
 
 

รหัสโปรแกรม : 22362 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

LONDON IS CALLING 
7 Days 5 Nights by Scoot 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง ม.ีค. – เม.ย. 2565
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สมัผสับรรยากาศสดุโรแมนตคิอกีคร ัง้ ใน กรงุลอนดอน  
            เมอืงหลวงของประเทศองักฤษ  ทีเ่ป็นศนูยก์ลางส าคญัทางธุรกจิ    

  การเมอืง วฒันธรรม แฟช ัน่ และประวตัศิาสตรข์องโลก 

          พเิศษ เทีย่วสโตนเฮนจ ์ บาธ  เคมบรดิจ ์ ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท 

เต็มอิม่ใจกลางลอนดอน 5 คนื  

รายการทวัร ์
วนัแรก         สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิลอนดอนแกตวกิ 

10.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม  ิผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิสกู๊ต 

(Scoot) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 787 Dreamliner จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 น า้หนกั

กระเป๋า 20 กก.ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) สายการบนิมี

บรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งเพิม่เตมิ (ราคารวมคา่อาหารบนเครือ่งบนิแลว้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.05 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุลอนดอน (London) ประเทศองักฤษ โดยเทยีวบนิที ่TR750 (บนิตรง) 

20.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิลอนดอนแกตวกิ (Gatwick Airport) ประเทศองักฤษ  ผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 7 ชัว่โมง) 

 น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก  

พกัที ่ Ibis London Earls Court หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั (กลางกรงุลอนดอน) 

 

 

  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีส่อง         ลอนดอน – ซาลสบ์วัร ี ่– สโตนเฮนจ ์– บาธ – โรมนับาธ – ลอนดอน      (B/L/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วัรี ่(Salisbury) ระยะทาง 112 กม. เมอืงชนบทเล็กๆแบบองักฤษ 
อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องกรงุลอนดอนระหวา่งทางทา่นสามารถชมทศันยีภาพของชนบทองักฤษ 
ทัง้ทุง่หญา้อนักวา้งใหญท่ีส่วยงามตามเสน้ทางผา่น น าทา่นชม กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์
(Stonehenge) 1ใน7สิง่มหัศจรรยข์องโลก กองหนิหรอืแนวแทง่หนิทีเ่ป็นความลับด ามดืใน
ชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร ์แนวหนินีม้ขีนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิ
ทรงสงูขนาดใหญป่ระมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยูก่ลางทุง่นา เป็นรปูวงกลมซอ้นกนัอยู3่วงมอีายุ
ประมาณปลายยคุหนิถงึตน้ยคุบรอนซ ์ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทีร่ะลกึถา่ยรปูตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงบาธ (Bath) ระยะทาง 53 กม. น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั 
(Roman Bath Museum) ซึง่มปีระวัตกิารคน้พบทีน่่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของ
เมอืง คอื บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบอ่น ้าแร่รอ้นคงิส ์(The Sacred Spring) สว่นทีส่อง คอื บรเิวณวัด 
และส่วนทีส่าม คอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กท่องเทีย่วหรอืชาวเมอืงใชบ้รกิารน ้าแร่ซ ึง่มทีัง้สระว่าย
น ้า, บอ่น ้าแรเ่ย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน ้า และสว่นทีเ่ป็น Turkish Bath และใหท้า่นไดช้มิน ้า้แรท่ีจั่ดใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วเท่านัน้จากนัน้เทีย่วชมเมอืงอาคารบา้นเรอืนถูกสรา้งขึน้ในยคุจอรเ์จยี น ทีม่เีอกลักษณ์
เฉพาะตัวอกีทัง้อาคารรอยัล เครสเซน่ กลุ่มอาคารรูปครึง่วงกลมทีม่สีถาปัตยกรรมแปลกตา ทา้ให ้
เมอืงบาธมเีสน่หไ์มน่อ้ย ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุลอนดอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 



สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางกลบัสูท่ ีพ่กั 

พกัที ่ Ibis London Earls Court หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั (กลางกรงุลอนดอน) 

 

วนัทีส่าม         ลอนดอน – เคมบรดิจ ์– ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท – ลอนดอน                             (B/L/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเคมบรดิจ ์(Cambridge) ระยะทาง 100 กม. เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก 

ทัง้ในการเป็นศูนยก์ลางดา้นการศกึษาและความโดดเด่นของพืน้ทีแ่ละบรรยากาศโดยรอบ เมอืงเคม

