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Code: IU01-GBR-Grand-10TG-Jun-Dec-144-156-A220518 

 

แกรนดอ์งักฤษ 10 วนั (TG...2022) 

องักฤษ - เวลส ์- สกอตแลนด ์(กลบัค ำ่)  

 

รายการทอ่งเทีย่วในเกาะองักฤษทีพ่าคณุชมแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง และเป็นจุดเด่นของ 3 ประเทศในเกรท บรเิทน 

ตัง้แตส่โตนเฮนจ ์กองหนิประหลาด, บาธ เมอืงน ้าแร่ยคุโรมัน, คารด์ฟิฟ์ เมอืงหลวงแห่งเวลส,์ แมนเชสเตอรแ์ละลเิวอร์

พลู เมอืงดังจากทมีฟตุบอลพรเีมยีรล์กี ชมววิสวยในวนิเดอรเ์มยีร ์เมอืงในเขตเลคดสิทรคิ กอ่นขา้มพรมแดนสูก่ลาสโกว ์         

เมอืงแหง่การคา้ขายและอตุสาหกรรม เทีย่วเอดนิเบอระ นครหลวงแสนสวยของสกอตแลนด ์ล่องใตก้ลับโดยรถไฟด่วน         

ชมยอรค์ เมอืงสวยแหง่วหิารยอรค์ กอ่นน าทา่นชอ้ปป้ิงและชมมหานครลอนดอนทีย่ ิง่ใหญ ่(จัดครบ จัดเต็ม) 

หมำยเหต ุ -  เรำเป็นตน้ฉบบัรำยกำรนี ้10 วัน รายการสบายขึน้มาก และลอนดอนเทีย่วครบทัง้พระราชวังบัคกิง้แฮม

, BIG  BEN, TOWER OF LONDON, LONDON EYE, BRITISH MUSEUM ฯลฯ และมเีวลาชอ้ปป้ิง

แบบสบาย ๆ  จ่ายเพิม่อกีนดิแต่คุม้ค่ากว่า ไปครัง้เดยีวครบทุกอยา่ง ไดช้อ้ปท ัง้ยำ่นออกซฟ์อรด์ 

และแฮรร์อดส ์ยำ่นไนท ์ บรดิจ ์ 

 -  ทานอาหารภตัตาคาร FOUR SEASON เมนูพเิศษกุง้มงักร เป็ดหนังกรอบ หมแูดง หมกูรอบอนัโดง่ดัง 

 -   เขา้ชมทัง้สนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ของทมีแมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด และสนามแอนฟิลดข์องทมีลเิวอรพ์ลู 

สำยกำรบนิ การบนิไทย บนิตรงไป - กลบั *กลบัไฟลท์ค ำ่ TG 917   

โรงแรม มาตรฐานยโุรป พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวก (ลอนดอนใชโ้รงแรมในเมอืงเทำ่น ัน้ / นอกเมอืงรำคำถกู

แตไ่มส่ะดวก)  

อำหำร เชา้แบบองักฤษ, กลางวัน - ค า่ แบบยโุรปและเอเชยี (เมนดู)ี 

รถโคช้ มาตรฐานยโุรป 40 - 48 ทีน่ั่ง  / มคัคเุทศกช์ านาญเสน้ทางแน่นอน 100% 

รถไฟ เอดนิเบอระ – ยอรค์ น ัง่รถไฟดว่น ประหยดัเวลำกวำ่ เทีย่วไดเ้ยอะกวำ่ แตแ่พงกวำ่นดิหนอ่ย 

เรอื ลอ่งแมน่ ้าเทมส ์ชมความงามของสถาปัตยกรรมสองฝ่ังแมน่ ้า  

ทปิ คา่ทัวรร์วมทปิคนขบัรถ 2 ปอนด/์คน/วัน 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - ลอนดอน (องักฤษ) 

 

21.30 น. นัดพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(ทางเขา้ประต ู1) เคานเ์ตอร ์A-B สายการบนิไทย 

