก สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1338 ต่อมา

เป็นทีรู่จั้กในชือ่ "หัวใจแหง่ยอรค์เชยีร"์ อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัยบนถนนคนเดนิแหง่ยอรค์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Park Plaza Leeds Hotel/ Holiday Inn Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด ยอรค์ - ออกซฟ์อรด์ – ลอนดอน (พกัคา้ง 2 คนื) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงออกซฟ์อรด์ (Oxford) (ระยะทาง 321 กโิลเมตร ใชร้ะยะทางเดนิทางประมาณ 4 

ชัว่โมง) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการศกึษา ซึง่รูจั้กกันในนามของ "เมอืงแห่งมหาวทิยาลัย" ซึง่ชือ่เมอืงตัง้

ตามมหาวทิยาลัยระดับโลกทีรู่จั้กกนัในนามมหาวทิยาลัยออกซฟ์อรด์  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

บา่ย  น าทา่นเขา้ชมมหาวทิยาลัยไครชเ์ชริท์ (Christ Church College) สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1525 โดยราชาคณะ 

Thomas Woolsey ในอดตีวทิยาลัยแห่งนี้เป็นวทิยาลัยทีใ่ชส้ าหรับสอนเชือ้พระวงศ ์และขนุนางชนชัน้สูง

ต่างๆ นอกจากนี้วทิยาลัยแห่งนี้ใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนต ์เรือ่ง อลสิในดนิแดนมหัศจรรย ์และ แฮรร์ี ่

พอตเตอร ์ของผูแ้ตง่เจ.เค.โรลลิง่ อกีดว้ย น าทา่นเขา้ชมภายในไครช์เชริท์คอลเลจ ชมหอ้งตา่งๆทีบ่างหอ้ง

ใชเ้ป็นสถานที ่ถ่ายท าภาพยนตรแ์ฮรร์ีพ่อตเตอร ์เชน่ หอ้งโถงบันไดโรงเรยีนฮอค วอรด์ หอ้งประชมุ และ

หอ้งอาหาร เป็นตน้ แลว้ผ่านชมสถานทีส่ าคัญต่างๆ เชน่ โบสถป์ระจ าเมอืง จตุรัสกลางเมอืง ศาลาว่าการ

ประจ าเมอืง อาคารพพิธิภัณฑต์่างๆ เมอืงแห่งนี้มแีมน่ ้าสายส าคัญๆ ไหลผ่านเมอืง เชน่ แมน่ ้าเธมส ์แมน่ ้า

สายหลักของมหานครลอนดอน ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่มหานครลอนดอน (ระยะทาง 97 กโิลเมตร ใช ้

ระยะทางเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี Four Season กบัเมนูพเิศษ เป็ดโฟวซ์ีซ่ัน่ อนัเลือ่งชือ่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Renaissance Airport Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีแ่ปด Warner Brother Studio – ลอนดอน – หอคอยลอนดอน – บิก๊เบน – ลอนดอนอาย  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่Warner Bros. Studios, Leavesden (ระยะทาง 91 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.30 ช.ม.) ตัง้อยูท่ีเ่มอืง Watford ซึง่อยู่ทางดา้นตะวันออกเฉียงเหนือไมห่่างจากกรุงลอนดอนมากนัก 

สตูดโิอนี้มคีวามส าคัญคอื เป็นหนึง่ในสตูดโิอในประเทศอังกฤษทีส่ามารถผลติภาพยนตรร์ะดับใหญ่ได ้ใน

พืน้ทีข่นาดประมาณ 50,000 ตารางเมตร และภาพยนต ์Harry Potter ทัง้ 7 ภาคก็ถูกสรา้งขึน้ทีส่ตูดโิอแห่ง

นี้ น าท่าน เปิดโลกแห่งเวทมนต ์ณ แฮรร์ี ่พอตเตอร ์สตูดโิอ (Warner Bros. Studios – The Making of 

