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เทีย่วองักฤษ 9 วนั 6 คนื 

ลอนดอน-แอมสเ์บอรี-่บาธ-ลเิวอรพ์ูล-แมนเชสเตอร ์

เลสเตอร-์บสิเตอร-์ออ๊กซฟ์อรด์ 

ชมสโตนเฮน้จ ์1 ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก ชมเมอืงแหง่น า้แรโ่รมนับาธ เหลา่ FC เขา้ชมสนามแอนฟิลด,์สนาม

โอลดท์ราฟฟอรด์,สนามเอทฮิดั, สนามคงิเพาเวอรแ์ละถา่ยรปูภายนอกกบัสนามกฬีาเอมเิรสต ์

เทีย่วกรงุลอนดอน ลอ่งเรอืแมน่ า้เทมส ์แวะชมหอนาฬกิาบิก๊เบน 

พระราชวงับคักิง้แฮม ทาวเวอรบ์รดิจ ์ลอนดอนอาย 

ENGLAND แดนแดงเดอืด 
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ชอ้ปป้ิง Bicester Village และถนนอ็อกซฟ์อรด์ 

พรอ้มทานเป็ดยา่งตน้ต ารบั Four Season 

บนิตรงสูม่หานครลอนดอน… โดยสายการบนิไทย 

 

ลอนดอน มหานครตลอดกาล ทีต่ัง้ของทีส่ าคัญๆ เชน่ พระราชวังบั๊กกิง้แฮม สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์ หอนาฬกิา

บิ๊กเบน  ลอนดอนอายส ์ มเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงบนถนนอ็อกซฟอรด์ ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของมหา

นครลอนดอน 

แอมสเ์บอรร์ ี ่ ชมสโตนเฮน้จ ์1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกอ่นประวัตศิาสตร ์ชมอทิธพิลในอดตีของชาวโรมนั

โบราณทีเ่มอืงบาธ  

ลเิวอรพ์ูล เมอืงดังทีท่า่นคุน้ชือ่จากฟตุบอลพรเีมยีรล์กีทีม่สีนามแอนฟิลดเ์ป็นสนามฟตุบอลหลกัของทมีลเิวอรพ์ลู 

เมอืงทีม่กีจิกรรมทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก 

แมนเชสเตอร ์ เมอืงอตุสาหกรรมดา้นการทอผา้มาตัง้แตศ่ตวรรษที ่16 และยงัเป็นเมอืงใหญท่างธรุกจิการคา้ทีส่ าคญั

และเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นเมอืงของสโมสรฟตุบอลชือ่ดังอยา่งแมนเชสเตอรย์ไูนเต็ด  

เลสเตอร ์ เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเขตมดิแลนดต์ะวันออกขององักฤษ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานและถอืเป็นเมอืงทีเ่กา่แก่

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศองักฤษ และยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม  

ออ๊กซฟ์อรด์  เรยีกขานกนัวา่เป็นเมอืงแหง่มหาวทิยาลัย ซึง่ชือ่เมอืงตัง้ตามมหาวทิยาลัยระดบัโลกทีรู่จั้กกนัในนามของ

มหาวทิยาลัยออ๊กซฟ์อรด์   

 

ก าหนดการเดนิทาง 2565  9-17 ส.ค. / 10-18 ก.ย. / 6-14 ต.ค. / 22-30 ต.ค.   

    

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

22.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ระหวา่ง

หมายเลข 2-3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai Airways International เคานเ์ตอรเ์ช็คกรุป๊ ROW 

D 

**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทาง

แตล่ะก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการ

ทวัรเ์ป็นรายการซรีีย่แ์ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการ

เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

วนัทีส่อง ลอนดอน (องักฤษ)-แอมสเ์บอรี-่สโตนเฮน้จ-์บาธ-ลเิวอรพ์ูล 

 

00.55 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ บนิตรงสูม่หานครลอนดอน โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิ

ที ่TG-910 
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07.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิฮทีโทรว ์กรงุลอนดอน น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

จากนัน้ตรวจรับกระเป๋าและสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแอมสเ์บอรร์ ี ่Amesbury ในเขตทุง่หญา้แอมสเบอรร์ี ่(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

น าทา่นเขา้ชมเสาหนิสโตนเฮน้จ ์Stonehenge จัดเป็นกลุม่ของแทง่หนิขนาดยกัษ์ 112 กอ้น

ทีต่ัง้เรยีงเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง โดดเดน่อยูก่ลางทุง่หญา้อนักวา้งใหญบ่นทีร่าบซอลสบ์รูีใ่นบรเิวณ

ตอนใตข้องประเทศองักฤษ หนิบางกอ้นถกูตัง้ขึน้ บางกอ้นก็ถกูวางนอนลง โดยทบัซอ้นกบัหนิกอ้นอืน่ๆ 

นักโบราณคดเีชือ่วา่กลุม่กองหนินีถ้กูสรา้งขึน้เมือ่ประมาณหลายพันปีกอ่นครสิตกาล จากการค านวณหา