 

วนัทีส่อง ลอนดอน - บำธ - คำรด์ฟิฟ์ (เวลส)์ 

 

00.55 น. ออกเดนิทางสูล่อนดอน โดยเทีย่วบนิ TG 910   
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07.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮทีโธรว ์ลอนดอน (LONDON) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

น าทา่นเดนิทางสูส่โตนเฮนจ ์(STONEHENGE / 40 นาท)ี  

- กลุ่มวงหนิปรศินา ซึง่จนถงึวันนี้ ยังไมส่ามารถหาค าตอบไดอ้ยา่ง

แน่ชัดว่าสรา้งขึน้มาท าไม? ใครคอืผูส้รา้ง? มกีารตัง้ขอ้สังเกต

มากมาย ไมว่่ามนุษยต์่างดาวมาสรา้งไว ้หรอืผูม้อี านาจมากมายที่

สามารถขนบรรดากอ้นหนิขนาดใหญเ่หลา่นีม้ารวมกนัไวไ้ด ้ 

ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงบำธ (BATH / 2 ชม. 30 นาท)ี  

- จดุพสิจูนค์วามยิง่ใหญข่องจักรวรรดโิรมนับนแผน่ดนิของเกาะองักฤษ เมือ่กวา่ 2,000 ปีมาแลว้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าชมมหาวหิารทีง่ดงามและโรงอำบน ำ้แบบโรมนั (ROMAN BATH)  

- สถานทีอ่าบน ้าแร่ตัง้แต่ยุคโรมัน โดยมนี ้าแร่รอ้นกว่า 40 

องศา ธรรมชาตทิี่มีน ้าไหลออกมาตลอดเวลาไม่ต ่ากว่า 1 

ลา้นลติรต่อวัน องคก์ารยูเนสโกประกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดก

โลก ปี ค.ศ. 1987  

- ชมพพิธิภณัฑน์ ำ้แรโ่รมนั  

จากนั้นเดินทางผ่านเมืองบริสตอลเขา้สู่เมืองคำร์ด ิฟฟ์ 

(CARDIFF / 1 ชม.) เมอืงหลวงของเวลส ์ 

แวะถา่ยรปูกบัศำลำวำ่กำรเมอืง (CITY HALL) ยา่นทีท่ าการรัฐสภา ผ่านสนามมลิเลนเนียม สนามฟตุบอล

เกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม CLAYTON หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ำม คำรด์ฟิฟ์ - เบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์- ไบบวิรี ่- แมนเชสเตอร ์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

ออกเดนิทางสูเ่ขตคอตสโวลส ์(COTSWOLDS) น าท่านสู่

หมูบ่า้น “เบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร”์ (BOURTON ON 

THE WATER / 1 ชม. 30 นาท)ี  

- สรา้งดว้ยหนิคอตสโวลสท์ีส่วยงาม ชมเมอืงทีส่รา้งอยู่

รมิแมน่ ้า WINDRUSH  

แลว้น าทา่นสูห่มูบ่ำ้นไบบวิรี ่(BIBURY)  

- หมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุของอังกฤษ มแีมน่ ้าโคลน์ (COLN) ไหลผ่าน เป็นหมูบ่า้นน่ารัก ๆ มลีักษณะบา้นที่

เป็นกระทอ่มเกา่แกซ่ ึง่ถกูสรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่17-18 ทีย่งัคงรักษาสภาพในอดตีไวเ้ป็นอยา่งด ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์(MANCHESTER / 3 ชม.)  