Harry Potter) น าท่านชมภาพยนตรส์ัน้ๆ เกีย่วกับการสรา้งภาพยนตรเ์รือ่งดัง แรงบันดาลใจจากนักเขยีน 
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เพลดิเพลนิกบัการถา่ยภาพฉากตา่งๆ จากในเนือ้เรือ่ง ทัง้หอ้งใตบ้นัไดของแฮรร์ี ่หอ้งโถงของ โรงเรยีนสอน

เวทมนตฮ์อกวอตท ์กระทอ่มแฮรก์รดิ หรอืจะเป็นหอ้งตา่งๆ อยา่งกรฟิฟินดอร ์หอ้งเรยีนปรงุยา หอ้งโถงใหญ่

ของฮอกวอรต์ ฉากหอ้งของ ดัมเบิล้ดอร ์ตรอกไดแอกอน รวมถงึปราสาทฮอกวอรต์ทัง้หลังขนาดจ าลองที่

ใชถ้า่ยท าจรงิ และอืน่ๆอกีมากมาย และเมือ่ไมน่านมานีม้กีารเปิดโซนใหม ่“ศาสตรม์ดื” Dark Art Zone โดย

เพิม่ฉากใหม ่ๆ ในภาคหลังอยา่ง หอ้งภายใน คฤหาสนข์องมลัฟอย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ มหานครลอนดอน (London) น าท่านเขา้ชมหอคอยลอนดอน (Tower of London) 

สถานทีเ่กดิเหตแุหง่ประวัตศิาสตรอ์นัเกรยีงไกรยิง่ใหญใ่นอดตีเคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทพระราชวัง, คกุ

, และแดนประหาร ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ ์ซึง่เป็นกลุม่อาคารและหอคอยหลายหลัง ชมมหามงกฎุอมิพเีรยีล 

ซึง่ประดับดว้ยเพชรทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของโลกชือ่ “ดาราแห่งแอฟรกิา 2” หรอื “คัลลนัิน 2” และ มงกฎุ

ของพระราชนิอีลซิาเบธ ประดับดว้ยเพชร “โคอนูิร”์ ทีเ่คยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ทีส่ดุในโลก และชิน้สดุทา้ยคอื 

“คฑา” จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปหนา้ พระราชวังบัค้ก ิง้แฮม (Buckingham Palace) ทีป่ระทับของพระ

เจา้อลซิาเบธที ่2 และพระสวาม ีณ ใจกลางกรุงลอนดอน น าท่านถ่ายรูปกับหอนาฬกิาพระราชวังเวสตม์นิส

เตอร์ (Clock Tower, Palace of Westminster) หรือรูจั้กดีในชือ่ บิ๊กเบน เป็นหอนาฬกิาประจ า

พระราชวังเวสตม์นิสเตอรซ์ ึง่ในปัจจุบันเป็นรัฐสภาอังกฤษ ตัง้อยูท่ศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวังหอ

นาฬกิานีถ้กูสรา้งหลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วันที ่16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส ์

แบรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ หอนาฬกิามคีวามสูง 96.3 เมตรโดยทีต่ัวนาฬกิาอยูส่งูจากพืน้ 55 เมตร ตัวอาคาร

สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัสมเด็จพระราชนินีาถวคิตอเรยี (Victorian Gothic) บิ๊กเบนเป็นชือ่เล่นของระฆัง

ใบใหญท่ีส่ดุ หนักถงึ 13,760 กโิลกรัมซึง่แขวนไวบ้รเิวณชอ่งลมเหนอืหนา้ปัดนาฬกิา ทัง้นีม้รีะฆงัรวมทัง้สิน้ 

5 ใบ โดย 4 ใบจะถูกตเีป็นท านองสว่นบิ๊กเบนจะถูกตบีอกชัว่โมงตามตัวเลขทีเ่ข็มสัน้ชีบ้นหนา้ปัดนาฬกิา 

อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศัย น าทา่นแวะชมและถา่ยรปูกบัลอนดอนอาย (London Eye)หรอืทีรู่จ้ักใน

ชือ่ มลิเลเนียมวลี (Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร(443 

ฟตุ)และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมและเป็นจุดดงึดูดนักท่องเทีย่วไดอ้ย่างมากในส

หราชอาณาจักรลอนดอนอาย ตัง้อยูด่า้นตะวันตกของสวนจบูลิีบ่นรมิฝ่ังทางใตข้องแมน่ ้าเธมส ์ตัง้อยูร่ะหวา่ง

สะพานเวสตม์นิสเตอรก์บัสะพานฮนัเกอรฟ์อรด์โดยสถานทีแ่ห่งนี้เคยเป็นทีต่ัง้ของโดมแห่งการคน้พบทีเ่คย

สรา้งขึน้เพือ่ใชใ้นงานนทิรรศการเฟสตวิัล ออฟ บรเิตนในปี ค.ศ. 1951 ออกแบบและสรา้งสรรคโ์ดย David 

Marks and Julia Barfield ดว้ยการสนับสนุนโดย British Airways  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Burger & Lobster 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Renaissance Airport Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีเ่กา้ ลอนดอน – บรติชิ มวิเซยีม – ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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น าท่านเขา้ชมบรติชิ มวิเซยีม (British Museum) หรอืทีน่ยิมเรยีกกันว่า พพิธิภัณฑอ์ังกฤษ เป็นหนึง่ใน

พพิธิภัณฑด์า้นประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยท์ี่ส าคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตัง้ขึน้ในปี 

ค.ศ. 1753)ในเบือ้งตน้วัตถทุีเ่ก็บรวบรวมไวส้ว่นใหญเ่ป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) 

ซึง่เป็นแพทย์และนักวทิยาศาสตร์ พพิธิภัณฑ์แห่งนี้เปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวันที่ 15 

มกราคม 1759 ในมงตากเูฮาส ์เมอืงบลูมสเ์บอรร์ ีกรุงลอนดอน อันเป็นสถานทีต่ัง้ของอาคารพพิธิภัณฑใ์น

ปัจจุบัน บรติชิมวิเซยีมเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุต่าง ๆ จากทุกทวปี จ านวนกว่า 7 ลา้นชิน้ ซึง่ลว้นมชีือ่เสยีง 

และมกีารบนัทกึเรือ่งราวของวัฒนธรรมมนุษยจ์ากจดุเริม่ตน้จนถงึปัจจบุนั วัตถจุ านวนมากถูกเก็บไวใ้นชัน้ใต ้

ดนิของพพิธิภณัฑ ์อกีดว้ยไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ (Bicester Outlet) 

***เพือ่อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเต็มที ่คณะทวัรจ์งึไมร่วมอาหารกลางวนัในมือ้ดงักลา่วนี*้** 

 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลาย อาท ิ Burberry, Calvin Klein, Cath Kidston, 

Cerruti, Anne, Armani, Bally, Bodum Bose, Bodum, Fontainฯลฯ  

17.00 น. น าท่านเช็คอนิ และ ท า TAX Refund (การท า TAX Refund ในประเทศอังกฤษใชเ้วลานานมาก จงึ

 จ าเป็นตอ้งรบีเดนิทางไปสนามบนิ) 

21.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิฮทีโธรว ์(LHR) สูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) โดยเทีย่วบนิ TG 917  

 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.35 ชม.) สายการบนิมบีรกิารอาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิ 

วนัทีส่บิ  กรงุเทพฯ 

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

10 วนั องักฤษ - สกอตแลนด ์– เวลส ์

ราคาทวัร ์99,900 บาท : 24 เม.ย. – 3 พ.ค. 63 / 22-31 พ.ค. 63/ 19-28 ม.ิย. 63 / 19-28 ก.ค.63/ 7-16 