อายโุดยใชว้ธิตีรวจวเิคราะหค์ารบ์อนกมัมนัตรังสไีดป้ระมาณวา่หนิกอ้นแรกถกูวางตัง้แตเ่มือ่ประมาณ 

2,000-1,300 ปีกอ่นครสิตกาล ในขณะทีท่ฤษฎอีืน่ๆ ระบวุา่ เฮนส ์แปลวา่กลุม่หนิหรอืไมเ้รยีงกนัเป็น

วงกลม กลุม่หนิเหลา่นีไ้ดถ้กูสรา้งขึน้ประมาณ 2,500 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช หรอืบางทอีาจจะเป็นสถานที่

ท าพธิทีีศ่กัดิส์ทิธิซ์ ึง่เกีย่วขอ้งกบัการบชูาพระอาทติยเ์พราะกลุม่กอ้นหนิวางแนวเป็นเสน้ตรงกบัดวง

อาทติย ์ดังนัน้จงึเป็นกองหนิประหลาด 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกในยคุกอ่นประวัตศิาสตรม์ากกวา่ 

4,000 ปีมาแลว้ ทีปั่จจบุนักย็งัไมส่ามารถสรปุขอ้เท็จจรงิไดว้า่ใครสรา้ง? เพือ่อะไร? มแีตก่ารวเิคราะห์

และคาดเดา  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาธ Bath เมอืงอาบน ้าแรท่ีม่อีทิธพิลมาตัง้แตย่คุเรอืงอ านาจ

ของอาณาจกัรโรมนัโบราณ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Café Rouge Restaurant 

บา่ย  น าทา่นแวะถา่ยรปูภายนอกโรงอาบน า้แรร่อ้น ทีส่รา้งขึน้มาตัง้แตย่คุโรมนัโบราณ โดยมกีาร

ตกแตง่อยา่งงดงาม ปัจจบุนัน ้าพรุอ้นนีก้็ยงัมปีรมิาณนับลา้นนับแสนแกลลอน ดว้ยอณุหภมูริะดับ 45-46 

องศาเซลเซยีส ซึง่หลกัฐานบอ่น ้าพรุอ้นและซากอาคารเกา่แกท่ีห่ลงเหลอือยูน่ี ้ท าใหเ้มอืงบาธไดรั้บการ

แตง่ตัง้ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใ้นปี ค.ศ.1987 ซึง่ภายในเป็นพพิธิภณัฑน์ ้าแรร่อ้น

โรมนั ทีม่ปีระวัตกิารคน้พบทีน่่าสนใจ ปัจจบุนัเป็นกลุม่อาคารส าคญัของเมอืงคอืบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบอ่

น ้าแรร่อ้นคงิส ์สว่นทีส่องคอื บรเิวณวัด และสว่นทีส่ามคอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กทอ่งเทีย่วหรอื

ชาวเมอืงใชบ้รกิารน ้าแร ่ซึง่มทีัง้สระวา่ยน ้า, บอ่น ้าแรร่อ้น-เย็น, หอ้งอบไอน ้า และสว่นทีเ่ป็นเตอรก์ชิบาธ 

Turkish Bath  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงลเิวอรพ์ูล Liverpool (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 

ชัว่โมง) เมอืงทีม่กีจิกรรมทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะคนทีเ่ป็นสาวกของหงส์

แดงลเิวอรพ์ลูตอ้งไมพ่ลาดมาเยอืนเมอืงนี้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี Mayflower Chinese Restaurant 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัระดบั 4 ดาว Hotel Jurys Inn Liverpool หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม ลเิวอรพ์ูล-สนามแอนฟิลด-์แมนเชสเตอร-์สนามโอลดท์ราฟฟอรด์ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าทา่นเขา้ชมสนามแอนฟิลด ์สนามฟตุบอลทีเ่ป็นต านานและมชีือ่เสยีงของประเทศองักฤษ

และเป็นสโมสรทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังในวงการฟตุบอลโลก สโมสรลเิวอรพ์ลูตัง้อยูใ่นเขตแอนฟิลด ์สนาม

แหง่นีส้รา้งเสร็จในปี ค.ศ.1884 เริม่แรกเป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟตุบอลเอฟเวอรต์ัน ตอ่มาในปี ค.ศ.

1892 เอฟเวอรต์ันยา้ยสนามไปกดูสินัพารค์ หลังจากกอ่ตัง้สโมสรฟตุบอลลเิวอรพ์ลู แอนฟิลดจ์งึ

กลายเป็นสนามเหยา้ของลเิวอรพ์ลูนับแตนั่น้มา ประกอบไปดว้ยอฒัจันทร ์4 ดา้นมคีวามจปุระมาณ 

45,276 ทีน่ั่ง โดยจ านวนผูช้มสงูสดุเทา่ทีม่กีารบนัทกึไวค้อืในการแขง่ขนัฟตุบอล FA Cup รอบที ่5 

ระหวา่งลเิวอรพ์ลูกบัวลุเวอรแ์ฮมป์ตันวอนเดอรเ์รอสใ์นวนัที ่2 ก.พ. 1952 บนัทกึไวว้า่มผีูช้มทัง้ส ิน้ 