- เมืองอุตสาหกรรมหลักที่มีความส าคัญอย่างยิง่ยวดของอังกฤษ และยังมีสโมสรฟุตบอลชือ่ดัง 

“แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด” (ปีศาจแดง) ทีม่แีฟนฟตุบอลอยู่ทั่วทุกมุมโลก และทมีแมนเชสเตอร ์ซติี ้

(เรอืใบสฟ้ีา) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม CLAYTON หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ แมนเชสเตอร ์- ลเิวอรพ์ูล (ชม 2 สนำม) - วนิเดอรเ์มยีร ์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเขำ้ชมสนำมโอลด์แทรฟฟอรด์ (OLD TRAFFORD STADIUM) ของสโมสรแมนเชสเตอร์

ยูไนเต็ด และเลือกซือ้ของที่ระลกึของทีมปีศาจแดงภายในรา้น 

MEGA STORE  

**ในกรณีรอบเขำ้ชมสนำมรอบเชำ้เต็ม หรอืปิดไมใ่หเ้ขำ้

ชม เพรำะวนัน ัน้มกีำรแขง่ขนัหรอืงำนพธิ ีจะไดเ้ลอืกซือ้ของ

ใน MEGA STORE และน ำทำ่นเขำ้ชม และดืม่ชำ - กำแฟใน

เรด คำเฟ่แทน (RED CAFÉ)  

จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงลเิวอรพ์ูล (LIVERPOOL / 1 ชม.)  

- ตัง้อยูเ่มอืงปากแมน่ ้าเมอรซ์ี ่ ถิน่ก าเนดิของดนตรรีะดับโลก THE BEATLES และทมีฟตุบอลหงสแ์ดง 

LIVERPOOL หนึง่ในทมีฟตุบอลพรเีมยีรล์กีทีค่นไทยชืน่ชม 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเขา้ชมสนำมฟุตบอลแอนฟิลด ์(ANFIELD STADIUM) 

ของสโมสรลเิวอรพ์ลู  

- สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1884 และค าขวัญ “YOU’LL NEVER WALK 

ALONE” ใหท้่านไดบ้ันทกึภาพและเดนิเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ

ตามอัธยาศัย (กรณีมกีำรแขง่ขนัหรอืงำนพธิ ีจะชมได้

เฉพำะดำ้นนอก)  

แลว้ออกเดนิทางสูเ่มอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(WINDERMERE / 2 ชม.เศษ)  

- ดนิแดนแหง่ทะเลสาบเลคดสิทรคิ (LAKE DISTRICT) เขตอทุยานแหง่ชาตทิีม่ทีะเลสาบใหญน่อ้ยอยูถ่งึ 

16 แหง่ เป็นสถานตากอากาศยอดนยิมของคนองักฤษ และนักทอ่งเทีย่วจากทั่วยโุรป  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม MACDONALD OLD ENGLAND SPA หรอืระดับเดยีวกนั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 

 



Page 4 of 10 

 

 

 

วนัทีห่ำ้ วนิเดอรเ์มยีร ์- กลำสโกว ์(สกอตแลนด)์ - เอดนิเบอระ   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ออกสู่เมอืงกลำสโกว  ์ (GLASGOW / 3 ชม.) ชมทวิทัศน์ความงดงาม และความเป็นอยู่ของชาว

สกอตแลนด ์ซึง่เป็นเมอืงแหง่การคา้ขายและอตุสาหกรรม 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าชมยำ่นจตัรุสัจอรจ์ (GEORGE SQUARE)  

- ตัง้อยูใ่จกลางตัวเมอืงกลาสโกว ์ซึง่ตัง้ชือ่ตามพระเจา้จอรจ์ ที ่

3 สรา้งขึน้ประมาณปี ค.ศ. 1781 ซึง่เดมิทเีคยมคีวามคดิทีจ่ะ

สรา้งอนุสาวรียข์องพระเจา้จอรจ์ที่ 3 ที่บรเิวณใจกลางจัตุรัส

แห่งนี้ แต่ไดเ้กดิปัญหาความยุ่งยากภายในประเทศในชว่ง

สงครามเรยีกรอ้งเอกราชของอเมรกิาขึน้เสยีกอ่น และอังกฤษ    

เป็นฝ่ายแพส้งครามครัง้นัน้ ดังนัน้ภายหลังจงึมกีารเปลีย่นแผน

และสรา้งอนุสาวรยีข์องเซอร ์วอลเตอรส์กอตขึน้มาแทนที ่ทางดา้นตะวันออกของจัตุรัสเป็นทีต่ัง้ของ

