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Code: IG14-GBR-LGW06-97TR-May-Oct-69-A220317 

 

 
 
 

บนิตรงสายการบนิ SCOOT (TR) : ข ึน้เครือ่งสนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

TR 750 BKK(สวุรรณภมู)ิ – LGW(ลอนดอน) 14.30 – 20.05 

TR 751 LGW(ลอนดอน) – BKK(สวุรรณภมู)ิ 22.05 – 16.10 
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**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 20  ก.ก. (ไมเ่กนิ 1ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 

ก.ก. ** 

 

มาตรการความปลอดภยัยคุโควดิ-19  

** หัวหนา้ทัวร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวัคซนีครบแลว้กอ่นรับกรุ๊ป 14 วัน 

** รับจองเฉพาะลกูคา้ทีฉี่ดวัคซนีครบแลว้ 14 วันกอ่นเดนิทาง 

** รับแคก่รุ๊ปละ 25 ทา่นเทา่นัน้ เทีย่วสบายใจ 

** ใชร้ถบสัคันใหญ ่44 ทีน่ั่ง น่ังสบาย ปลอดภยัเบาะเวน้เบาะ และท าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคทกุวัน 

** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  

** ตัง้แตว่ันที ่22 พฤศจกิายน เป็นตน้ไป ผูท้ีฉี่ดวัคซนีตอ่ไปนีค้รบโดส สามารถเดนิทางเขา้องักฤษได ้โดยไมต่อ้งกกัตัว  

ส าหรับผูท้ี ่"ไดรั้บวัคซนีครบโดส" (FULLY VACCINATED) สามารถไขวไ้ด ้

✅ ASTRAZENECA 

✅ PFIZER BIONTECH 

✅ MODERNA 

✅ JANSSEN 

✅ SINOVAC  

✅ SINOPHARM BEIJING  
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DAY 1   

กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – สนามบนิแกตวกิ (ลอนดอน) (อาหารเสริฟ์บนเครือ่ง 1 มือ้) 

 

11.30  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ ROW R ประตู 7 

สายการบนิ SCOOT AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

 ลกูคา้จ าเป็นแสดงเอกสารดงันี ้

เอกสารทีไ่ดรั้บการอนุมัตเิดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษ ผ่านเว็บไซต ์Passenger Locater Form เพือ่รับ QR 

CODE (ทางบรษัิทกรอกให)้ 

เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีป้องกันโควดิ จะตอ้งเป็นเอกสารทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คอืวัคซนี

พาสปอร์ต (สามารถขอผ่านแอปหมอพรอ้มได ้ผูท้ี่อยู่ต่างจังหวัดสามารถขอไดท้ี่สาธารณสุขจังหวัด ลูกคา้

จัดเตรยีมดว้ยตนเอง 

14.30 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานแกตวคิ กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่TR750  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 1 มือ้ ** 

 

 

 

20.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานแกตวคิ กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ  หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอื

   เดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

พกัที ่  HOLIDAY INN HEATHROW HOTEL , LONDON หรอืเทยีบเทา่ 
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DAY 2  

ลอนดอน – แคมบรดิจ ์– ยอรค์ (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หวัหนา้ทวัรพ์าทกุทา่นไปตรวจ ANTIGENT ณ คลนิคิ ทีร่บัรองโดยรฐับาล (คา่ใชจ้า่ยไมร่วมในคา่ทวัร ์

ประมาณ 20 GBP)  

น าทา่นเดนิทางขึน้ไปทางตอนเหนอืของประเทศองักฤษไปยงั เคมบรดิจ ์(CAMBRIDGE) (ระยะทางประมาณ

95 กม.)  

- เมอืงแห่งการศกึษาทีม่คีวามส าคัญตัง้แต่ยุคโรมันจนศตวรรษที ่13 คณะจากมหาวทิยาลัยอ็อกซ์

ฟอรด์ ไดม้าตัง้มหาวทิยาลัยทีน่ี ่ปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้มหาวทิยาลัยทีม่ชี ือ่เสยีงของโลก เชน่  คงิส์

คอลเลจ, เซน็ตจ์อหน์คอลเลจ และควนีสค์อลเลจ เป็นตน้ น าท่านชมทีต่ัง้ของอาคารมหาวทิยาลัย

ตา่งๆ ทีส่วยงามตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเคมทีส่วยงาม ชมสะพานตา่งๆ ทีเ่ชือ่มสองฝ่ังแมน่ ้า เชน่ สะพานบ

รจิด์ ออฟซายน ์และคชิเชน่บรจิด์ เป็นตน้ ชมยา่นการคา้ทีส่วยงามของเมอืง  

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนี 

หลังอาหาร น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงยอรค์ (YORK) (ระยะทางประมาณ 220 กม.)   

