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วันที ่2 
ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ ์ – พิพิธภัณฑน์ ำ้แร่ ทีเ่มืองบำธ - คำรด์ี๊ฟเมือง
หลวงแหง่เวลส ์
00.15 น.     ออกเดินทางสูล่อนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
                   TG 910  
06.20 น.      คณะถึงสนามบินฮีทโธรว ์นครลอนดอน ผา่นการตรวจ
      คนเขา้เมืองแลว้รถโคช้รอรบัทา่นออกเดินทางสูเ่มือง
      ซาลสบ์วัรี ่ น ำเข้ำชมหนิสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge)  
      1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก กองหินหรอืแนวแทง่หินที ่
      เป็นความลบัด ามืดในชว่งหนึง่ของประวตัิศาสตร ์สู ่
                   เมืองบาธ เมืองเกา่แก่ตัง้แตย่คุโรมนั ตอ่มาไดม้ีการ 
                   บรูณะ เมืองและฟ้ืนฟสูถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จีย้น 
                   จนท าใหเ้มืองดงูามสง่ามเีอกลกัษณ ์
12.00 น.     รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร 
13.00 น.      เข้ำชมพิพิธภัณฑน์ ้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath 
      Museum) บ่อน ้าแร่ ท่ีศักดิ์สิท ธ์ิ  (The Sacred 
      Spring)  สว่นที่สองคือ บริเวณวดั และสว่นที่สามคือ 
      บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้
      บรกิารน า้แร ่ ซึ่งมีทัง้สระว่ายน า้, บ่อน า้แร่เย็น-รอ้น
      หอ้งอบไอน า้และสว่นท่ีเป็น Turkish Bath และใหท้า่น 
      ไดชิ้มน า้แรท่ี่จดัใหก้บันกัทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ นั่ง ร ถ ช ม
      เมืองกบัสถาปัตยกรรมจอรเ์จีย้น เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
     รอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลม ขา้มช่อง
      แคบบริสตอลสู่ เมืองคารด์ิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศ
      เวลส์ หนึ่งในเครือจักรภพ ปราสาทคาร์ดิ๊ฟ  โดด
      เดน่อยูก่ลางเมืองลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ ศาลา
      วา่การเมือง พิพิธภณัฑส์วน สาธารณะ อาคารท่ีท าการ    
                   ของรฐั ถนนคนเดิน 
19.00 น.     รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
     น ำทำ่นเข้ำสู่ทีพ่ัก Radisson Blu Hotel หรือ     
                เทยีบเทำ่ในระดับเดียวกัน 

วันที่ 1 
ออกเดนิทำงจำกกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ) 
22.00 น.    พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสาร 
                 ระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์D 9-12 สายการบินไทย 
    เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ
    และการเช็คอิน 
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วันที่ 3  
ไบบิวร่ี-เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร-์สแตรทฟอร-์แมนเชสเตอร ์
07.00 น.     รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม 
08.00 น.      น าทา่นสูภ่มูิภาคคอตส์โวลส ์หมูบ่า้นแสนสวยเงียบสงบ 
       และเมืองเลก็ ๆ ที่มีรา้นคา้ตกแตง่แบบชนบท สลบักบัทุง่
      หญา้สเีขียวขจี ไบบิวรี ่หมูบ่า้นเก่าแก่เป็นท่ีทอผา้ขนแกะ 
       และฟารม์ปลาเทรา้ หมูบ่า้นเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์
      เมืองที่โดง่ดงัที่สดุ ดเูงียบสงบมีล  าธารสายเลก็ ๆ (แมน่ า้
      วินดร์ชั) ไหลผา่นกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้ม 
      น า้เป็นช่วง ๆ กบัตน้วิลโลวท์ี่แกวง่ก่ิงกา้นใบอยูร่มิน า้ ได ้
                   รบัการยกยอ่งใหเ้ป็น  The most beautiful village in  
                   England 
12.00 น.    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
13.00 น.      เที่ยวเมืองสแตรทฟอรด์ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ า้เอวอน บา้นเกิด 
      ของวิลเลยีม เช็คสเปียร ์ กวีที่มช่ืีอเสยีงที่สดุขององักฤษ  
      อิสระเดินเลน่ชมเมืองที่นา่หลงใหล เดินทางสู ่แมนเชตเตอร ์  
                   เมืองอตุสาหกรรมทีม่ีช่ือเสยีง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่มสีโมสรที่
      มีช่ือเสยีงโดง่ดงัในวงการฟตุบอลของโลก คือ แมนย ู หรอื 
      ปีศาจแดง  
19.00 น.     รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
     น ำทำ่นเข้ำสู่ทีพ่ัก Crowne Plaza Manchester City      