สภาเมอืงกลาสโกว ์(GLASGOW CITY CHAMBERS) ซึง่เปิดขึน้ในปี ค.ศ. 1888 ทางดา้นใตข้องจัตุรัส

เป็นทีต่ัง้ของทีท่ าการไปรษณียเ์กา่แกข่องเมอืงกลาสโกว ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1878  

 แลว้น าทา่นชมความวจิติรงดงามของวหิำรแหง่กลำสโกว ์(GLASGOW CATHEDRAL)  

- สรา้งเสร็จตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 13 และยังเป็นสถานที่อัน

ศักดิส์ทิธิใ์นการท าพธิีทางศาสนาของชาวครสิต์นิกายโปรแตส

แตนท ์ (*การเขา้ชมวหิารแห่งกลาสโกวนั์น้จะตอ้งไดรั้บอนุญาต

กอ่น และจะตอ้งเป็นวันทีไ่มม่กีารท าพธิทีางศาสนาภายในโบสถ ์

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ ไม่น าชมภายในโบสถ์ หากไม่ไดรั้บ

อนุญาต หรอืหากทางโบสถม์งีานหรอืพธิกีาร)  

จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงเอดนิเบอระ (EDINBURGH / 1 ชม. 20 

นาท)ี เมอืงหลวงของสกอตแลนด ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 ทีพ่ักโรงแรม MACDONALD HOLYROOD หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีห่ก เอดนิเบอระ - น ัง่รถไฟดว่น - ยอรค์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าชมปรำสำทแหง่เอดนิเบอระ (EDINBURGH CASTLE)  

- สรา้งตัง้แต่ชว่งศตวรรษที ่ 11 เป็นตน้มา ตัง้เด่นเป็นสง่าอยูบ่น

เนนิเขา ซึง่นับว่าเป็นโบราณสถานทีช่าวสกอตหวงแหนและให ้
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ความนยิมในการมาเทีย่วชมมากทีสุ่ด ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บและดูแลรักษาทรัพยส์มบัตขิอง

ราชวงศม์ากมาย อาท ิคทาประจ าเมอืง พระแสงดาบ มงกฎุ  

ผา่นชมถนนรอแยลไมลส,์ พระราชวังโฮลรีดู, อนุสาวรยีข์องทา่นเซอร ์วอลเตอร ์สกอต, อาคารพพิธิภัณฑ์

ทีส่รา้งในสถาปัตยกรรมยคุคลาสสคิ จนท าใหเ้อดนิเบอระไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเอเธนสแ์หง่ยโุรปเหนอื  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

14.00 น. น าทา่นออกเดนิทางโดยรถไฟดว่นสูเ่มอืงยอรค์ (ประมาณ 2 ชม.30 นาท)ี ประหยัดเวลากว่ารถโคช้ไป 2 

ชม.ครึง่ 

16.30 น. ถงึเมอืงยอรค์ (YORK) น าท่านเขา้ชมวหิำรแหง่ยอรค์ (YORK 

MINSTER)  

- มหาวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในยุโรปตอนเหนือ ภายในมกีาร

ประดับประดาดว้ยกระจกสรีูปดอกไมข้นาดใหญ่ จนเป็นทีม่าของ

ชือ่สงครามดอกกหุลาบ (WAR OF THE ROSES) ชว่งหนึง่ของ

ประวัตศิาสตร์ และการแย่งชงิราชสมบัตขิองราชวงศ์อังกฤษ 

จากนัน้น าทา่นเดนิชมตัวเมอืงเกา่ทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัวของแควน้ยอรค์เซอร ์(ยอรค์เชยีร)์  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม MARRIOTT หรอืระดับเดยีวกนั 