61,905 คน และสนามนีไ้ดรั้บการรับรองจากสมาคมฟตุบอลยโุรป ใหเ้ป็นสนามระดบั 4 ดาว ซึง่สามารถ

จัดการแขง่ขนัฟตุบอลระดบันานาชาตหิรอืรายการใหญอ่ืน่ๆ รวมทัง้การแขง่ขนัของทมีชาตอิงักฤษ แอน

ฟิลดเ์คยเป็นหนึง่ในสนามฟตุบอลทีใ่ชใ้นการแขง่ขนัฟตุบอลชงิแชมป์แหง่ชาต ิในปี ค.ศ.1996  

จากนัน้ใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหลากหลายชนดิจากทมีฟตุบอลดังทีค่ณุชืน่ชอบจากรา้นคา้

ของสนามแอนฟิลดท์ี ่Mega store Liverpool Club (เนือ่งจากเป็นการท ารายการลว่งหนา้คอ่นขา้งนาน 

กรณีทีใ่นวันนัน้ๆ มฤีดกูาลการแขง่ขนั ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นไปเขา้ชมสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทน)   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี Chung Ku Chinese Restaurant 

บา่ย  เดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์Manchester (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืง

ดังทีท่า่นคุน้ชือ่จากฟตุบอลพรเีมยีรล์กี และยงัเป็นเมอืงใหญท่างธรุกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็นเมอืง

อตุสาหกรรมทีม่ชี ือ่เสยีง 

น าทา่นชมสนามกฬีาโอลแทรฟฟอรด์ Old Trafford Stadium สนามฟตุบอลชือ่ดังของ

ประเทศองักฤษ สนามเหยา้ของแมนเชสเตอรย์ไูนเต็ด จผุูช้มไดถ้งึ 75,635 ทีน่ั่ง โอลดแ์ทรฟฟอรด์ถอื

เป็นสนามกฬีาของสโมสรทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในบรรดาหลายๆ ทมีในสหราชอาณาจกัร เป็นสนามกฬีา

ขนาดใหญเ่ป็นอนัดบัที ่3 และเป็นสนามกฬีาฟตุบอลขนาดใหญเ่ป็นอนัดับที ่2 และใหญเ่ป็นอนัดับที ่8 

ในทวปียโุรป สนามแหง่นีอ้ยูห่า่งจากโอลดแ์ทรฟฟอรด์ครกิเก็ตกราวนดเ์พยีง 800 เมตร รวมทัง้เขา้ชม

พพิธิภณัฑท์ีร่วบรวมประวัตคิวามเป็นมาตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้สโมสร และยงัมสี ิง่ของ ถว้ยรางวัลตา่งๆ แสดง

โชวอ์ยูด่ว้ย  

จากนัน้ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหลากหลายชนดิจากทมีฟตุบอลดังทีค่ณุชืน่ชอบจาก

รา้นคา้ Mega Store ของสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ เนือ่งจากเป็นการท ารายการลว่งหนา้คอ่นขา้งนาน 

กรณีทีใ่นวันนัน้ๆ มฤีดกูาลการแขง่ขนั ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นไปเขา้ชมสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทน   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Slug and Lettuce restaurant Albert Square 

Manchester 

 จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัระดบั 4 ดาว Hotel Novotel Manchester West หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

https://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%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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วนัทีส่ ี ่ แมนเชสเตอร-์สนามเอทฮิดั-เลสเตอร ์

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นชมสนามกฬีาซติีอ้อฟแมนเชสเตอร ์หรอืเป็นทีรู่จั้กในชือ่สนามกฬีาเอทฮิดั Etihad 

Stadium ดว้ยเหตผุลตามชือ่ผูส้นับสนุน หรอืในบางครัง้อาจเรยีกวา่ คอมส ์CoMS หรอือสีตแ์ลนส ์

Eastlands เป็นสนามกฬีาในเมอืงแมนเชสเตอร ์เป็นสนามกฬีาเหยา้ของสโมสรฟตุบอลแมนเชสเตอรซ์ติี ้

เป็นสนามกฬีาใหญเ่ป็นอนัดบั 5 ของทมีพรเีมยีรล์กี และใหญเ่ป็นอนัดบั 12 ในสหราชอาณาจักร มี

จ านวนทีน่ั่ง 47,805 ที ่เดมิทสีนามกฬีามวีตัถปุระสงคส์ าหรับเป็นสนามแขง่กฬีาหลกัในกฬีาโอลมิปิกฤดู

รอ้น 2000 ทีส่หราชอาณาจกัรพลาดการประมลูไป จนไดช้นะการประมลูในการแขง่ขนักฬีาเครอืจกัรภพ 

2002 หลังจบการแขง่ขนัไดล้ดความจสุนามจาก 80,000 คน ไปเป็น 50,000 คน สนามแหง่นีก้อ่สรา้ง