Centre หรือเทยีบเทำ่ในระดับเดียวกัน 

วันที่ 4 
สนำมโอลด ์แทรฟฟอรด์ - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสำบ - 
เอดนิเบิรก์ (สกอ็ตแลนด)์ 
07.30 น.    รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม 
08.30 น.     เชา้วนันีเ้ริม่ตน้ดว้ยรายการทวัรเ์อาใจสาวกผีแดง เขา้      

     ชมสนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ ที่สรา้งนกัเตะเก่งฝีเทา้ยอด 
                  ของปีศาจแดงมาหลายสมยั สโมสรแมนย ูฯ ท่ีจดัวา่รวย 
                  ทีส่ดุในโลก เลอืกซือ้ของที่ระลกึใน Mega Store หมาย 
                  เหตกุารเขา้ชมสนามฟตุบอล & มิวเซียม จะงดใหบ้รกิาร 
                  ในวนัที่มีการแขง่ขนั) เดินทางสูเ่มืองตากอากาศของ 
                  ชาวผูด้ีองักฤษ เขตเลคดิสทรคิ (Lake District) อทุยาน 
                  แหง่ชาติที่ไดร้บัการขนานนามวา่ดีและสวยที่สดุของ 
                  องักฤษที่กวา้งขวางและครอบคลมุทะเลสาบถึง 16 แหง่ 
12.30 น.    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย           น ำคณะล่องเรือชมควำมสวยงำมของทะเลสำบ 
      วินเดอร์เมียร์ ชาวองักฤษเรยีกกนัวา่ “ทะเลสาบ
รบิบิน้”  
      บง่บอกถึงลกัษณะของทะเลสาบนี ้สองฝ่ังของทะเลสาบ 
     เต็มไปดว้ยความรม่รืน่ของไมใ้หญ่นานาพนัธุ ์สลบักบั 
     บา้นพกัตากอากาศที่มาสรา้งไว ้ขา้มพรมแดนสูส่ก็อต 
     แลนดท์ี่เมืองเอดินเบอระ เมืองหลวงของสก็อตแลนด ์
19.00 น.    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
    น ำทำ่นเข้ำสู่ทีพ่ัก Novotel Edinburgh Hotel หรือ 
     เทยีบเทำ่ในระดับเดียวกัน 
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วันที่ 5  
แคลตนัฮิลล-์ปรำสำทเอดินเบริก์-แครน์ไรอัน-เบลฟำสต(์ไอรแ์ลนด์
เหนือ) 
08.00 น.     รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม 
09.00 น.      เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ เริม่จากยอดเขาแคลตนัท่ี จดุชมววิ
      ของเมืองที่ถกูแบง่เป็นสองฝ่ังของโอลดท์าวนแ์ละนวิทาวน ์
      ถนนรอยลัไมล ์ ถนนสายส าคญัที่เช่ือมสูพ่ระต าหนกัโฮลีรู่ด๊ 
      (Palace of Holyrood House) ซึง่เป็นท่ีประทบัของพระราชินี
      เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด ์ และเคยเป็นท่ีประทบัของพระ
      นางแมรแีหง่สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรฐัสภาแหง่ชาติสก็อตอนั
      นา่ภาคภมูิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั เขา้ชมปราสาทเอ
      ดินเบิรก์ ตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเดน่เป็นสงา่จากทกุมมุ
      เมือง ปอ้มปราการ ก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรยีง
      ราย โบสถเ์ซนตม์ากาเรต็ เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นท่ีเป็น 
      The Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเรือ่งราวของราชวงศแ์หง่สก็อต 
      หอ้งประทบั และหอ้งมหามงกฎุ และ Great Hall เคยเป็นทัง้
      หอ้งจดัเลีย้ง, การประชมุสภา, โรงเรอืนทหาร และโรงพยาบาล 
          มาแลว้ในแตล่ะยคุสมยัปัจจบุนั จดัแสดงเก่ียวกบั อาวธุ  
                   ยทุโธปกรณท์ี่ใชใ้นการสงครามบนัทกึภาพสวยตามอธัยาศยั   
12.00 น.     รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