 **เนื่องจากเมอืงนี้มงีานประชมุสัมมนาหรอืงานแสดงสนิคา้ขนาดใหญ่อยูบ่อ่ย ๆ หากโรงแรมเต็มจะไปพัก 

HILTON LEEDS แทน**  

 

วนัทีเ่จ็ด ยอรค์ - บสิเตอร ์วลิเลจ (ชอ้ปป้ิง OUTLET) - ลอนดอน (      ร ์    ) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูบ่สิเตอร ์วลิเลจ เอำทเ์ล็ท (BICESTER VILLAGE OUTLET / 3 ชม. 30 นาท)ี อสิระใหท้า่น

ได ้   ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาถกูมากมาย  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารใน OUTLET / ชอ้ปป้ิงตอ่  

บา่ยๆ ออกเดนิทางสูม่หำนครลอนดอน (LONDON / 2 ชม.) เมอืงหลวงแหง่สหราชอาณาจักรทีย่ ิง่ใหญ่ เดนิทาง   

เขา้สู่ตัวเมอืงลอนดอน เพื่อชมและเลือกซือ้สนิคา้ที่หำ้งแฮรร์อดส ์(HARRODS) หา้งสรรพสนิคา้ที่มี

ชือ่เสยีงโดง่ดัง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม HARD ROCK (CUMBERLAND เดมิ) หรอื HILTON BANKSIDE หรอืระดับเดยีวกนั 

2 คนื **เราเนน้พักเขตชัน้ในลอนดอนเทา่นัน้** 
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วนัทีแ่ปด ลอนดอน (ชมเมอืง + ลอ่งแมน่ ำ้เทมส ์+ ชอ้ปป้ิงยำ่นออกซฟ์อรด์) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นชมตัวเมอืงลอนดอนมหานครทีย่ ิง่ใหญ่  

- แวะถ่ายรูปหนา้พระราชวังบัคกิ้งแฮม ผ่านชมสถานที่

ส าคัญๆ อาท ิ พคิาเดลลี่ เซอร์คัส, จัตุรัสทราฟัลการ ์

อนุสรณ์ของทา่นนายพล ลอรด์เนลสนั  

- ผ่านยา่นธุรกจิ การเงนิ การธนาคารในซติีอ้อฟ ลอนดอน 

มหาวหิารเซนตป์อล  

- น าชมราชสมบัติแห่งราชวงศ์อังกฤษในหอคอยแห่ง

ลอนดอน หรอื TOWER OF LONDON ซึง่ท่านจะไดช้มเพชร สตำร ์ออฟ แอฟรกิำ ขนำดกวำ่ 

500 และ 300 กะรตั ซึง่ประดับอยูด่า้นหนา้ของมหามงกฎุและคทาประจ าพระองคข์องพระราชนิีอลิ

ซาเบธที ่2  

- ถา่ยภาพกบัสะพาน ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอนทีส่วยงามทีส่ดุทีท่อดขา้มแมน่ ้าเทมส ์จ 

- บนัทกึภาพของวหิารเวสทม์นิสเตอร ์แอบบยี ์อาคารรัฐสภาและหอนำฬกิำบิก๊เบ็น (BIGBEN / ปิดชว่ง

สงิหาคม ค.ศ. 2017-2021) สญัลักษณ์ของมหานครลอนดอนทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก  

น ำทำ่นลอ่งเรอืใหญ ่สะดวก ปลอดภยั ลอ่งชมความงามของสถาปัตยกรรมอนังดงามรมิสองฝ่ังแมน่ ้าเทมส ์ 

น าทา่นขึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำขนำดใหญท่ีส่ดุในโลกทีต่ัง้อยู่

รมิฝ่ังแมน่ ้าเทมส ์ เดอะลอนดอนอำย (THE LONDON 

EYE) ทีบ่รษัิท บรติชิแอรเ์วย ์เป็นผูส้รา้งขึน้เพือ่ร่วมฉลอง

ปี ค.ศ. 2000 ชมววิสุดสวยของลอนดอนจากกระเชา้

ไฟฟ้า 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร FOUR 

SEASONS (เมนพูเิศษกุง้มงักร / เป็ดยำ่ง หมกูรอบ

ลอืชือ่)  