โดยเลยีงคอนสตรักชนั ดว้ยงบประมาณ 112 ลา้นปอนด ์โดยออกแบบโดยอารัปสปอรต์ เพือ่แน่ใจวา่จะ

ไมใ่ชโ่ครงการทีเ่สีย่ง แมนเชสเตอรซ์ติจีงึตดัสนิใจรับสนามกฬีาแหง่นีแ้ทนทีส่นามกฬีาเกา่ เมนโรด 

ทันททีีก่ารแขง่ขนัจบลง ก็ไดม้กีารเพิม่ทีน่ั่งลดหลั่นเจาะลงไปในลูว่ ิง่เดมิ การปรับปรงุนีท้างสภาเทศบาล

เมอืงแมนเชสเตอรจ์า่ยไป 22 ลา้นปอนด ์และแมนเชสเตอรซ์ติจีา่ยเพิม่อกี 20 ลา้นปอนด ์และเพิม่ที่

จ าหน่ายเครือ่งดืม่ รา้นอาหาร และพืน้ทีส่นัทนาการอืน่ สโมสรยา้ยเขา้มาใชส้นามแหง่ใหมร่ะหวา่งชว่ง

ฤดรูอ้น ค.ศ.2003 นอกจากแขง่ขนักฬีาแลว้ ยงัใชจั้ดนัดแขง่ขนัยฟู่าคัพ 2008 นัดการแขง่ขนัฟตุบอล

ทมีชาตอิงักฤษ นัดแขง่ขันรักบีร้ะหวา่งประเทศ แขง่ขนัมวย และคอนเสริต์อกีหลายคอนเสริต์  

จากนัน้ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหลากหลายชนดิจากรา้นคา้ Mega Store (เนือ่งจาก

เป็นการท ารายการลว่งหนา้คอ่นขา้งนาน กรณีทีใ่นวันนัน้ๆ มฤีดกูาลการแขง่ขนั ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นไปเขา้ชมสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทน)   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี New Emperor Restaurant 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเลสเตอร ์Leicester เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเขตมดิแลนดต์ะวนัออกของ

องักฤษ มปีระวตัศิาสตรย์าวนานและถอืเป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศองักฤษ ยงัคงเหลอื

รอ่งรอยทางประวตัศิาสตรต์ัง้แตย่คุเหล็ก ยคุโรมนั ยคุวคิตอเรยี มาจนถงึยคุปัจจบุนั เป็นเมอืงทีม่คีวาม

หลากหลายทางวัฒนธรรม เมอืงนีย้งัมสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญัมากมาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2.30 ชัว่โมง)  

น าทา่นชมเมอืงเลสเตอร ์ผา่นชมอทุยานแบรดเกต Bradgatte Park เป็นอทุยานสาธารณะขนาด

ใหญแ่หง่หนึง่ในเขตแควน้เลสเตอรเ์ชยีร ์บนเนือ้ทีก่วา่ 2,075 ไร ่ซึง่ประกอบดว้ยป่าละเมาะ ป่าไม ้

สนามหญา้ และบงึน ้า เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะส าหรับการพักผอ่นทีผู่ค้นและชาวเมอืงพากนัมาปิกนกิรอบๆ 

สวนแหง่นี ้และผา่นชมอาคารของโรงละครบา้นคลิเวริธ์ Kilworth House Theatre จัดเป็นโรงละครทีม่ี

เอกลักษณ์เฉพาะและเป็นหนึง่ในโรงละครกลางแจง้ทีด่ทีีส่ดุในสหราชอาณาจักร และผา่นชมสนามเวล

ฟอรด์ โรด้ Welford Road (ปัจจบุนัเรยีกวา่ Mattioli Woods Welford Road) เป็นสนามกฬีาของ

สมาคมรักบีใ้นเมอืงเลสเตอร ์ 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Bill's Restaurant ใหท้า่นเลอืกเมนทูีค่ดัสรรจาก

รา้น อาทเิชน่ เมนเูบอรเ์กอร,์ ปลาค็อดกบัซอสทาทาร,์ มกักะโรนชีสี, ไกย่า่งและสลดัอโวคาโด

หรอืไมว่า่จะเป็นเมนอูกไก ่เป็นตน้ (เมนอูาจมกีารปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัวตัถดุบิในวนัน ัน้ๆ) 

 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัระดบั 4 ดาว Holiday Inn Leicester City หรอืระดบั

เทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  เลสเตอร-์สนามคงิเพาเวอร-์บสิเตอรว์ลิเลจ-ออ๊กซฟ์อรด์ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าทา่นเขา้ชมสนามคงิเพาเวอร ์(King Power Stadium) หรอืเลสเตอร ์ซติี ้สเตเดีย้ม 

(Leicester City Stadium) เป็นสนามเหยา้ของทมีจิง้จอกสยาม เลสเตอร ์ซติี ้ในพรเีมยีรล์กีองักฤษ 

ตัง้อยูใ่นเมอืงเลสเตอร ์ประเทศองักฤษ สนามฟตุบอลแหง่นีต้ัง้ชือ่ตามกลุม่บรษัิท คงิ เพาเวอร ์(King 