- เขตแดนทีค่รัง้หนึง่กองทัพโรมันไดส้รา้งแนวก าแพงป้องกันการบกุรุกของขา้ศกึซึง่ก็คอืชาวสก็อตผู ้

ป่าเถือ่น ระหวา่งเสน้ทางผา่นเขตยอรค์เชอรเ์ดลสท์ีอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยทุง่หญา้อนักวา้งใหญ ่จนเขา้

สูเ่ขตเมอืงยอรค์ซึง่เป็นศนูยก์ลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักรมาตัง้แต ่ค.ศ.ที ่19  
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ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารพืน้เมอืง 

พกัที ่ HOLIDAY INN HOTEL , YORK หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 3   

ยอรค์ – ยอรค์ มนิสเตอร ์– นวิคาสเซลิ – เอดนิเบริก์  (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเทีย่วชม ยอรค์ (YORK) เมอืงการพาณิชยท์ีอ่ยู่ในยอรค์เชยีร ์แควน้ทีเ่ก่าแก่ทางประวัตศิาสตรข์อง

อังกฤษ น าชม ยอรค์มนิสเตอร ์โบสถโ์กธกิทีใ่หญ่ทีส่ดุของอังกฤษ อายกุว่า 800 ปี ชมเมอืงทีเ่ก่าแก่สวยงาม

ดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณ  
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สมควรแกเ่วลาเดนิทางตอ่ไปยงั นวิคาสเซลิ (NEWCASTLE) (ระยะทางประมาณ 130 กม.)   

- เมืองที่ตัง้อยู่รมิทะเล เป็นเมืองท่าศูนย์กลางการเดนิเรือ และการพาณิชย์ของอังกฤษ และที่มี

ความส าคัญคอืเป็นจดุเริม่ตน้ของก าแพงประวัตศิาสตรข์ององักฤษ คอืแฮเดรยีนวอลล ์  

- ผา่นชมสะพาน ปราสาทนวิคาสเซลิ และสะพาน มลิเลนเนยีม ทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงทา่แหง่นี ้

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารพืน้เมอืง 

ออกเดนิทางขา้มดนิแดนของสกอ๊ตแลนดท์ี ่เอดนิเบริก์ (EDINBURGH) (ระยะทางประมาณ 190 กม.)  

- เมอืงหลวงของสก็อตแลนด ์ดนิแดนทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีส่วยงามทีไ่ดรั้บสมญานามวา่ "เอเธนสข์องซกี

โลกเหนือ" จะเห็นไดจ้ากอารยธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ ทีย่ังคงไวใ้นรูปแบบดัง้เดมิใหทุ้กท่าน

ไดช้ืน่ชมถงึความอนุรักษ์นยิมของชาวสก็อตแลนด ์ 

น าทา่นชมสถานทีส่ าคัญตา่งๆ ทีเ่รยีงรายอยูบ่นถนนสายหลัก คอื ถนนรอยัลไมล ์ทีเ่ชือ่มต่อระหว่าง ปราสาทเอ

ดนิเบริก์ และ พระราชวังโฮลีรู่ด้ พระราชวังทีเ่กา่แก่ 
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ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนี 

พกัที ่ NOVOTEL HOTEL , EDINBURGH หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 4  

เอดนิเบริก์ – ปราสาทเอดนิเบริก์ – วนิเดอรเ์มยีร ์– แมนเชสเตอร ์(B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเทีย่วชม เมอืงเอดนิเบริก์  

เขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์ อนัสงา่งามดว้ยท าเลทีต่ัง้บนเนนิเขาสงู มองเห็นเดน่เป็นสงา่จากทกุมมุเมอืง  

- เคยเป็นที่ประทับของกษัตรยิส์ก๊อต เคยถูกท าลายลงหลายครัง้ แต่ทุกครัง้ก็ไดรั้บการบูรณะ และ

สรา้งใหม่ใหก้ลับคืนสู่ความสง่างามโดยเฉพาะครัง้สุดทา้ย ในศตวรรษที ่19 โดยเซอร์วอลเตอร ์

สก็อต นักปราชญช์าวสก็อต แบง่เป็นสว่นต่างๆ อยา่งน่าชม อาท ิสว่นของป้อมปราการและก าแพง