13.00 น.      อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงบนถนนปริน้เซส ที่มีหา้งสรรพสนิคา้
      แบรนดเ์นม และรา้นขายของที่ระลกึ รวมทัง้ผา้ Wool และผา้
      แคชเมียรแ์ละผา้ตารต์นัผา้ลายสก็อตพืน้เมืองอนัเป็เอกลกัษณ ์
                   ของประเทศ เดินทางสูเ่มืองแครน์ไรอนั (Cairnryan) เป็น 
                   หมูบ่า้นชาวประมงเลก็ ๆ ของสก็อตแลนดช์ายฝ่ังตะวนัออก 
                   เมืองเช่ือมตอ่สูไ่อรแ์ลนดเ์หนือ โดยบรกิารของ high speed   
                   ferry  เสน้ทางคมนาคมหลกั  
19.30 น.      High Speed Ferry (Stena Line) ขา้มสูเ่บลฟาสต ์     
                   (BELFAST) เพียง 2.15 ช.ม. สูเ่มืองหลวงทีม่ากดว้ยสสีนั 
      และมีชีวิตชีวา เมืองนีเ้ปลีย่นมมุมอง และหนัมาสง่เสรมิการ
      ทอ่งเที่ยว สถานท่ีส าคญัตา่งๆ แสดงความเป็นไอรแ์ลนด์
      เหนือไดอ้ยา่งสมบรูณ ์ 
19.45 น.     รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรบนเรือ 
21.45 น.      ถึงเมืองเบลฟาสต ์ เมืองหลวงของไอรแ์ลนดเ์หนือ 1 ใน 4 
      เมืองปกครองของสหราชอาณาจกัร น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั
      โรงแรม 
     น ำทำ่นเข้ำสู่ทีพ่ัก Radisson Blu Hotel หรือเทยีบเทำ่ใน     
ระดับเดียวกัน 
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วันที่ 6  
คำรริ์ก เฟอกัส - คำรริ์ก อะ รีด - บุชมิลล ์- ไจแอนท ์คอสตเ์วย ์
(World Heritage Site) - ดำรก์ เฮดจ ์
07.30 น.    รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม 
08.30 น.     เที่ยวไอรแ์ลนดเ์หนือ ตามรอยซีรสีด์งัของ HBO เรือ่ง 
       "Game of Thrones"  แหลง่ทอ่งเที่ยวยอดฮิต สถานท่ี        
                   หลกัที่ใชเ้ป็นท่ีถ่ายท าซีรสีด์งัเรยีกไดว้า่เปลีย่นจากเมือง         
                   รา้งเป็นเมืองทอ่งเที่ยวยอดฮิตติดอนัดบัโลก ตัง้แตถ่ า้ ทุง่ 
                   หญา้ ภเูขา ซึง่ลว้นแตใ่ชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท า Game of  
                   Thrones ทัง้สิน้ รถโคช้เลาะเลยีบชายฝ่ัง ถ่ายรูปกบั 
                   ปราสาท  Carrickfergus เป็นปราการนอรม์นัท่ี 
                   เก่าแก่และดีที่สดุของ ไอรแ์ลนดเ์หนือ ทศันียภาพ 
                   ชายฝ่ังทะเลท่ี Carrick-A-Rede  ที่มีสะพานเชือก  
                   (Rope Bridge) ทา้ทายผูก้ลา้ ทา้ความสงู  ความ 
                   เสยีว แวะเมือง Bushmills เมืองนีม้ีช่ือเรือ่งวิสกี ้โดย 
                   มีโรงกลั่นวิสกีเ้กา่แก่ ตัง้แตปี่ ค.ศ.1608  
12.00 น.     รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภตัตำคำร 
บ่ำย      เขา้สูเ่ขตอนรุกัษ์ของเนชั่นแนลทรสัต ์และแหลง่มรดก 
                   โลก แหง่ที่หนึง่ของไอรแ์ลนด ์(Giant’s Causeway) คน 
                   ที่น่ีถือวา่ เป็นสิง่มหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก 
                   ธรรมชาติอนันา่พศิวงนี ้ ปรากฏใหเ้ห็นบรเิวณชายฝ่ัง 
                   นอรธ์ แอนทรมิ โคสต ์มี ต านานเลา่ขานกนัตอ่มาวา่ 
                   แนวหินพวกนี ้เกิดจากการสรา้ง ของยกัษ์ไอรชิที่ช่ือ  
                   Finn Mac Cool เพื่อทา้ทายประลอง ยทุธกบั 
                   ยกัษ์ฝ่ังสก็อตแลนด ์ท่ีช่ือวา่ Benandonner และ 
                   นั่นเอง สถานท่ีนีจ้ึงไดถ้กูเรยีกวา่ Giant's Causeway  