ส.ค. 63 / 8-17 ต.ค. 63 / 16-25 ต.ค. 63  

ราคาทวัร ์104,900 บาท : 11-20 เม.ย. 2563 (สงกรานต)์ 

 

 อตัราคา่บรกิาร(บาท) เม.ย. – ต.ค. 2563 สงกรานต ์

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 99,900 104,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 14,000 14,000 

เด็กอาย ุ2-12 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 95,900 100,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัรเ์ริม่ตน้ทีท่า่นละ (หักคา่ตัว๋ Economy 

แลว้) (ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

90,000 – 120,000 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ด าเนนิการวซีา่องักฤษ 5,500 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่25 มกราคม 2563) ** 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1


Page 9 of 15 

 
 

 
 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

กก. 

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วองักฤษ-สกอตแลนด-์เวลส ์(ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TG (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 30 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

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

บาท คา่รักษาพยาบาลหลังกลับจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายุ

เกนิ 85 ปี) 

 คา่ภาษีในประเทศองักฤษ-สกอตแลนด-์เวลส ์

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่องักฤษ ทา่นละ 5,500 บาท 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ  

งวดที ่1: ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางแนน่อน 

งวดที ่2: ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

 

กรณีกรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่60 วัน) 

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

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 

วัน) 
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ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่4-19วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

 

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้กอ่น

เดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป
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แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน 

แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่าง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีัดสว่นไม่

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

(Centimeter) 



Page 12 of 15 

 
 

 
 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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เอกสารส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

(ใชเ้วลา 15-20 วนัท าการ ตอ้งโชวต์วัและยืน่ดว้ยตวัเองเทา่น ัน้) 

 

1.หนงัสอืเดนิทาง ทีเ่หลอือายใุชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขึน้ไป และมหีนา้วา่ง 2 หนา้ตดิกนั ถา้มหีนงัสอืเดนิเลม่เกา่

ใหน้ ามาดว้ย 

2.รปูถา่ยสหีนา้ตรงปจัจบุนั พืน้หลงัฉากรปูตอ้งมสีขีาวเทา่น ัน้(ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) ขนาด 2 นิว้ 2 รปู 

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

4. หลักฐานการเงนิ 

- หนังสอืรับรองบญัชทีีอ่อกโดยธนาคาร และสมดุบญัชเีงนิฝากปรับสมดุถงึเดอืนปัจจบุนัทีจ่ะยืน่วซีา่ตัวจรงิ พรอ้มส าเนา 

1 ชดุ (ใหน้ ามาแสดง ณ วัน นัดสมัภาษณ์) 

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

6. ส าเนาบตัรประชาชน  

7. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายตุ า่กวา่ 20 ปี จ าเป็นตอ้งแปลสตูบิตัรดว้ย) 

การยืน่วซีา่องักฤษตอ้งท าอยา่งไร 

ผูส้มคัรตอ้งยืน่ค ารอ้งดว้ยตนเองเทา่นัน้  

ปัจจบุนัสถานทตูองักฤษไดม้กีารเปลีย่นระบบใหม้กีารสแกนลายนิว้มอืพรอ้มสแกนมา่นตาของผูส้มคัรขอวซีา่ 

 

“ศนูยร์บัค ารอ้งขอวซีา่เขา้สหราชอาณาจกัร” 

อาคารเทรนดี ้ช ัน้ 28 ถนนสขุมุวทิ 

แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110  

อาคารเทรนดีจ้ะอยูใ่นซอยสมุขมุวทิ 13 ตดิกบัสถานรีถไฟฟ้านานา 

ทางทวัรม์บีรกิารกรอกเอกสารเพือ่ยืน่วซีา่องักฤษ โดยจะด าเนนิการกรอกขอ้มลูออนไลน ์ 

และ มคีา่วซีา่ พรอ้มคา่บรกิารทา่นละ 5,500 บาท 
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โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ
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เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

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 

 