บรดิจ ์ ประกอบดว้ยถนนสายต่าง ๆ ทีค่ดเคีย้วและผลงานสถาปัตยกรรมทีง่ดงามมอีะไรมากมายให ้

คน้หาตลอดทัง้ปี  น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีส่ดุเเสนจะคลาสสคิดว้ยทางเดนิเเคบๆ ทีป่ดูว้ยหนิ 

บรรยากาศทีท่มึๆ เเละเคร่งขรมึในเขตเมอืงเกา่เเต่เเฝงไวด้ว้ยสสีันอยา่งมากมาย โดยมรีา้นคา้เรยีง

รายสลับกบัโบสถเ์เละผับบาร ์โดย โบสถ ์Round Church นัน้นับว่าเป็นจุดทีไ่มค่วรพลาดมาเทีย่วชม

โบสถเ์กา่เเกท่ีส่รา้งมาตัง้เเต่ศตวรรษที่ 12 เเละว่ากันว่าเป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่อีายเุกา่เเกม่ากทีส่ดุของ

เมอืงเเหง่นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ บสิเตอรเ์อาทเ์ลท วลิเลจ (Bicester Outlet Village) ระยะทาง 110 กม.                 

น าท่านชมสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทัง้ของอังกฤษและในยโุรป 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  

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางกลบัสูท่ ีพ่กั  
พกัที ่ Ibis London Earls Court หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั (กลางกรงุลอนดอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่           ลอนดอน – จตัรุสัทราฟลักา้ร ์–หอนาฬกิาบิก๊เบน – ลอนดอนอาย – หอคอย  

                      แหง่ลอนดอน – พระราชวงับงีก ิง้แฮม - ชอ้ปป้ิงออ๊กฟอรด์                       (B/L/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมอืงทีร่ายลอ้มไปดว้ย
อาคารราชการส าคัญของเมอืงลอนดอน น าทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ จตัรุสัรฐัสภา (Parliament 
Square) และ พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster Palace) หรอื ตกึรฐัสภาเวสตม์นิส
เตอร ์(Houses of Parliament) เป็นสถานทีท่ีส่ภาสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร 
(สภาขนุนาง และสภาสามญัชน) ใชป้ระชมุ พระราชวังตัง้อยูบ่นฝ่ังเหนือของแมน่ ้าเทมสใ์นนครเวสต์
มนิสเตอรข์องเมอืงลอนดอนบะระหไ์มไ่กลจากพระราชวังไวทฮ์อลล์ พระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์สรา้ง
ในปี ค.ศ. 1016 มหีอ้งทัง้หมดดว้ยกนัประมาณ 1,100 หอ้ง, 100 บนัได และ ระเบยีงยาวรวมทัง้หมด
ประมาณ 4.8 กโิลเมตร ตัวสิง่กอ่สรา้งสว่นใหญส่รา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่19 แตก่็ยงัมสีว่นกอ่สรา้งเดมิ
เหลืออยู่บา้งเล็กนอ้ยรวมทัง้ทอ้งพระโรงที่ในปัจจุบันใชใ้นงานส าคัญๆ เชน่ การตัง้ศพของบุคคล
ส าคัญก่อนทีจ่ะน าไปฝัง การบรหิารพระราชวังแต่เดมิเป็นหนา้ทีข่องผูแ้ทนพระองค์ Lord Great 
Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปลีย่นมอืไปเป็นของรัฐสภานอกจากหอ้งพธิบีางหอ้งทีย่ังคงอยู่
ภายใตก้ารบรหิารของผูแ้ทนพระองค์ หลังจากเกดิเพลงิใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตกึรัฐสภาปัจจุบันก็
ไดรั้บการสรา้งใหมโ่ดยใชเ้วลาสรา้ง 30 ปี โดยมเีซอร ์ชารล์ส ์บารร์ยี ์(Charles Barry) และผูช้ว่ย
ออกัสตัส พวิจนิเป็นสถาปนกิ การออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสตม์นิสเตอรแ์ละชาเปลเซนตส์ตเีฟน 
(St Stephen's Chapel) ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรอื 
ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 และยงัเป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จั้กกนัดใีนนาม หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big 
Ben / Elizabeth Tower) อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอก
เวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬกิาที่มหีนา้ปัดใหญ่ทีสุ่ดในโลก และฝ่ังตรงขา้มเป็นที่ตัง้ของ ชงิชา้
สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรอืทีรู่จั้กในชือ่ของ มลิเลเนียม วลี (Millennium Wheel) 
เป็นชงิชา้สวรรคท์ีสู่งทีสุ่ดในทวปียุโรป มคีวามสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่
ไดรั้บความนยิมอยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี โดยมแีมน่ ้าเทมสก์ัน้อยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) เดมิชือ่ คฤหาสน์
บักกิง้แฮม (Buckingham House) เป็นพระราชวังทีเ่ป็นทีป่ระทับเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษ 
เป็นสถานที ่ทีใ่ชส้ าหรับการเลีย้งรับรองของรัฐและยังเป็นสิง่ดงึดูดนักท่องเที่ยวส าคัญทีห่นึง่ของ
เมอืงลอนดอน เป็นทีร่วมพลังใจทัง้ในการฉลองและในยามคับขนัของชาวองักฤษ สิง่กอ่สรา้งเดมิเป็น
คฤหาสน์ทีส่รา้งส าหรับจอหน์ เชฟฟิลด ์ยุคแห่งบักกิง้แฮมในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 
สมเด็จพระเจา้จอรจ์ที ่3 ทรงซือ้เพือ่ใชเ้ป็นพระราชฐานสว่นพระองค ์ทีรู่จั้กกันในชือ่ “วังพระราชนิี” 