                   หิน ราว 40,000 แทง่ที่สงูถึง 12 เมตร หินบะซอล 
                   หกเหลีย่ม เหลา่นีถ้กูสรา้งขึน้ในช่วงภเูขาไฟระเบิด  
                   60 ลา้นปีที่แลว้ นี ้ เป็นหนึง่ในสถานท่ีทอ่งเที่ยว 
                   ทางธรรมชาติที่อศัจรรยท์ี่สดุของโลก แวะชมววิที่ The  
                Dark Hedges อโุมงคต์น้บีชอนันา่ สะพรงึกลวั HBO  
                   ไดใ้ชส้ถานท่ีแหง่นีถ้า่ยท า Game of Thrones 
19.00 น.    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
     น ำทำ่นเข้ำสู่ทีพ่ัก Radisson Blu Hotel หรือ 
               เทยีบเทำ่ในระดับเดียวกัน 
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วันที่ 8  
พระรำชวังวินดเ์ซอร ์ - BICESTER VILLAGE - มหำนคร
ลอนดอน 
07.30 น.    รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม 
08.30 น.   น าเขา้ชมพระราชวงัวินดเ์ซอร ์ เป็นท่ีประทบัประมขุสงูสดุ 
      แหง่ประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือไดว้า่พระราช 
                   วงัแหง่นีเ้ป็นพระราชวงัทีม่ีผูพ้  านกัอาศยัตอ่เนื่องยาวนาน 
                   กวา่พระราชวงัแหง่ใดในโลก State Apartment หอ้งทกุ  
                   หอ้งจึงถกูประดบัประดาดว้ยทรพัยส์มบตัิของราชวงศอ์นั  
                   ประมาณคา่มิได ้ไมว่า่จะเป็นภาพเขียนฝีมือมา่นปักประ 
                   ดบัผนงั,เครือ่งลายคราม, รูปป้ัน, อาวธุ ชดุเกราะ หอ้งที่ 
                   โดดเดน่ท่ีสดุ St.George's Hall ทอ้งพระโรงแหง่นีม้ี
ความ 
                   ยาวกวา่ 50 เมตร จงึมกัใชใ้นงานพระราชพธีิ ภายในตก  
                   แตง่ตามศิลปะ      แบบกอธิก ประดบัประดาดว้ยอาวธุ 
                   ชดุเกราะ และตราประจ าราชวงศ ์St.George’s Chapel 
                   มหาวิหารสไตลโ์กธิก ที่งดงามที่สดุในประเทศองักฤษ  
12.00 น.     รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภตัตำคำร 
บ่ำย      เดินทางไป BICESTER VILLAGE outlet กวา่ 130      
      รา้นคา้ใหท้า่นเลอืกซือ้อยา่งจใุจ อาทิ Gucci , Prada ,    
                   Dior ,  Burberry , Chloe , Coach , Superdry และอีก  
                   มากมาย 
19.00 น.    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
     น ำทำ่นเข้ำสู่ทีพ่ัก Copthorne Tara Hotel London                 
               Kensington หรือเทยีบเทำ่ในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 7  
เที่ยวเบลฟำสต ์- ไททำนิก - บินสู่มหำนครลอนดอน 
08.00 น.   รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม 
09.00 น.     ชมเมืองเบลฟาสต ์อดีตเมืองอตุสาหกรรมการตอ่เรอื 
     และทา่เรอืขนาดใหญ่ จนโดง่ดงัที่สดุเมืองเรอืไททานิค ได้
     ชนภเูขาน า้แข็งและจมลง เบลฟาสต ์ไททานิค เป็น       
                  พิพิธภณัฑข์นาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชัน้ นกัทอ่งเที่ยวยงั    
                  สามารถส ารวจเรือ่งราวของไททานิค ผา่นการแสดงดว้ย  
                  เทคนิคพิเศษและระบบอินเตอรแ์อ็คทีฟ ในปีค.ศ. 1912     
                  ไททานิกเป็นเรอืขา้มสมทุรที่ใหญ่ที่สดุในโลก ใชเ้วลาใน    
                  การสรา้งนานถึง 3 ปี ดว้ยแรงงานมากกวา่ 5,000 คน เรอื
     เดินสมทุรอนัหรูหราของบรษัิทไวท ์สตาร ์ไลน ์ไดอ้อก    
