รหัสโปรแกรม : 22938 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธส์ - คาร์ดฟี - สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน - แมนเสเตอร์
ลิเวอร์พูล - เอดินเบรอะ - ปราสาทเอดินเบรอะ- เลคแลนด์ - ล่องเรือ - วินเดอร์เมียร์ - ยอร์ค
*** การยืน่ วีซา่ ดำเนินการยืน่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนการเดินทาง ***

กำหนดการเดินทาง : ราคาทัวร์รวมทุกอย่าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายโควิดทั้งในประเทศไทยและประเทศตาม
รายการทัวร์
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ-ลอนดอน
09:30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวาแอร์ (BR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
12:50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (LONDON) ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบิน BR067
19:25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ ....หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว ....นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก......
ที่พัก
HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีส่ อง ลอนดอน-สโตนเฮนจ์-บาธส์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์
(STONEHENGE) ชมกลุ่มหินที่มีลักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่
ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดในยุค 3,500-4,000 ปีมาแล้ว ท่านจะทึ่งกับ
ความสามารถของมนุษย์ที่ได้นำก้อนหินขนาดใหญ่น้ำหนักบางก้อนถึง 45 ตัน
มาวางเรียงกันเป็นวงกลมได้อย่างน่ามหัศจรรย์ (ราคารวมค่ารถเข้าท้องถิ่น
นั่งเข้าไปใกล้ๆหินแล้ว)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธส์ (BATH) เมืองเก่าแก่ที่มี
ความสำคัญ และรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคโรมัน เป็นสถานที่
อาบน้ำของชาวโรมัน เนื่องจากเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อน
ชมเมืองที่สวยงาม และย่านการค้า
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ายังแคว้นเวลล์สู่ เมือง
คาร์ดิฟ (CARDIFF) เมืองหลวงของประเทศเวลส์
และยังเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญ่
และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรืองอำนาจ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีส่ าม คาร์ดฟี -สแตรทฟอร์ด-แมนเชสเตอร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมกรุงคาร์ดีฟ ผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ปราสาทคาดีฟ
อาคารรัฐสภา ถ่ายรูปภายนอกของตัวปราสาทคาร์ดีฟ
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (STRATFORD UPON AVON)
เมืองเล็กๆ แต่งดงามริมฝั่งแม่น้ำเอวอน ....
นำท่าน ชมบ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ (ไม่รวมค่าเข้าชมถ้ามี) ซึ่งเป็นที่
รวบรวมชีวประวัติ และผลงานทั้งหมดของเชคสเปียร์ และตัวบ้านยังคง
เอกลัษณ์ของรูบแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ดภายในเมืองอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งละครและวรรณกรรมที่ควร
ค่าแก่การมาเยี่ยมชมยิ่งนัก
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) (195 กม.) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้น
อังกฤษ มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก และได้การยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเป็นเมืองรอง
ของสหราชอาณาจักร แมนเชสเตอร์เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นเมืองมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจาก
ทีมลูกหนัง โดยมีสโมสร ฟุตบอล 2 สโมสรได้แก่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หรือทีมปีศาจแดง และแมนเชสเตอร์ซิตี
นำท่านชมสนามฟุตบอล โอลด์ เทรฟฟอร์ด (ไม่รวมค่าเข้าสนามฟุตบอล) อันเป็นที่ตั้งของสโมสร แมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ด ที่มีชื่อเสียง เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก *.*.*. ในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน และวันแข่งขันจะไม่
อนุญาตให้เข้าชมและปรับปรุงหรืออื่นๆ *.*.*. จากนั้นนำท่านชมย่านเมืองเก่าของแมนเชสเตอร์
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
HOLIDAY INN EXPRESS LEIGH HOTEL หรือเทียบเท่า
แมนเชสเตอร์-ลิเวอร์พลู
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (LIVERPOOL) (60 กม.) เป็นเมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ
มากแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ได้มีการฉลองครบรอบ 80 ปีที่ก่อตั้งมาและ
ในปีค.ศ. 2008 ได้รับตำแหน่งเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปพร้อมกับสตราวัยเจอร์ในนอร์เวย์อีกด้วย