ปราสาทโบราณ มปืีนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น.ของทุกวัน

ตลอด 150 ปีทีผ่่านมา โบสถเ์ซนตม์ากาเร็ต สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 เพือ่ร าลกึถงึพระมารดา

ของกษัตรยิเ์ดวดิที ่1  

- แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นทีเ่ป็น THE PALACE จัดแสดงเกีย่วกับเรือ่งราวของราชวงศแ์ห่งส

ก็อตหอ้งประทับ และหอ้งมหามงกฎุ และ GREAT HALL เคยเป็นทัง้หอ้งจัดเลีย้ง, การประชมุสภา, 

โรงเรอืนทหารและโรงพยาบาลมาแลว้ในแตล่ะยคุสมยั ปัจจบุนัจัดแสดงเกีย่วกับอาวุธยทุโธปกรณ์ที่

ใชใ้นการสงคราม บนัทกึภาพสวยตามอธัยาศัย 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารพืน้เมอืง 
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จากนั้นออกเดนิทางสู่ เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(WINDERMERE) (ระยะทางประมาณ 241 กม)  สู่เขต 

เลคดสิทรคิ (LAKE DISTRICT) อุทยานแห่งชาตทิีไ่ดรั้บการขนานนามว่าดแีละสวยทีสุ่ดของอังกฤษที่

กวา้งขวางและครอบคลมุทะเลสาบถงึ 16 แหง่  

น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศของ ดว้ยการ ล่องเรอืเลคดสิทรคิ ทีท่่านจะไดช้ืน่ชมกับความเป็นธรรมชาตใิน

ทะเลสาบจากแอมเบลิไซดส์ูเ่มอืงเบาวเ์นสทา่มกลางทัศนยีภาพอนังดงามยิง่ 

 

 

จากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืงแมนเชสเตอร ์(MANCHESTER) (ระยะทางประมาณ 136 กม.)   

- เมอืงอตุสาหกรรมทีม่ชี ือ่เสยีงจากการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศลิปะ 

สือ่ และธรุกจิขนาดใหญ ่อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีต่ัง้ของสโมสรทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังในวงการฟตุบอลของ

โลกโดยมสีโมสรฟตุบอลใหญ่ 2 สโมสร ไดแ้ก ่แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซติี ้และ

สโมสรครกิเก็ตแลงคาเชยีร ์เคานต์ี ้  

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนี 

พกัที ่ CROWN PLAZA HOTEL , MANCHESTER หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 5  

สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ – สเตรทฟอรด์  อพัออนเอวอน – คารด์ฟิฟ์ (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะแวะชม สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (OLD TRAFFORD STADIUM)  ของสโมสร  แมนยฯู ที่

จัดวา่รวยทีส่ดุในโลก  

- เป็นสนามทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 2 ขององักฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจากสนาม

เวมบลยี ์สเตเดยีม (WEMBLEY STADIUM) สนามฟตุบอลของทมีชาตอิังกฤษเพยีงแห่งเดยีว และ

ใหญเ่ป็นอนัดับที ่11 ของยโุรปนอกจากนัน้ยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที ่ยฟู่า รับรองเป็นสนาม 

5 ดาว (ไมร่วมบัตรเขา้ MUSEUM) ทีร่วบรวมประวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่เริม่กอ่ตัง้สโมสร และ ยังมี

ส ิง่ของ ถว้ยรางวัลตา่งๆ แสดงโชวอ์ยูด่ว้ย  
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จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของทมีทีท่่านชืน่ชอบในรา้น MEGA STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของที่

ระลกึหลากหลายชนดิส าหรับแฟนบอล (หมายเหตุ ไมส่ามารถเขา้ชมสนามฟตุบอลและพพิธิภัณฑไ์ด ้เชน่ ใน

วันทีม่กีารแขง่ขนั ฯลฯ ) 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนี 

เดนิทางต่อสู ่เมอืงสเตรทฟอรด์ (STRATFORD UPON AVON) (ระยะทางประมาณ 215 กม.)  เมอืงทีต่ัง้

อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเอวอน เป็นบา้นเกดิของ วลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์(WILLIAM SHAKESPEARE) กวทีีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ

ขององักฤษ   

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงสเตรทฟอรด์ ซึง่ รม่รืน่ไปดว้ยสวนสาธารณะ   

 

น าชมบา้นเชค็สเปียร ์(ดา้นนอก) และชวีติความเป็นอยูข่องกวเีอกในอดตี ชมโบสถเ์กา่แก ่HOLY TRINITY  

แม่น ้าเอวอนอันเงยีบสงบ และสถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับกวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ที่

ระลกึจากรา้นคา้มากมาย   

จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เมอืงคารด์ฟิฟ์ (CARDIFF) เมอืงหลวงประเทศเวลส ์(ระยะทางประมาณ 160 กม.)  

- หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของปราสาทคาร์ดฟิฟ์ เดิมเป็นที่พ านักของขุนนาง

ผูป้กครองเมอืง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากนัน้ผ่านชมศาลาว่าการเมอืงและกลุ่มอาคาร
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โบราณเกา่แกผ่า่นชมเมอืง สวนสาธารณะคารด์ฟิฟ์, สนามกฬีามลิเลนเนียม, อาคารทีท่ าการของรัฐ

และแวะถา่ยรปูดา้นนอกปราสาทคารด์ฟิฟ์ 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารพืน้เมอืง 

พกัที ่ HOLIDAY INN HOTEL, CARDIFF หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 6  

คารด์ฟิฟ์ – เมอืงบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางตอ่สู ่เมอืงบาธ (BATH) (ระยะทางประมาณ 95 กม.)  

- ตัง้อยูใ่นหบุเขาของแมน่ ้าเอวอนในบรเิวณทีม่นี ้าพรุอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชาวโรมันสมัย

ทีย่ังเรอืงอ านาจ และเป็นผูส้รา้ง โรงอาบน ้าโรมัน (ROMAN BATH) และยังไดเ้ป็นเมอืงมรดกโลก

จากองคก์ารยเูนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987  

น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอก พพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั (ROMAN BATH MUSEUM)  

- มปีระวัตกิารคน้พบทีน่่าสนใจปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมอืง คอื บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบ่อ

น ้าแรร่อ้นคงิส ์(THESACRED SPRING)  สว่นทีส่อง คอื บรเิวณวัด และสว่นทีส่าม คอื บรเิวณทีเ่ปิด 

- บรกิารใหนั้กทอ่งเทีย่วหรอืชาวเมอืงใชบ้รกิารน ้าแรซ่ ึง่มทีัง้สระว่ายน ้า, บอ่น ้าแร่เย็น-รอ้น,หอ้งอบไอ

น ้าและสว่นทีเ่ป็น TURKISH BATH   

 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนี 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิบวัรี ่(SALISBURY)  

น าทา่นชม เสาหนิสโตนเฮน้จ ์(STONEHENGE) (ระยะทาง 64 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 1 ใน 7 

สิง่มหัศจรรยข์องโลกในยคุกอ่นประวัตศิาสตร ์ม ี อายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางทุ่ง

ราบกวา้งใหญ ่ซึง่ไมม่ใีครทราบวัตถปุระสงคใ์น การสรา้งอยา่งชดัเจน  
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จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ มหานครลอนดอน (LONDON) (ระยะทางประมาณ 141 กม.) เมอืงที่เป็น

ศนูยก์ลางส าคัญทางธรุกจิ การเมอืง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก  เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง การ

สือ่สาร การบันเทงิ แฟชัน่ ศลิปะและเป็นทีย่อมรับว่ามอีทิธพิลไปทั่วโลก และยังเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีใ่หญ่และ

ส าคัญของยโุรปอกีดว้ย 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารพืน้เมอืง เมน ูFISH&CHIPS 

พกัที ่ HOLIDAY INN HEATHROW HOTEL, LONDON หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 7  

อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั ณ กรงุลอนดอน  (B/–/–) 

  

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ** หลงัอาหารพาทกุทา่นไป ตรวจ RT-PCR เพือ่ออกเอกสารผลตรวจเพือ่ใช ้เช็คอนิกลบัประเทศ 

 ไทย (คา่ตรวจ RT PCR ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคาประมาณ 100 GBP) ** 

อสิระทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

(ไมม่รีถบสัและอาหารเทีย่งและค า่บรกิาร ไกดส์ามารถใหข้อ้มลูการเดนิทางและทอ่งเทีย่วใหแ้กส่มาชกิ) 

เทีย่ง/ค า่ อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่ HOLIDAY INN HEATHROW HOTEL, LONDON หรอืเทยีบเทา่ 
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DAY 8  