บา่ย น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์งักฤษ (BRITISH MUSEUM)  

- พพิธิภัณฑท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในอังกฤษ มคีวามเก่าแก่กว่า 257 ปี  

มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ดา้น

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของมนุษย ์เริม่กอ่ตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 

1753 ภายในพพิธิภัณฑม์ีการจัดงานศลิปะ ภาพวาด และ

โบราณวัตถุต่างๆ จากทวีปทั่วทุกมุมโลก อาท ิ เปอร์เชยี, 

อีย ิปต์,  กรีซ อินเดีย, จีน ด ว้ยวัตถุโบราณล ้ าค่าทาง

ประวัตศิาสตรม์มีากกวา่ 7 ลา้นชิน้  

 จากนัน้น าทา่นสูย่ำ่นชอ้ปป้ิงบนถนนออกซฟ์อรด์  
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- เดนิส ารวจราคาสนิคา้คุณภาพดจีากหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดัง อาท ิ เซลฟรดิจ,์ มารค์แอนด ์ สเปนเซอร ์

(เซนตไ์มเคลิ) ฯลฯ มเีวลาชอ้ปแบบเนียนๆ (อาหารค ่าไปทานใกล ้ๆ  โรงแรมทีพ่ัก เพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิง

เต็มที)่ เรำใชโ้รงแรมในเขตช ัน้ในลอนดอนเทำ่น ัน้ เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

หมำยเหต ุ การผลัดเปลีย่นทหารราชองครักษ์หนา้พระราชวังบคักิง้แฮม ปัจจบุนัจะมบีางวันเทา่นัน้  

 

วนัทีเ่กำ้ ลอนดอน - วนิดเ์ซอร ์- กรงุเทพฯ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นชมพพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้มำดำมทสุโซ ่ 

- แหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเขา้ชมมากที่สุดใน

ลอนดอน ซึง่ท่านจะพบกับบรรดาหุ่นขีผ้ ึง้ทีม่ชี ือ่เสยีง ไม่

ว่านักกฬีา ดาราภาพยนตร ์ ผูน้ าของหลากหลายประเทศ 

หรอืแมแ้ต่ราชวงศข์องอังกฤษ ปัจจุบันยังมเีครือ่งเล่นที่

สนุกสนานอยูใ่นภายในดว้ย ใหเ้วลาทา่นอยา่งเต็มทีพ่รอ้ม

เดนิเลน่เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตา่ง ๆ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงวนิดเ์ซอร ์ (WINDSOR / 50 นาท)ี น าท่าน

เขำ้ชมพระรำชวงัวนิดเ์ซอร ์(WINDSOR CASTLE)  

- ปราสาทในรูปแบบของอังกฤษโบราณ หนึ่งในที่ประทับ

ในชว่งฤดรูอ้นของราชวงศอ์งักฤษ  

- น าชมภายในของพระราชวังวนิด์เซอร์ที่ไดรั้บการปรับปรุง

ซอ่มแซมอย่างสวยงามหลังการถูกไฟไหมค้รัง้ใหญ่ เมือ่หลายปีกอ่น ในพระราชวังท่านจะไดช้มเครือ่งใช ้

ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั สวยงามมาก ๆ / จากนัน้เดนิทางไปสนามบนิ 

21.25 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 919 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพฯ 

 

18.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสารขาเขา้) 

 

วนัเดนิทำง      3-12, 17-26 ม.ิย. 

  8-17, 22-31 ก.ค.,  

5-14, 12-21 ส.ค.,  

2-11, 9-18, 16-25, 23 ก.ย. - 2 ต.ค.,  
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7-16, 14-23, 21 - 30 ต.ค. 