นำท่าน ชมย่านท่าเรืออัลเบิร์ต (ALBERT DOCK) แห่งลิเวอร์พูล เป็นกลุ่มอาคารอิฐสีแดง ทอดยาวเชื่อมต่อกันเป็น
4 เหลี่ยมที่เป็นเขตมรดกโลก ถ่ายรูปกับ THE THREE GRACES หรือตึกอลังการสามหลัง ที่ประกอบไปด้วยตึก
บริษัทเรือ CUNARD ตึกการท่าแห่งลิเวอร์พูล และตึก ROYAL LIVER ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง รูปหล่อ
ทองเหลืองนี้สร้างโดย TOM MURPHY เป็นศิลปินชาว ลิเวอร์พูล... รูปหล่อทองเหลือง BILLY FURY เจ้าของ
เพลงฮิต "HALFWAY TO PARADISE" "JEALOUSY" และ "A WONDROUS PLACE " นักร้องชาวอังกฤษระดับ
แนวหน้าในยุคบุกเบิก เพลงแนวบัลลาด (BALLAD) โด่งดังสุดๆ ในยุคปลาย 50S เกิดวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1940
ในเมือง RONALDWYCHERLEY IN DINGLE, LIVERPOOL
นำท่านชม THE FAB 4 STORE ที่เป็นส่วนหนึ่งของ THE BEATLES STORY ...THE PUMPHOUSE อาคาร
เก่าแก่ที่อยู่คู่กับ ALBERT DOCK สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1870 ต่อมาในปี 1984ได้ปรับมาเป็น PUB และได้รับความนิยม
มาจนถึงทุกวันนี้ นับเป็น PUB ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมสนามฟุตบอล แอนฟีลด์ (ไม่รวมค่าเข้าสนามฟุตบอล) อันเป็นที่ตั้งของสโมสรลิเวอร์พูล ที่มีชื่อเสียง เชิญ
ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก *.*.*. ในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน และวันแข่งขันจะไม่อนุญาตให้เข้าชมและ
ปรับปรุงหรืออื่นๆ *.*.*.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า
ลูเวอร์พลู -วินเดอร์มียร์-เอดินบะระ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) (138 กม.) เมืองแห่งเขตเลคดิสทริค (LAKE
DISTRICT) ทางฝั่งตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดินแดนที่เชื่อมต่อกันด้วยทะเลสาบและแม่น้ำ อีกทั้งยังมีทะเลสาบติด
ชายฝั่งทะเลที่มีทัศนียภาพ และธรรมชาติอันงดงาม
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นำท่าน ล่องเรือพร้อมชมเมืองวินเดอร์เมียร์ และวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบและเป็นบ้านเกิดของปี
เตอร์แรบบิทตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ ...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเอดินบะระ (EDINBURGH) (245 กม.) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์เมืองท่าภาค
ตะวันออกของประเทศสก็อตแลนด์ หรืออีกนามหนึ่งว่า “กรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ” เป็นเมืองหลวงแห่งแรกที่
กษัตริย์ชาวสก็อตสร้างขึ้นจนครั้งหนึ่งเคยมีอิทธิพลครอบคลุมไปทั่วเกาะอังกฤษ และได้เคยเป็นนครหลวงของ
ประเทศอังกฤษในอดีต
นำท่าน ชมรอยัลไมล์ (THE ROYAL MILE) ถนนที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเอดินบะระ มีความยาว และใหญ่ที่สุดในโลก
ท่านสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจได้จากถนนสายประวัติศาสตร์
แห่งนี้ได้อีกด้วย นอกจากนี้ถนนสายนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากปราสาท
เอดินบะระ จึงทำให้การเดินทางไปยังปราสาทมีความสะดวกมาก
อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือเลือกซื้อสินค้าย่านช้อปปิ้ง อาทิ ปริ๊นซ์
สตรีท (PRINCE STREET)ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่
แวดล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
และจอร์จสตรีท (GEORGE STREET) ที่มีร้านบูติกและบาร์มากมาย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า
เอดินบะระ-ยอร์ค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของปราสาทเอดินเบรอะ ที่ตั้งอยู่
บนเนินเขาอย่างโดดเด่น ...นำท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองจาก
ป้อมปราการบนปราสาท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์ค (YORK) (325 กม.) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์
อันงดงามของเขตอุทยานแห่งชาติ นอร์ธ ทัมเบอร์แลนด์
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
THE MAJESTIC HOTEL HARROGATE หรือเทียบเท่า
ยอร์ค-ช้อปปิง้ BICESTER-อ๊อกฟอร์ด-ลอนดอน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
...นำท่านชมเมืองยอร์ค เมืองการพาณิชย์ที่อยู่ในยอร์คเชียร์ แคว้นที่เก่าแก่ทาง
ประวัติศาสตร์ของอังกฤษ
นำท่าน ชมยอร์คมินสเตอร์ โบสถ์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ อายุกว่า 800 ปี
ชมเมืองทีเ่ ก่าแกสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ
นำท่านช้อปปิ้งที่ BICESTER OUTLET เอ้าท์เลทที่ รวมแบรนด์เนมกว่าร้อย แบรนด์ราคาถูกกว่าปกติ 60-70 %
อยู่ที่นี่
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