                  เดินทางจากเซาทแ์ธมตนั ไดด้  าดิ่งลงสูก่น้มหาสมทุร   
                  แอตแลนติกเมื่อ 100 ปีที่ผา่นมา นั่งรถชม ก าแพงสนัติ   
                  ภาพ (Peace Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัของ   
                  ถนน Falls และ Shankill สถานท่ีทอ่งเที่ยวทัง้หมดนีท้  า       
                 ใหท้า่นไดส้มัผสัและเห็นทัง้สองดา้นของชีวิตที่ทนัสมยัใน                   
                  เบลฟาสต ์ 
12.00 น.   รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภตัตำคำร 
บ่ำย     ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูม่หานคร     
                  ลอนดอน หลงัจากรบัสมัภาระรถโคช้น าคณะเดินทางไป    
                  ยงัรา้นอาหาร 
20.00 น.    รับประทำนอำหำรค ่ำเมนูแบบดีลกัซ ์ณ ภตัตำคำร   
               โฟรซี์ซ่ัน - ต้นต ำรับเป็ดอนัโด่งดัง / หอยเชลล ์/ กุ้ง
    มังกร และหลำกหลำยเมนูควำมอร่อย 
    น ำทำ่นเข้ำสู่ทีพ่ัก Copthorne Tara Hotel London    
               Kensington หรือเทยีบเทำ่ในระดับเดียวกัน 
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วันที่ 9  
เที่ยวมหำนครลอนดอน - ทำวเวอร ์ ออฟ ลอนดอน - พระรำช 
วังบัคกิง้แฮม - ลอนดอนอำย - Harrods - เดินทำงกลับกรุงเทพฯ 
07.30 น.    รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม 
08.30 น.   เที่ยวมหานครลอนดอน บรรยายและน าชมโดยมัคคุเทศก์
      ทอ้งถ่ิน พระราชวงับคักิง้แฮม จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์รฐัสภาเวสต์
      มินสเตอร ์หอนาฬิกาบิ๊กเบน ใกลจ้ะอวดโฉมใหโ้ลกไดช้มอีก
      ครั้ง หลังการบูรณะมาหลายปี มหาวิหารเวสต์มินสเตอร ์
      มหาวิหารเซนตป์อล ลอนดอนบริดจ ์สะพานขา้มแม่น า้เทมส์
      แห่งแรก ทาวเวอรบ์ริดจ ์สะพานแสนสวยดว้ยสถาปัตยกรรม
      ที่งดงาม ชมทาวเวอรอ์อฟลอนดอน เคยเป็นป้อมปราการ 
      ปราสาทราชวงั คกุ และแดนประหาร หอคอยเก่าถกูดดัแปลง
      เป็นที่เก็บ มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับดว้ยเพชรที่ใหญ่
      เป็นอันดับสองของโลกช่ือ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัล
      ลนินั 2” และ “มงกฎุของพระราชินีอลซิาเบธ” ประดบัดว้ย  
                   เพชร “โคอินูร”์ ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิน้
      สดุทา้ยคือ “คฑา” ประดบัดว้ยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก   
                   “ดาราแหง่อาฟรกิา 1” หรอื “คลัลนินั 1”  
12.00 น.     รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภตัตำคำร 
บ่ำย      ขึน้ลอนดอนอาย กระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มี
      ความสงู 135 เมตร ชมทศันียภาพของเมืองแบบเบิรด์อายวิว 
      และกลายมาเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่ไดร้บัความนิยมเป็นอยา่ง
      มาก เดินทางไปย่านไนทบ์ริดจ ์ที่มีหา้งสรรพสินคา้แฮรร์็อด
      อนัหรูหราใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วยโุรป 
      จนไดเ้วลาน าท่านเดินทางสูส่นามบินฮีทโธรว ์  เพื่อเตรียมตวั
      เดินทางกลบัมีเวลาใหท้่านไดท้ า Tax Refund พรอ้มชอ้ปป้ิง
      สนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
21.35 น.     ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG917  