Power) ซึง่เป็นเจา้ของทมีในปัจจบุนั “คงิเพาเวอร ์สเตเดีย้ม” เดมิมคีวามจ ุ32,500 ทีน่ั่ง ปัจจบุนัเพือ่

ระบบรักษาความปลอดภยัจงึมกีารปรับลดทีน่ั่งลงเหลอื 32,237 ทีน่ั่ง คงิเพาเวอร ์สเตเดีย้ม เปิดใหใ้ช ้

งานอยา่งเป็นทางการในวันที ่23 กรกฎาคม 2002 โดยม ีแกรี ่ลนิเิกอร ์อดตีศนูยห์นา้ต านานของ

สโมสรเลสเตอร ์ซติี ้มาเป็นผูต้ัดรบิบิน้ในพธิเีปิดสนาม  

จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหลากหลายชนดิจากรา้นคา้ Mega Store (เนือ่งจาก

เป็นการท ารายการลว่งหนา้คอ่นขา้งนาน กรณีทีใ่นวันนัน้ๆ มฤีดกูาลการแขง่ขนั ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นไปเขา้ชมสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทน)   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง The Friary 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่บสิเตอรว์ลิเลจ Bicester Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เอา๊ทเ์ล็ตขนาดใหญแ่ละมชีือ่เสยีงแหง่หนึง่ขององักฤษ น าทา่นชมและเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ 

ทัง้ขององักฤษและในยโุรป เชน่ Anne Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, Calvin 

Klein, D&G, DKNY,  Diesel, Dior, Dunhill, Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo 

Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling, L'Occitane, Levi's, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, 

Paul Smith  เป็นตน้  

จนไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงออ๊กซฟ์อรด์ Oxford เป็นเมอืงทีอ่ยูท่างตะวันออก

เฉียงใตข้องประเทศองักฤษ เป็นเมอืงทีม่คีวามหลากหลายของเชือ้ชาตแิละเตบิโตเร็วมากทีส่ดุ รวมถงึ

เป็นเมอืงทีม่สีถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ปีระวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี คนทั่ว

โลกมกัจะรูจ้ักเมอืงนีใ้นฐานะของ “เมอืงแหง่การศกึษา” 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี Paddyfields Restaurant 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัระดบั 4 ดาว Hotel Holiday Inn Oxford หรอืระดบั

เทยีบเทา่ 

 



Page 7 of 13 

 

 

 

วนัทีห่ก ออ๊กซฟ์อรด์-ลอนดอน-สนามกฬีาเอมเิรสต ์

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าทา่นชมสถานทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยออ็กซฟ์อรด์ University of Oxford ซึง่เป็นมหาวทิยาลัย

ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก และชมภายนอกของปราสาทอ็อกฟอรด์ Oxford Castle เป็นปราสาทขนาดใหญ ่

ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมองักฤษในชว่งศตวรรษที ่11-12 ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยคนู ้ากวา้ง จากนัน้ผา่น

ชมพพิธิภณัฑศ์ลิปะและโบราณคด ีAshmolean Museum เป็นพพิธิภณัฑม์หาวทิยาลัยแหง่แรกของโลก 

และยงัไดรั้บการสถาปนาใหเ้ป็นพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์และชมไครสตเ์ชริช์คอลเลจ 

Christ Church College เป็นวทิยาลัยทีใ่หญแ่ละงามสงา่ทีส่ดุในอ็อกซฟ์อรด์ มชีือ่เรยีกกนังา่ยๆ วา่ 

เดอะเฮา้ส ์กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.1525 วทิยาลัยแหง่นีอ้ยูใ่นเครอืของมหาวทิยาลัยแหง่ออ๊กฟอรด์เชน่กนั 

จากนัน้น าทา่นชมโบสถซ์านตา มาเรยี Santa Maria Church โบสถพ์ระแมแ่หง่อสัสมัชญั หรอืเป็นทีรู่จั้ก

ในชือ่ โบสถซ์านตามาเรยี อสิระใหท้า่นไดเ้กบ็ภาพความงดงาม  

จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูม่หานครลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนเูป็ดยา่งสไตลก์วางตุง้ทีม่ชีือ่เสยีงแหง่มหา

นครลอนดอนกบัซอสลบัสตูรพเิศษของรา้น Four Season Chinese Restaurant  

บา่ย  น าทา่นถา่ยรปูภายนอกสนามกฬีาเอมเิรสต ์Emirate Stadium เป็นสนามเหยา้ของสโมสร

ฟตุบอลอารเ์ซนอล ตัง้แตเ่ปิดใชง้านเมือ่เดอืนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2006 สนามแหง่นีอ้ฒัจรรยจ์ะเป็นเกา้อี้

ทัง้หมด 60,355 ทีน่ั่ง ซึง่นับวา่เป็นสนามฟตุบอลทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอนัดับ 2 ของพรเีมยีรล์กีตามหลังเพยีง

สนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ และเป็นสนามกฬีาทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 3 ในลอนดอนรองจากสนามเวมบลยีแ์ละ