  4-13, 11-20, 18-27 พ.ย.,  

2-11, 9-18 ธ.ค., 24 ธ.ค. - 2 ม.ค. 

อตัรำคำ่บรกิำร **กรณุำรบีจอง และสง่ส ำเนำพำสปอรต์ เพือ่จองควิวซีำ่เพรำะควิแนน่มำก - ใชเ้วลำนำนมำก 

**   

รำยกำร ม.ิย. ก.ค. - ต.ค. 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่ราคาทา่นละ 144,000 156,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี  พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) ราคา

ทา่นละ 

119,000 128,000 

เด็กอาย ุ2-5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) ราคา

ทา่นละ   

109,000 118,000 

พักหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  26,000 28,000 

หมำยเหต ุ  

* บางโรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น เรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ทา่นทีจ่ะไมใ่ชต้ั๋วกรุ๊ป กรุณาแจง้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้อาจมคีา่ใชจ้่ายทา่นละ 5,000-10,000 บาท  

*** ตัว๋กรุ๊ปเมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี และคนืเงนิไม่ไดท้กุกรณี (NON REFUND)  

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

-  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัแบบหมูค่ณะ  

-  คา่ทีพั่กโรงแรมตามรายการ และคา่ขนกระเป๋าขึน้ - ลงทา่นละ 1 ใบ 

-  คา่น ้าหนักกระเป๋าขึน้เครือ่งบนิ 1 ใบไมเ่กนิ 20 กก.  

-  คา่อาหารตามรายการ     

-  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ   

-  คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 

-  คา่ภาษีสนามบนิตามรายการ   

-  คา่รถรับ - สง่และน าเทีย่วตามรายการ 

-  คา่ทปิขนกระเป๋าทีโ่รงแรม, บรกิรรา้นอาหาร  

-  คำ่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูร/คน/วนั 

-  คา่มัคคเุทศกช์ านาญงานจากบรษัิท   

-  น ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวด/วนั (ยกเวน้วนัสดุทา้ยจากโรงแรม -ไปสนามบนิ) 

-  คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท, คำ่รกัษำพยำบำลวงเงนิ 1,500,000 บำท 

** ปกตแิลว้ทวัรท์ ัว่ไปจะใชป้ระกนัของตวัแทนทียุ่โรป ซึง่คุม้ครองแตอุ่บตัเิหตุ เป็นประกนักลุม่แบบเหมำเป็นหมืน่หวั  

และเบีย้ประกนัประมำณคนละ 50 - 60 บำท แตข่องเรำมซีือ้ประกนั ALLIANZ เพิม่ใหลู้กคำ้ทุกทำ่นอกี 1 ฉบบั 

เจ็บป่วยจำกกำรเดนิทำงหรอืจำกอุบตัเิหตุ ถำ้เขำ้รกัษำตวัในโรงพยำบำลจะคุม้ครองไดม้ำกกวำ่ทวัรท์ ัว่ไป ยกเวน้

โรคประจ ำตวัหรอืโรครำ้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉยัวำ่เป็นมำกอ่นเดนิทำง (ไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตวั)  

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 

- คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทคิา่ซักรดี, คา่เครือ่งดืม่พเิศษ, คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 

- คำ่สมัภำระทีม่นี ำ้หนกัเกนิ 20 กก. (แตห่ากการบนิไทยมกีารปรับขึน้ บรษัิทฯ จะปรับตามประกาศของการบนิไทย) 

- คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากบรษัิท  

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากการท าหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 

กำรจองและช ำระเงนิ 

-  กรุณาช าระมัดจ าทา่นละ 41,000 บาท ภายใน 3 วนั จากวนัจองหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 

10 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 ** กรุณำจดัเตรยีมเอกสำรและหนงัสอืเดนิทำง กอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั  

กำรยกเลกิ  
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-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั คดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท     

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41-59 วนั หักคา่มัดจ า 21,000.-บาท   

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-40 วนั ไมค่นืมัดจ า (41,000.-บาท)   