บ่าย

ค่ำ
ที่พัก
วันที่แปด
เช้า

เที่ยง
บ่าย
ค่ำ
ที่พัก
วันที่เก้า
เช้า

เที่ยง
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด (OXFORD) (24 กม.) เมืองแห่งมหาวิทยาลัย .....ถ่ายรูปกับตัวอาคาร
ของ ไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท
นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงลอนดอน (LONDON) (92 กม.) เมืองใหญ่ที่ให้ความสำคัญพื้นที่สีเขียว มี สวนสาธารณะ
อยู่ใจกลางเมืองหลายแห่ง สวนสาธารณะเหล่านี้มีต้นไม้นานาพันธุ์ตกแต่งด้วนน้ำพุ และรูปปั้นอย่างสวยงาม มีสระ
น้ำซึ่งมีนกเป็ดน้ำ และหงส์ว่ายวน
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตตาคาร พิเศษ BURGER & LOBSTER
HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า
ลอนดอน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมกรุงลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ...ชมทัศนียภาพที่สวยงามของริมฝั่ง แม่น้ำเทมส์ ถ่ายรูปกับ
หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น อันเป็นสัญญลักษณ์ของกรุงลอนดอน เกรทสตาร์
ออฟอัฟริกา มงกุฎอิมพีเรียลคราวน์ ชมพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (ชม
ด้านหน้า) ที่ประทับของพระราชินีที่มีกองมหาดเล็กรักษาพระองค์
ผลัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเป็นระเบียบสวยงาม ชมหอคอยแห่งลอนดอน
(TOWER OF LONDON) (ชมด้านหน้า) ที่เก่าแก่และเป็นคลังเก็บสมบัติ
ของพระราชวงศ์อังกฤษ ...ชมจัตุรัสทราพัลการ์, มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์
และโบสถ์เซ็นปอลที่งดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ....
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย .....
HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า
ลอนดอน-พระราชวังวินเซอร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่าน ชม (ด้านหน้า) พระราชวังวินเซอร์ (WINDSOR CASTLE) เป็นพระราชวังที่ประทับสำหรับการพัก
ผ่อนสุดสัปดาห์ของพระราชินีอังกฤษ พระราชวังนี้เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสร้างมากว่า 900 ปีแล้ว
พระราชวังนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมด้านในส่วนที่อยู่รอบๆกำแพง แต่น่าเสียดายที่ห้ามถ่ายรูป ส่วนที่เปิดให้ชมเป็น
ห้องต่างๆสำหรับการใช้งานในวาระต่างๆ แต่ที่แตกต่างจากพระราชวังอื่นก็ตรงที่มีข้าวของเครื่องใช้ อาวุธ ตลอดจน
ของกำนัลจากประเทศต่างๆให้ชม และมีของกำนัลจากรัชกาลที่ 6 ของไทยด้วยข้าวของเหล่านี้แทบจะไม่มีให้ชมที่
พระราชวังอื่น ซึ่งอาจจะเป็นเพราะประเทศเหล่านั้นแพ้สงคราม ถูกขนย้ายไปหมดแล้ว หรือระบบพระเจ้าแผ่นดินไม่มี
แล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *.*.*. พิเศษเมนูเป็ดโฟร์ซีซั่น *.*.*.
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของกรุงลอนดอน อาทิ ห้างแฮร์รอด ห้างเก่าแก่ของกรุง
ลอนดอน ร้าน BURBERRYS ร้าน
DEBENHAMS ร้าน FORTNUM &
MASONS จัดได้ว่าเป็นร้านที่ “ผู้ด”ี มาก
ที่สุดร้านหนึ่งในอังกฤษ มาร์คแอนสเปน
เซอร์ เน็กช์ เสื้อโค้ต เสื้อกันฝน ถุงมือ เสื้อ