สนามทวกิเคนแฮม ในชว่งวางแผนและก าลังกอ่สรา้งอยูนั่น้ เดมิสนามนีเ้ป็นทีรู่จั้กในชือ่ แอชเบอรต์ัน

โกรฟ กอ่นทีจ่ะมกีารใชช้ือ่ตามขอ้ตกลงของสายการบนิเอมเิรตส ์ซึง่เป็นผูส้นับสนุนการกอ่สรา้งสนามนี ้

จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหลากหลายชนดิจากรา้นคา้ Mega Store 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงกบัเมน ูWhole Lobster เสริฟ์กบัชปิและสลดั รา้น 

Burger and Lobster Restaurant  

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัระดบั 4 ดาว Hotel Holiday Inn London West หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด ลอนดอน-พระราชวงับคักิง้แฮม-หอนาฬกิาบิก๊เบน-ลอนดอนอายส-์ลอ่งเรอืแมน่ า้เทมส ์

   สะพานทาวเวอรบ์รดิจ-์ชอ้ปป้ิงถนนอ็อกซฟ์อรด์ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าทา่นชมมหานครลอนดอน ทีย่ ิง่ใหญช่มอาคารสถาปัตยกรรมทีง่ดงามของประเทศองักฤษ

ซึง่ใจกลางมหานครแหง่นีใ้ชเ้ป็นทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่งดังหลายตอ่หลายเรือ่งโดยเริม่จาก 

ชมภายนอกและถา่ยรปูกบัพระราชวงับคักิง้แฮม Buckingham Palace ทีป่ระทับแหง่

พระราชนิอีงักฤษ ชมการเปลีย่นยามของทหารรักษาพระองคใ์นชดุเครือ่งแบบเต็มยศ สวมหมวกพูส่ดี า
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แตจ่ะเปลีย่นเป็นชดุสเีทาในชว่งฤดหูนาว กอ่นน าทา่นเกบ็ภาพสวยของหอนาฬกิาบิก๊เบน Big Ben 

สญัลักษณ์ทีส่ าคญัของลอนดอนทีต่ัง้อยูเ่คยีงขา้งอาคารรัฐสภาทีส่วยงามรมิฝ่ังแมน่ ้าเทมส ์ใกล ้ๆ กนัเป็น

ทีต่ัง้ของมหาวหิารเวสตม์นิสเตอร ์Westminster Abbey เป็นหนึง่ในอาคารทางศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุของประเทศองักฤษ และเป็นสถานทีจ่ัดพระราชพธิบีรมราชาภเิษก พธิอีภเิษกสมรส และพระราชพธิี

พระศพมากมาย ทีน่ีเ่ป็นโบสถท์ีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกผา่นชมสถานทีส่ าคญัตา่งๆ อาท ิบา้นเลขที ่10, 

จัตรัุสทราฟัลการ,์ อนุสรณ์แหง่สงครามทราฟัลการข์องทา่นลอรด์เนลสนั, ยา่นโซโห ฯลฯ   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี Joy King Lau Restaurant 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเวสตม์นิสเตอร ์ใหท้า่นถา่ยรปูกบัลอนดอนอายส ์London Eye 

ชงิชา้สวรรคท์ีส่ามารถชมววิกรงุลอนดอนไดแ้บบ 360 องศา และเป็นสญัลักษณ์แหง่สหัสวรรษของ

องักฤษ หรอืทีรู่จั้กในชือ่มลิเลเนยีมวลี Millennium Wheel ตัง้อยูร่มิฝ่ังทางใตข้องแมน่ ้าเทมสเ์ป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมและเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดเ้ป็นอยา่งมาก  

จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืในแมน่ า้เทมส ์แมน่ ้าสายหลกัของมหานครลอนดอนและเป็นแมน่ ้าใหญ่

ทีไ่หลในองักฤษตอนใตแ้ละเป็นทีรู่จั้กมากทีส่ดุ เพราะแมน่ ้าเทมสไ์หลผา่นใจกลางมหานครลอนดอน 

ใหท้า่นลอ่งเรอืชมเมอืงและอาคารสถาปัตยกรรมทีง่ดงามของประเทศองักฤษจนถงึทา่เรอื Tower Pier  

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัสะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์Tower Bridge สะพานทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็น

สญัลักษณ์ของกรงุลอนดอน เป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยูร่วมกนัเป็นหอคอยคู ่จงึท าใหส้ะพาน

แหง่นีม้ชี ือ่เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ สะพานหอคอยสขีาว-ฟ้า  

จากนัน้ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงบนถนนอ็อกซฟ์อรด์ Oxford Street ยา่นชอ้ปป้ิงใหญ่

ของลอนดอนทีท่า่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้คณุภาพเยีย่มจากมารค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์และหา้ง

อืน่ๆ อกีมากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย Thai Square Covent Garden 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัระดบั 4 ดาว Hotel Holiday Inn London West หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด สนามบนิลอนดอน 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

 จนไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์

12.30 น. น าทา่นออกเดนิทางจากสนามบนิฮทีโทรว ์โดยสายการบนิ Thai Airways International 

เทีย่วบนิที ่TG-911 

 

วนัทีส่บิเกา้ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

06.00 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ..  
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**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางตอ่ไปตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทาง

แตล่ะ ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทวัรเ์ป็น

 รายการซรีีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทาง

อาจม ี การเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++ 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีไ่มค่าดคดิ

หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานที่

ปิดโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  บรษิทัฯ ขออนญุาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ ืน่ๆ ทดแทนให ้ 

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

ก าหนดการเดนิทาง 2565  9-17 ส.ค. / 10-18 ก.ย. / 6-14ต.ค. / 22-30 ต.ค.   