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 60% ของราคาทัวร ์  

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 85-100% ของราคาทัวร ์  

-  ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้ - ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่หักคา่ใชจ้า่ย 100% 

** นีค่อืกฎเกณฑท์ ัว่ ๆ ไป แตใ่นควำมเป็นจรงิ บรษิทัเรำจะคนืเงนิทำ่นใหม้ำกทีสุ่ดเพรำะเรำตอ้งกำรก ำไรจำกกำร

ท ำธุรกจิ ไมใ่ชจ่ำกควำมเดอืดรอ้นของลูกคำ้  

หมำยเหตุ   

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 12 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

กอ่นอยา่งนอ้ย 15 วนั และยนิดทีีจ่ะจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ทดแทนใหห้ากทา่นตอ้งการ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย อาท ิการยกเลกิหรือการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยุดงานการ

ประทว้งจลาจล ปัญญาอันเกดิจากการเมอืง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาตทิกุชนดิ อาท ิแผ่นดนิไหว, ฝนตกหนัก, ภูเขาไฟระเบดิ 

ฯลฯ  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ, การ

นัดหยุดงาน, การประทว้งจลาจล, ปัญหาอันเกดิจากการเมอืง, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัตเิหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะรักษา

ผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

-  เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทาง 

-  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้ออกเมอืง อัน

เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย ฯลฯ 

-  ราคาอาจมกีารปรับขึน้ หากมกีารปรับราคาของสายการบนิตามราคาน ้ามันทีข่ ึน้ โดยมเีอกสารยนืยันจากสายการบนิ 

-  สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่โดยปรยิาย (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้) 

-  กำรทีว่ซี่ำจะออกหรอืไม ่เรำไมส่ำมำรถฟ้องรอ้งคำ่เสยีหำยใด ๆ จำกสถำนทูตไดท้ ัง้ส ิน้ เพรำะมเีอกสทิธิท์ำงกำรทูต

คุม้ครองตำมขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดท ำควำมเขำ้ใจ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มข่ายแกท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ 5 เดอืน(เพราะอาจเกดิอนัตราย/เพือ่ความปลอดภัย/เวน้มใีบรับรองแพทย)์ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรือไม่ขายแก่ท่านทีม่เีด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ ก่อนจองทัวรเ์พื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่น เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ ก่อนซือ้ทัวร์ เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน 

สถานทีเ่ทีย่วบางแหง่มเีวลาไมม่ากนัก หากทา่นจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ทา่นจะเทีย่วแบบสบาย ๆ และไมต่อ้งเกรงใจทา่นอืน่) 

-  ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เพื่อท่องเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

-  ท่านทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงรายเชยีงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์นัน้ ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บการยนืยันแลว้ทัวร์นัน้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายนัน้ได ้

กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋าเดนิทางตอ้งออกตั๋วใหถู้กตอ้งตรงกับหนังสอืเดนิทาง

เท่านัน้ แตข่อเรียนแนะน าว่าท่านควรเช็คกระเป๋ามาสวุรรณภูมแิลว้เช็คไปยุโรปอกีครัง้จะดกีวา่ เพราะจากสถติลิูกคา้ทีก่ระเป๋า

หลงไมไ่ปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจากตา่งจังหวดัมากทีส่ดุ 

-  ใน 1 วนั คนขบัรถจะท ำงำนและพกัผ่อนระหวำ่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ 12 ชม. เช่น เร ิม่งำน 08.00 น. ตอ้งจบงำน

ภำยใน 20.00 น. หำกมกีำรเสยีเวลำระหวำ่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอำจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 

-  หากโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขา้พักเต็มเนือ่งมาจากมงีานแสดงสนิคา้ หรอืมกีารจัดประชมุสมัมนาใหญ่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

น าทา่นเขา้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีาตรฐานระดบัเดยีวกนั 

-  เมือ่ทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 
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โปรดทรำบ 
 

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

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 

 
บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