วันที่ 10  
เดินทำงกลับถงึกรุงเทพฯ 
16.00 น.      สายการบินไทย น าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ  
                    โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหต ุ
ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร ์45 วนัก่อนการเดินทาง โดย
จองตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชม
ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร ์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์อาทิ การยกเลิก
เที่ยวบิน,การล่าชา้ของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทัน), 
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าให้
การเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสดุวิสยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมาย
ตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร ์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของท่าน การซือ้ทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่าย ทางบริษัททัวร ์มี
ขอ้ตกลงในการเหมาจา่ยราคาพิเศษ โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขที่ผูใ้หบ้รกิารนัน้ๆ
ก าหนด เม่ือท่านไดจ้่ายค่าทัวรม์าแลว้ ถือว่าท่านยอมรบัค่าใชจ้่ายเหล่านี ้
และไมส่ามารถเรยีกรอ้งสิทธ์ิในการไมใ่ชบ้รกิารใดๆได ้ 
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(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม

ของแตล่ะวนัเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้นจะสง่ใหท้า่น 7 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL USED 

SGL 

SUPP 

NO TKT 

ADL / CHD 

15 - 24 ต.ค. 2564 

(วนัปิยะมหาราช) 
126,000.- 113,500.- 100,800.- 15,000.- 14,000.- 

-30,000.- /  

-23,000.- 

10 - 19 ธ.ค. 2564 

(วนัหยุดรฐัธรรมนูญ) 
126,000.- 113,500.- 100,800.- 15,000.- 14,000.- 

-30,000.- /  

-23,000.- 

24 ธ.ค. 64 – 02 ม.ค. 