ค่ำ
ที่พัก

กันหนาว สูท และเสื้อผ้าหน้าร้อน (ของอังกฤษ) รวมถึงเสื้อผ้าเด็ก นอกจากนี้ยังมี ชา กาแฟ รวมถึงอาหารบรรจุขวด
แก้ว และเครื่องกระป๋องต่างๆ มากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ิบ
เช้า

ลอนดอน-ประเทศไทย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ OLD SPITALFIELDS ของฝากหรือของขวัญที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ซ้ำใคร มี
เอกลักษณ์และเป็นหนึ่งเดียว สินค้าแฮนด์เมดและงานฝีมือน่าจะสามารถตอบโจทย์คุณได้ค่ะ โดยแหล่งขายสินค้า
ประเภทนี้ก็จะมีอยู่ที่ CARNABY STREET ซึ่งจะเต็มไปด้วยร้านค้าของดีไซเนอร์ชาวอังกฤษท้องถิ่นกับสินค้าสวยๆ
ที่คุณไม่มีทางที่จะพบเห็นที่ไหนมาก่อน หรือหากชอบงานเครื่องประดับประเภทแฮนด์เมดหรือของแต่งบ้าน
อิสระตามอัธยาศัย ...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
21:35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินอีวาแอร์ เที่ยวบินที่ BR068
วันทีส่ ิบเอ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ
15:05 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
---------------------หมายเหตุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือความปลอดภัยตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

**อัตราค่าใช้จา่ ย**
วันที่เดินทาง

7-17 ต.ค. // 20-30 ต.ค.

ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่ พักเดีย่ วเพิม่
ไม่มเี ตียงเสริม

94,900.-

12,900.-

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ ราคาของภาษีนำ้ มันและ/หรือภาษีประกั นภัยการเดินทาง และค่าวีซา่ **

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าวีซ่าอังกฤษ (ไม่รวมวีซ่าเร่งด่วน และ ไม่มีรวมวีซ่าคิวพรีเมี่ยม)
10. ค่าทิป

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจาก
ทา
สายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าตรวจโควิดตามมาตราการของฝั่งไทย

ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซา่ และการยืน่ ขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ (กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

เท่านั้น)

3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่
เท่านั้น
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้อง
ไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการ
เดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำ
กว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

**กรุณาอ่านเงือ่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ทที่ า่ นได้รบั ถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่างบริษทั และลูกค้า**

เงือ่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป
เงือ่ นไขการชำระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพัก เช่น กรณีทเี่ มืองนัน้ มีการจัดงาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสาย
การบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำ
เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้า
ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วม
เดินทางเป็นสำคัญ….
- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้อง
เป็นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัด
จำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจ
ของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน
กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และ
เหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น
สำคัญ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามา
กลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน)
• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
นั้นได้
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึง
ท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ข้อความซึง่ ถือเป็นสาระสำหรับท่านผูม้ เี กียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตั วแทนในการจั ดนำสั มมนา และการเดินทางที่มีค วามชำนาญ โดยจั ดหาโรงแรมที่พั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย
(โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันใน
กรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้า
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ต ามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ
ดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็นผูน้ ำพาการเดินทางในครัง้ นี้”

หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