(The Queen's House) ระยะ 75 ปีตอ่มาเป็นเวลาทีม่กีารขยายต่อเตมิพระราชวังโดยสถาปนกิจอหน์ 
แนช (John Nash) และ เอ็ดเวริด์ บลอร ์(Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวังบกักิง้
แฮมกลายมาเป็นพระราชฐานทีป่ระทับอยา่งเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษเมือ่สมเด็จพระราชนิีนาถ
วกิตอเรยีขึน้ครองราชยเ์มือ่ปี ค.ศ. 1837 การต่อเตมิครัง้ใหญ่ครัง้สดุทา้ย ไดเ้ริม่ด าเนนิขึน้ชว่งปลาย
ครสิตศ์ตวรรษที ่19 และ ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ซึง่รวมทัง้ดา้นหนา้ทีเ่ห็นอยูใ่นปัจจบุนั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าท่านเทีย่วชมหอคอยแหง่ลอนดอน (Tower of London) (ถ่ายรูปดา้นหนา้) ตัง้อยูท่ีฝ่ั่งแมน่ ้า

เทมสใ์นกรุงลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการ สรา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลยีมที ่1 แห่ง

อังกฤษ เมือ่ปี ค.ศ. 1078 เพือ่ป้องกันการโจมตขีองชาวเมอืงทีต่่อตา้นชาวนอรม์ัน ต่อมา หอคอย

แห่งลอนดอน ถูกใชเ้ป็นทีคุ่มขังนักโทษทีม่ยีศศักดิส์งู ตัง้แต่ ปี ค.ศ. 1100 จนถงึ กลางศตวรรษที ่

20 แตใ่นปัจจบุนัไมม่พีระราชวงศอ์ังกฤษอาศัยอยูแ่ลว้ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หดู้สมบัตติ่าง ๆ ของ

แผน่ดนิ ไฮไลทค์อื มงกฎุและเพชรนลิจนิดาทัง้หลาย โดยเฉพาะ The Crown Jewels และเพชรเม็ด

ใหญท่ีส่ดุในโลก Cullinan I และ II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ช ัน้น าที ่ถนนออกซฟ์อรด์ (Oxford Street) ที่มี
หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมายอยา่ง Mark & Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรอื 
ยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอย่าง หา้งฮารว์ยี ์นโิคล 
(Harvey Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าจากทั่ว
ทกุมมุโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ีน่ยิมกนัทั่วโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางกลบัสูท่ ีพ่กั 

พกัที ่ Ibis London Earls Court หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั (กลางกรงุลอนดอน) 

 

วนัทีห่า้            อสิระเต็มวนัในกรงุลอนดอน                                                               (B/-/-) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีก่รงุลอนดอน อธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถบสั 

และอาหาร) หวัหนา้ทวัรแ์นะน าวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ท ัง้นีท้่านควรเตรยีมความ

พรอ้ม และวางแผนการเดนิทางลว่งหนา้กอ่นถงึวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของ

ทา่น 

พกัที ่ Ibis London Earls Court หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั (กลางกรงุลอนดอน) 

 

วนัทีห่ก           สะพานมลิเลนเนีย่ม – วหิารเซนตพ์อล – พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์– สนามบนิแกตวกิ                         