65 
(เทศกาลครสิตม์าสปี

ใหม)่ 

130,000.- 117,000.- 104,000.- 15,000.- 14,000.- 
-33,000.- /  
-26,000.- 

31 ม.ค. – 09 ก.พ. 
2565 

(เทศกาลตรุษจนี) 

126,000.- 113,500.- 100,800.- 15,000.- 14,000.- 
-30,000.- /  
-23,000.- 

11 – 20 ก.พ. 2565 
(วนัหยุดมาฆะบูชา) 

126,000.- 113,500.- 100,800.- 15,000.- 14,000.- 
-30,000.- /  
-23,000.- 

18 – 27 ม.ีค. 2565 126,000.- 113,500.- 100,800.- 15,000.- 14,000.- 
-30,000.- /  

-23,000.- 

08 – 17 เม.ย. 2565 

(เทศกาลสงกรานต)์ 
130,000.- 117,000.- 104,000.- 15,000.- 14,000.- 

-33,000.- /  

-26,000.- 

คา่ทวัรร์วม 

  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามันเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่1 ตลุาคม 2564 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 

 คา่เขา้สโตนเฮน้จ ์ / พพิธิภัณฑน์ ้าแร่ทีเ่มอืงบาธ / คา่เขา้สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ / คา่เขา้ปราสาทเอ
ดนิเบริก์ / คา่เรอื High Speed Ferry to Belfast / คา่ธรรมเนยีม Rope Bridge / คา่ขึน้ลอนดอนอาย / คา่

เขา้พระราชวงัวนิดเ์ซอร์ / คา่เขา้ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน 

 โรงแรมทีพั่กตามระบใุนรายการระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั (พักหอ้งละ 2 ทา่น) ใน
กรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแหง่ใน

ยโุรปสว่นใหญจ่ะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืงพัก หากวนัดงักลา่วมกีารจัดประชมุ
นานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะเมอืง ในกรณีที

ทา่นมขีอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้เพือ่ความ
เหมาะสม 

 คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่สหราชอาณาจักร (Standard time) **ในกรณีทีย่ ืน่วซีา่เรง่ดว่นโปรด
สอบถาม** 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัเิหต ุส าหรับผูเ้อาประกนัภัยอาย ุ16-75 ปี 

จ านวนเงนิเอาประกนัภัย 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 บาท รวมถงึคา่
รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งหลงัจากกลบัถงึประเทศไทยไมเ่กนิ 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนั

สขุภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 
 (หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหาย ตลอดจนความลา่ชา้ของ

สมัภาระและเทีย่วบนิรวมถงึความคุม้ครอง COVID-19 กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของ

กรมธรรมต์ามเอกสาร แนบทา้ยใบจองทัวร)์ 
 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่น

เองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
 ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม และสามารถถอื

สมัภาระขึน้เครือ่งไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลด

สมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 23 กโิลกรัม/ใบ โหลดไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง
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น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธได ้

คา่ทวัรไ์มร่วม 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก
คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี

พเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 

 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 ช าระเงนิมัดจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันับจากวนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดงักลา่วจะเป็นการ
ยนืยันการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 21 วนักอ่นการเดนิทาง และ 30 วนักอ่นการเดนิทาง

ในชว่งเทศกาลหรอื HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม,่ ตรุษจนี, ตลอดเดอืนเมษายน, พฤษภาคม, และเดอืนตลุาคม)  
หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี้ 
1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 
3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

High Season = เดอืนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 

 ● ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 45 วนั  

● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั 

คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด* 

คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด* 

* หลงัหักคา่ธรรมเนยีมทา่น
ละ 1,000 บาท 

 ● ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 44 - 30 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 59 - 45 วนั 

หักมัดจ า 11,000 บาท/
ทา่น 

หักมัดจ า 11,000 บาท/

ทา่น 

 ● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 - 15 วนั  

● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 - 30 วนั 

หักมัดจ า 31,000 บาท/

ทา่น 

หักมัดจ า 31,000 บาท/
ทา่น 

 ● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 - 07 วนักอ่นการเดนิทาง  

● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 - 15 วนั 

หัก 60% ของคา่ทวัร ์

หัก 60% ของคา่ทวัร ์

 ● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วนั หรอื NO SHOW 

● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วนั หรอื NO SHOW 

หัก 85% ของคา่ทวัร ์

หัก 85%  ของคา่ทวัร ์

 ● ในกรณีทีว่นัเดนิทางดงักลา่วเป็นตัว๋เงือ่นไข NON-REFUND หัก 100% ของคา่ทัวร ์

 ● หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู ้

เดนิทางมาแทนได ้ โดยสามารถยืน่ขอวซีา่ไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะ

คดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่คอืคา่วซีา่ และคา่เปลีย่นชือ่ตั๋วเทา่นัน้ และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงือ่นไข
ของตัว๋ที ่NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

 ▪ หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไม่
วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด 

ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีท่า่นไมแ่น่ใจวา่จะไดรั้บการพจิารณา

อนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้า่นยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบ
กรุ๊ป 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ
ลว่งหนา้กอ่น 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิ

เหตจุ าเป็นสดุวสิยัดงันี ้ การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ และ

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทาง
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ผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 45 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 

และ 60 วนักอ่นการเดนิทางในชว่งเทศกาลหรอื HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดอืน
ตลุาคม (1 – 31 ต.ค. / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง
ช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิท

ฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผู ้
เดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ

กบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่กอ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่ 1 เมษายน 2564 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลงั 

ถอืเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบับรษัิท D-STAR TOUR OR EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent 
ใกลบ้า้นหรอืทีท่า่นรูจั้กและเชือ่ถอืได ้ซึง่จะดแูลทา่นดว้ยขัน้ตอนทีง่า่ย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพือ่เป็นการยนืยันการ

เดนิ ทางของทา่น กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันับจาก
วนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 21 วนักอ่น

การเดนิทาง และ 30 วนักอ่นการเดนิทางในชว่งเทศกาลหรอื HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม,่ ตรุษจนี, ตลอดเดอืน
เมษายน, พฤษภาคม, และเดอืนตลุาคม)  หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิ

การเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี้ 

4. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
5. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

6. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge) High Season = เดอืนตลุาคม (1-31 ต.ค.) / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม ่
(24 ธ.ค.-31 ธ.ค.) 

 ● ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 45 วนั  

● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั 

คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 

คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 

 ● ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 44 - 30 วนั  

● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 59 - 45 วนั 

หักมัดจ า 10,000 บาท/

ทา่น 

หักมัดจ า 10,000 บาท/
ทา่น 

 ● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 - 15 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 - 30 วนั 

หักมัดจ า 30,000 บาท/
ทา่น 

หักมัดจ า 30,000 บาท/

ทา่น 

 ● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 - 07 วนักอ่นการเดนิทาง  

● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 - 15 วนั 

หัก 50% ของคา่ทวัร ์

หัก 50% ของคา่ทวัร ์

 ● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วนั หรอื NO SHOW 
● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วนั หรอื NO SHOW 

หัก 75% ของคา่ทวัร ์
หัก 75%  ของคา่ทวัร ์

 ● ในกรณีทีว่นัเดนิทางดงักลา่วเป็นตัว๋เงือ่นไข NON-REFUND หัก 90% ของคา่ทวัร ์

 ● หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู ้
เดนิทางมาแทนได ้ โดยสามารถยืน่ขอวซีา่ไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะ

คดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่คอืคา่วซีา่ และคา่เปลีย่นชือ่ตั๋วเทา่นัน้ และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงือ่นไข

ของตัว๋ที ่NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

 ▪ หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไม่

วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด 
ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีท่า่นไมแ่น่ใจวา่จะไดรั้บการพจิารณา

อนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้า่นยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบ
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กรุ๊ป 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้กอ่น 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิ
เหตจุ าเป็นสดุวสิยัดงันี ้ การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ และ

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทาง
ผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 45 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 
และ 60 วนักอ่นการเดนิทางในชว่งเทศกาลหรอื HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดอืน

ตลุาคม (1 – 31 ต.ค. / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง
ช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิท

ฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผู ้
เดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ

กบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่กอ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่ 1 เมษายน 2564 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลงั 

ถอืเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 

 
 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
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สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