 

ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารดา้นเอกสารและการนดัหมาย 

ทา่นละ 5,900 บาท โดยเรยีกเก็บและช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสุดทา้ย 

 

*** บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามัน ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

 

หมายเหตุ 

  อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมน่อ้ยกวา่ 15 ทา่น ตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของบรษัิทฯ   

 และจะตอ้งช าระมัดจ าหลงัจากยนืยันการจองทวัรท์นัท ี

 อตัราคา่เดนิทางและตัว๋โดยสารนีเ้ป็นอตัราราคาพเิศษ ดงันัน้หากมกีารออกตัว๋โดยสารแลว้ไมส่ามารถขอรฟัีนดห์รอืคนืเงนิได ้

ทกุกรณี 

 กรณีทา่นทีม่ตีั๋วของสายการบนิอืน่หรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้ั๋วโดยสารของทางบรษัิททัวร ์กรุณาแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีาร

เกีย่วขอ้งกับการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 

 

ENGLAND แดนแดงเดอืด 9D6N / TG ก.ย. ส.ค. / ต.ค. 

ราคาผูใ้หญ ่ทา่นละ 97,500 100,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (เด็ก 1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น) 95,500 98,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (เด็ก 1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) เสรมิ

เตยีง 
93,500 96,900 

ทา่นทีต่อ้งการพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 13,900 13,900 

ราคาไมร่วมตัว๋โดยสาร (ส าหรับทา่นทีม่ตีัว๋โดยสารอยูแ่ลว้และ

ตอ้งการรว่มเดนิทางพรอ้มคณะ) ทา่นละ  
59,900 59,900 
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อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทางกรุงเทพฯ-ฮทีโทรว-์กรุงเทพฯ ชัน้ประหยัด 

 คา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ โดยค านวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋โดยสาร 

หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผันคา่น ้ามันหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีาร

ช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(2 ทา่นตอ่หอ้ง) เนือ่งจากโรงแรมสว่นใหญไ่มม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณีที่

เดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพักเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พักเดีย่วเพิม่  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมบรกิารมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเกา่, พระราชวงัและหัวหนา้ทวัรข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯ อ านวยความสะดวกแก่

ทา่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ทปิบรกิารมัคคเุทศกท์อ้งถิน่, พนักงานขับรถรวมถงึทปิหัวหนา้ทวัรท์ีเ่ดนิทางดว้ยตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, ส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รักษาพยาบาลเทา่นัน้ ไม่ไดร้วมถงึคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ อนัเกดิจากอบุัตเิหต ุอาท ิคา่ตั๋วโดยสาร, 

คา่ทีพั่ก, คา่อาหารหรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกันสขุภาพหรอืประกนัภัยการเดนิทาง

แบบอืน่ๆ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ัวร ์

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด  

 คา่ธรรมเนยีมการท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่และบรกิารดา้นเอกสารและการนดัหมายยืน่วซีา่ ทา่นละ 5,900 บาท (โดยเรยีกเก็บ

พรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย) 

 คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเก็บคา่บรกิารจากแตล่ะโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวั

ทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึและไมม่แีจกน ้าดืม่ในระหวา่งทัวร ์ยกเวน้น ้าดืม่ระหวา่งมือ้อาหาร อาท ิมือ้กลางวนัและค า่ที่

ก าหนดไวใ้นรายการทวัร ์

 สญัญาณ Wifi และคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรมอาจมี

ใหบ้รกิารบนหอ้งพักดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแตล่ะโรงแรม)   

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซักรดีฯลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรับคา่น ้ามัน, คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทีน่อกเหนอืจากทีร่ะบหุรอืคา่แปล 

เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภัยหรอืเหตรุา้ยแรงในตา่งประเทศทีน่อกเหนอืจากประกนัอบุตัเิหตทุี่

ทางบรษัิทฯ จัดไวใ้ห ้ทา่นสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้

 คา่ธรรมเนยีมการตรวจ PCR-test หรอื ATK กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย (การเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับมาตรการของประเทศ

ปลายทางและสายการบนินัน้ๆ) 

 คา่ธรรมเนยีมการตรวจ PCR-test กอ่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย (การเปลีย่นแปลงใหด้ปูระกาศจากทางภาครัฐและมาตรการ

ของสายการบนินัน้ๆ) 