                                                                                                                                 (B/L/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่สะพานมลิเลนเนยีม (Millennium Bridge) หรอืเป็นรูจ้ักในสะพานทางเทา้มิ
ลเลนเนยีมแหง่เมอืงลอนดอน คอื สะพานแขวนโครงสรา้งเหล็กส าหรับคนเดนิทีส่รา้งขา้มแมน่ ้าเทมส ์
เชือ่มต่อเขตแบงค์ไซด์ (Bankside) กับเขตตัวเมอืงลอนดอน ตัง้อยู่ระหว่างสะพานเซาท์วาร์ค 
(Southwark Bridge) และสะพานรถไฟแบล็คเฟรยีร ์(Blackfriars) สะพานมลิเลนเนียม ถูกสรา้งขึน้
ใน ค.ศ. 1998 และเปิดใชง้านเมือ่วันที ่10 มถินุายน ค.ศ. 2000 บรเิวณตอนใตข้องสะพาน  

ผ่านชม โรงละครโกลบ (Globe Theater) และ หอศลิป์แบงคไ์ซด ์(Bankside) ตอนเหนือของ
สะพาน ผา่นชม โรงเรยีนแหง่เมอืงลอนดอน (School of London) และ ผ่านชม ดา้นล่างของสะพาน 
คอื มหาวหิารเซนตพ์อล (St. Paul's Cathedral) เป็นอาสนวหิารของครสิตจักรแห่งประเทศ
อังกฤษ และเป็นโบสถป์ระจ าต าแหน่งบชิอปแห่งเมอืงลอนดอน สรา้งขึน้เพือ่อุทศิแก่นักบุญเปาโล
อคัรทตู ตัง้อยูใ่นเมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ อาสนวหิารทีเ่ห็นในปัจจบุนัสรา้งเมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่
17 และเชือ่กันว่าเป็นอาสนวหิารที ่5 ตัง้แต่สรา้งอาสนวหิารกันมา ณ ทีต่ัง้นี้ แต่อาจจะสงูกว่านัน้ถา้
นับการบูรณะเขา้ไปดว้ย แนวเชือ่มของสะพานมลิเลนเนียมสามารถเห็นทวิทัศน์ดา้นหนา้ของมหา
วหิารเซนตพ์อลจากมมุไกลไดอ้ยา่งชดัเจนสวยงาม 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย  น าท่านเขา้ชมพระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(Windsor Palace) พระราชวังซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นบา้นของ
ครอบครัวกษัตรยิแ์ละพระราชนิีแห่งอังกฤษมานานกว่า 1,000 ปี โดยพระราชวังเก่าแก่ขนาด 5 ไร่
แห่งนี้ ปัจจุบันยังถูกใชเ้ป็นที่พ านักของสมเด็จพระราชนิีอลซิาเบธที่ 2 ซึง่มักจะใชเ้วลาส่วนใหญ่
ในชว่งวันหยุดสดุสัปดาหอ์ยู่เสมอ ทัง้นี้ผูม้าเยอืนควรเผือ่เวลาในการเขา้ชมอยา่งนอ้ยประมาณ 2-3 
ชั่วโมง เพราะทีน่ี่ลว้นเต็มไปดว้ยสิง่ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ ทัง้ State Apartments ทีถู่กตกแต่งอย่าง
สวยงามดว้ยผลงานศลิปะอันทรงคุณค่า ซึง่เป็นของสะสมของเหล่าราชวงศ ์รวมถงึความงดงามของ
สถาปัตยกรรมแบบกอธคิในโบสถ ์St. George ซึง่เป็นทีฝั่งพระศพของกษัตรยิแ์ห่งประเทศอังกฤษ
หลายพระองค ์และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บา้นตุ๊กตาแสนสวยและมี
ชือ่เสยีงทีส่ดุโลกทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 โดยชา่งฝีมอืชัน้น าในสมยันัน้ เป็นตน้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

18.30 น. น าทกุทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานลอนดอนแกตวกิ 
22.05 น.   ออกเดนิสูส่นามบนิสนามบนิสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิ Scoot เทีย่วบนิที ่TR751 (บนิตรง) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด          สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

16.10 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและประทับใจ  

 

+++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+++ 

 

อตัราคา่บรกิาร  

ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั 
ท ัง้นีท้า่นสามารถใหท้ปิหวัหนา้ทวัรช์าวไทยไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในตา่งประเทศ 

ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8-10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  

พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

22-28 มนีาคม 2565 59,999.- 59,999.- 58,000.- 55,000.- 15,000.- 

12-18 เมษายน 2565 
สงกรานตต์รงวนั 

65,999.- 65,999.- 64,000.- 61,00.- 15,000.- 



 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 

 คา่รถบสัโดยสารปรับอากาศ 

 คา่อาหาร 13 มือ้ (เชา้ 5 มือ้, กลางวัน 4 มือ้, เย็น 4 มือ้) 