ซติีท้วัรล์อนดอน – BIG BEN – พระราชวงับ ัค๊ก ิง้แฮม – ช๊อปป้ิง KNIGHTS BRIDGE – สนามบนิแกตวกิ 

(ลอนดอน) (B/L/–) 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

น าทา่นเทีย่วชม มหานครลอนดอน  

ผา่น พคิคาดลิลีเ่ซอรค์ัส (PICCADILLY CIRCUS) เดมิเป็นวงเวยีนทีบ่รรจบของถนน 6 สาย มนี ้าพุ และรูปปั้นอี

รอสตรงกลาง และเขา้สูไ่ชน่าทาวน ์ยา่นชมุชนชาวจนีกลางมหานครลอนดอน  

ผา่น จัตรัุสทราฟัลกา้ร ์(TRAFALGAR SQUARE) ทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารทีน่่าสนใจ  

ผา่น มหาวหิารเซนตป์อล (ST.PAUL’S CATHEDRAL) ทีม่ยีอดโดมใหญเ่ป็นอนัดับ 2 ของโลก สถานทีใ่ชจั้ดพระ

ราชพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สูจั่ตุรัสรัฐสภา ถ่ายรูปบรเิวณ

ดา้นนอกของ มหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์(WESTMINSTER ABBEY) ทีต่ัง้ของรัฐสภาอังกฤษมาตัง้แต่ตน้ศตวรรษ

ที ่16 และยังเป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จั้กกันดใีนนาม หอนาฬกิาบิ๊กเบน (BIG BEN) ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตี

บอกเวลาทุกหนึง่ชั่วโมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญ่ทีส่ดุในโลกและฝ่ังตรงขา้มทีม่แีมน่ ้าเทมสก์ัน้อยูเ่ป็นทีต่ัง้

ของ ชงิชา้สวรรคล์อนดอนอาย (LONDON EYE) ชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป 

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอกของพระราชวังบัค้ก ิง้แฮม (BUCKINGHAM PALACE) ทีป่ระทับของพระ

ราชนิอีลซิาเบธที ่2 ใจกลางกรงุลอนดอน     
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เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนี  

จากนัน้พาทา่นเลอืกซือ้สิน้คา้ใน  (KNIGHTS BRIDGE)  ซึง่เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอยา่ง ฮารว์ยี ์

นโิคล(HARVEY NICOLE) และ แฮรร์อดส ์(HARRODS) ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าจากทั่วทกุมมุ

โลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ีน่ยิมกนัอยา่งมาก รวมทัง้มรีา้นคา้แฟชัน่มากมายตัง้อยูบ่รเิวณHIGH STREET เชน่ 

ACCESSORIZE, H&M, ZARA, KIPLING, GANT, HUGO BOSS, PORSCHE DEIGN, BALLY  และยังมถีนนส

โลน(SLOANE STREET) ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของรา้น SUPER BRANDS อาท ิเชน่ LOUIS VUITTON, CHANEL, 

HERMES,GUCCI, VALENTINO, SALVATORE FERRAGAMO, MCM, ERMENEGILDO ZEGNA, ALBERTA  

FERRETTI, SHANGHAI TANG,DIOR, GIORGIO ARMANI, DOLCE & GABRANA, BOTTEGA VENETA, 

BVLGARI FENDI ฯลฯ 
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ค า่ อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานแกตวกิ กรุงลอนดอน  ประเทศองักฤษ เพื่อใหท้่านเตรียมการเช็คอนิ

เดนิทางกลับ 

22.05  ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่TR751  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 1 มือ้ ** 

 

DAY 9   

กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ (อาหารเสริฟ์บนเครือ่ง 1 มือ้) 

 

16.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) 

กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ 

หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดไฟลทบ์นิ 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  
อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(อายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(อายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา 