 คา่ธรรมเนยีมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนนิการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass โดยตอ้งลงทะเบยีนออนไลนใ์นระบบ Thailand 

Pass ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นวนัเดนิทาง https://tp.consular.go.th/ 

 คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับการท า Vaccine Passport 

 คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับการกักตัวเมือ่มกีารตรวจพบโควดิ 

 คา่ธรรมเนยีมการตรวจโควดิและคา่โรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) เมือ่เดนิทางถงึไทย (การเปลีย่นแปลงมาตรการและการ

เปลีย่นแปลงจ านวนวนัใหด้ปูระกาศจากทางภาครัฐเป็นส าคญั) 

 

 

https://tp.consular.go.th/
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การช าระเงนิ 

ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มัดจ าเป็นจ านวน 31,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น ส าหรับการจองทัวร ์โดยเรยีกเก็บทนัที

หลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนักอ่นวนัทีน่ าเทีย่วหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

การยกเลกิ 

1.  หากมกีารยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 30 วนักอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ า โดยทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มัดจ าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนยีมและ

คา่บรกิารในการขอวซีา่ และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

2.  หากมกีารยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 15 วนักอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 40% ของคา่ทัวร ์รวมถงึบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มัดจ าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการขอวซีา่ และ

คา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

3.  หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัท าการกอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.  กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยูต่า่งจังหวดั ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ัวรก์อ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หาก

ออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีท่างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 

หมายเหต ุ 

o ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้องักฤษไดนั้น้ จะตอ้งไดรั้บการฉดีวคัซนีครบโดสตามชนดิของวคัซนี ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั โดยตอ้งเป็น

วคัซนีทีป่ระเทศอังกฤษใหก้ารรับรอง และควรมเีอกสารรับรองการฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนีพาสปอรต์ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ  เหตกุารณ์

ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตกุารณ์ตา่งๆ เกดิขึน้และมเีหตทุ า

ใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดรั้บการยนืยันจากสายการ

บนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศทีบ่รษัิททวัรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา

แลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไม่วา่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่ง

ดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย

การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบ

ใหญใ่นวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถกูตรวจสอบจากเจา้หนา้ทีเ่กีย่วกับการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สูอ่าคาร

สนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครือ่งบนิหรอืสว่นหนึง่สว่นใดของอาคารทา่อากาศยาน อาท ิอาวธุปืนทกุชนดิและ

สว่นประกอบทกุชนดิ, ปืนอดัอากาศ/ปืนพล/ุปืนฉมวกแบบตา่งๆ/ปืนเด็กเลน่/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลักเกลยีว/

ปืนยงิตะป,ู ธนูและลกูธนูหรอืหนา้ไม,้ กระบองไฟฟ้า, อปุกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครือ่งเทศ/สเปรยพ์รกิตา่งๆ/สเปรยไ์ลส่ตัว/์สเปรย์

กรด, แก๊สน ้าตา, วัตถแุหลมคมทกุชนดิ เชน่ มดี มดีพับ ใบมดีโกน/ใบมดีคัตเตอร,์ ขวานทกุชนดิ, กรรไกรทีย่าวกวา่ 6 ซ.ม.เมือ่วดั

จากจดุหมนุ, เครือ่งมอืส าหรับศลิปะการตอ่สูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่วสนิคา้, สวา่นเจาะและหัว

เจาะ, เครือ่งมอืชา่งทกุชนดิ, เลือ่ย, เครือ่งพ่นไฟ, อปุกรณ์ไม่มคีมแตอ่าจกอ่ใหเ้กดิอนัตราย เชน่ ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไม ้

กอลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้าส าหรับเลน่สก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถรุะเบดิทกุชนดิ/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอื

สว่นประกอบทีก่อ่ใหเ้กดิเพลงิเป็นภัยคกุคามตอ่ความปลอดภัยของอากาศยาน และอืน่ๆ นอกเหนอืจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้ม

ตามส านักงานการบนิพลเรอืนแหง่ประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมนิความเสีย่งดา้นการรักษาความปลอดภัยการบนิ

พลเรอืนและการประเมนิภัยคกุคามของส านักงานการบนิพลเรอืนแหง่ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.

2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึทา่นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและการดแูลเป็น

พเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษัิทฯ ใหท้ราบลว่งหนา้ตัง้แตเ่ริม่จองทัวร ์เนือ่งจาก
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กฎทางดา้นการรักษาความปลอดภัย  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดรั้บความสะดวกส าหรับผูท้ีม่ ี

ปัญหาขา้งตน้  

o ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่ง

การสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัว

ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ัง้หมด 

o การจัดโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหนา้คอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้

ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน ์โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง

ผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะสลับรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตาม

เงือ่นไขราคาทีไ่ดรั้บจากทาง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็น

ผลท าใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระคา่ 

Reservation Fee ไปแลว้  

o เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฎเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่

ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

o เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิตม์าสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ ่ดงันัน้ขอให ้

พจิารณากอ่นการจองทวัร์ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 

หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

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
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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 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