ทา่นละ 

05 – 13 พฤษภาคม 65 

TR750BKK-LGW 14.30-
20.05 

TR751LGW-BKK 22.05-
16.10 

69,999 69,999 69,999 14,000 

19 – 27 พฤษภาคม 65 

TR750BKK-LGW 14.30-
20.05 

TR751LGW-BKK 22.05-
16.10 

69,999 69,999 69,999 14,000 

09 – 17 มถินุายน 65 

TR750BKK-LGW 14.30-
20.05 

TR751LGW-BKK 22.05-
16.10 

69,999 69,999 69,999 14,000 

16 – 24 มถินุายน 65 

TR750BKK-LGW 14.30-
20.05 

TR751LGW-BKK 22.05-

16.10 

69,999 69,999 69,999 14,000 

07 – 15 กรกฎาคม 65 

TR750BKK-LGW 14.30-
20.05 

TR751LGW-BKK 22.05-

16.10 

69,999 69,999 69,999 14,000 

21 – 29 กรกฎาคม 65  

TR750BKK-LGW 14.30-

20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-

16.10 

69,999 69,999 69,999 14,000 

11 – 19 สงิหาคม 65 

TR750BKK-LGW 14.30-

20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-

16.10 

69,999 69,999 69,999 14,000 

18 – 26 สงิหาคม 65 

TR750BKK-LGW 14.30-

20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-

16.10 

69,999 69,999 69,999 14,000 

08 – 16 กนัยายน 65 

TR750BKK-LGW 14.30-

20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-

16.10 

69,999 69,999 69,999 14,000 

22 – 30 กนัยายน 65 

TR750BKK-LGW 14.30-

20.05 

TR751LGW-BKK 22.05-
16.10 

69,999 69,999 69,999 14,000 

06 – 14 ตลุาคม 65 

TR750BKK-LGW 14.30-

20.05 

TR751LGW-BKK 22.05-

69,999 69,999 69,999 14,000 
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16.10 

13 – 21 ตลุาคม 65 

TR750BKK-LGW 14.30-

20.05 
TR751LGW-BKK 22.05-

16.10 

69,999 69,999 69,999 14,000 

ในกรณีที ่JOIN LAND (ไมใ่ชต้ัว๋เครือ่งบนิ) ราคาทา่นละ 55,000 บาท 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 60 ปอนด ์(GBP) ตอ่ ทรปิ 

ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท ัง้นีท้า่นสามารถให้

มากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อน

เดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 10,000 บาท **  (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และ

คา่ภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่  กรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไม่ใชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอัตราคา่บรกิาร

ระบ ุ

- คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ SCOOT AIRLINES อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมนี า้หนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. 

(ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม)ตอ่ทา่น(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

- คา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 60 GBP  ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บกอ่นเดนิทางทกุท่าน ทีส่นามบนิ 

ในวนัเชค็อนิ 

- คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

- คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับสายการบนิ และ 

รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

- คา่ตรวจ RT PCR เพือ่ออกเอกสารเชค็อนิตอนกลบัประเทศไทย ประมาณ 100GBP 

- คา่ตรวจ ANTIGENT ณ คลนิคิ ทีรั่บรองโดยรัฐบาล  

- คา่ธรรมเนยีม+คา่บรกิารยืน่วซีา่UK (กรณีใหย้ืน่วซีา่ให ้คา่ธรรมเนยีม+ประกนั+บรกิาร 6,500บาท) 

- คา่โรงแรม Test&Go ในคนืที ่1 และ คนืที ่5 ตอนมาถงึประเทศไทย 
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- คา่ตรวจ RT PCT กอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง เพือ่ใชใ้นการเชค็อนิขาไป (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มดัจ าทา่นละ 21,000 บาท และ

ตดัทีน่ั่งการจองภายใน 2 วนั ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบ

จะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีด

เดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ 

เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- ช าระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด 30 วนักอ่นเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

- กรณีลกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 21 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆในกรณีที่

ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางต ัง้แต ่30 วนัข ึน้ไป คนืเงนิค่าทัวร์โดยหกัค่าธรรมเนยีมท่านละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จรงิ ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของคา่ทวัร ์หรอืหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายตาม

จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใด

สว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียก

เก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพีเรียดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย 

กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการด าเนนิการ

ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต า่ อยา่งนอ้ย 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้

หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้กทา่น

เดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ให ้

ทา่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุ

ครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถาม

เพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณี

ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดกูาล สภาพภูมกิาศ 

และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่าง

นอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน

กอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพื่อจัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิกรณีทีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่วา่สว่นใด

สว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 
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- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดนิทางใหท้่าน

อยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับ

สว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพัก

เดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ จะ

ปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิ

บนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กันแดดควร 

เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนื

คา่ใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้

ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้

หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจ

คนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยู่ใน

สภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่

โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หาก

ทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทียั่งไมแ่ (ตัว๋เครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตร

โดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋ว

เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นได ้

น่ังดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท า

ใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) จะแตกตา่งกัน 

บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , 

การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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

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: 08 1929 9293 คะ่ 

 