 โรงแรมทีพ่ัก 5 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

รายชือ่โรงแรม 

1. Ibis Lonodn Earls Court หรอืเทยีบเทา่ 5 คนื 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท มรีายละเอยีดความคุม้ครองตามเงือ่นไข

กรมธรรม ์ 

-คุม้ครองวงเงนิ 2,000,000 บาท ส าหรับ ผูเ้ดนิทางอาย ุ1-75 ปี 

-คุม้ครองวงเงนิ 1,000,000 บาท ส าหรับผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปีขึน้ไป 

-เด็กทารกอายตุ ่ากวา่ 1 ปี ไมส่ามารถท าประกนัการเดนิทางได ้

-กรมธรรมน์ี ้ไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่ดนิทางไป หรอืผา่น 3 จังหวัดชายแดนใต ้ปัตตาน ียะลา นราธวิาส 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่วซีา่องักฤษ 

× คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 

× คา่ตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย และ RT PCR ขาเขา้ประเทศไทย  

× คา่ตรวจ ATK ท ี ่ตรวจภายใน 48 ชม. หลงัจากเดนิทางถงึองักฤษ  

× คา่โรงแรมกกัตวัตอนมาถงึประเทศไทย 1 วนั 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง           

คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนอืจากรายการ  

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน (สายการบนิ Scoot อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระไดท้า่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 20 กก.) 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ตามประกาศของสายการบนิภายหลังจากวันทีจ่อง 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

 

→เง ือ่นไขการจอง และ วธิกีารช าระเงนิ: 

บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์หบ้รกิารแกผู่ท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบ 2 เข็ม และมวีคัซนีพาสปอรต์แลว้เทา่น ัน้ 

ประเทศองักฤษรบัรองการฉดีวคัซนีทกุยีห่อ้  

พาสปอรต์ : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หาก

ไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการยนืยนัการจอง 

สว่นทีเ่หลอือกีจ านวน 39,999 บาท ช าระภายในวนัที ่20 ก.พ. 2565  

 กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

 หากไมช่ าระคา่มดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากไมช่ าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ภายในวันที ่20 ก.พ. 2565 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการจองของ

ทา่นและคนืเงนิจ านวน 12,000 บาท โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  



 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

→เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ, เลือ่น หรอืขอคนื

เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ท่านออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

***เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

บรษัิทฯ จงึก าหนดวันยกเลกิการจอง พรอ้มการหักเงนิ ดังนี ้ 

 ยกเลกิกอ่นวันที ่20 กมุภาพันธ ์2565  คนืเงนิจ านวน 12,000 บาท  

 ยกเลกิระหวา่งวันที ่21 กมุภาพันธ ์– 6 มนีาคม  2565  คนืเงนิจ านวน 35,900 บาท 

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 ยกเลกิต ัง้แตว่นัที ่7 มนีาคม 2564 จนถงึวนัเดนิทางไมค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการท าวซีา่องักฤษ 
 

เอกสารและขอ้มลู ใชย้ ืน่วซีา่ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตลอดเวลาขึน้อยูก่บัสถานทตู 
สามารถ ยืน่ขอวซีา่องักฤษ ลว่งหนา้ไดไ้มเ่กนิ 90 วนั และควรยืน่กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

ระยะเวลาการพจิารณา : ประมาณอยา่งต า่ 15 วนัท าการ ผูเ้ดนิทางตอ้งยืน่ขอวซีา่ดว้ยตัวเอง 
(โชวต์ัวเพือ่สแกนลายนิว้มอื) สามารถท ายืน่ขอลว่งหนา้ได ้3 เดอืนกอ่นการเดนิทาง 

 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายกุารใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน และ หนังสอืเดนิทางเลม่

เกา่ (ถา้ม)ี เนือ่งจากตอ้งอา้งองิประวตักิารเดนิทางยอ้นหลัง 5-10ปี 
2. การยืน่วซีา่อังกฤษ ไมต่อ้งน ารปูไปดว้ย เพราะตอ้งไปถา่ยรปูทีศ่นูยรั์บยืน่ฯ ในวนัทีไ่ปยืน่ขอวซีา่ 
3. ส าเนาบัตรประชาชน (ไมต่อ้งแปล) และ ส าเนาทะเบยีนบา้น + แปลภาษาอังกฤษ 
4. หลักฐานการท างาน 

- จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษ) ระบชุือ่ ตามพาสปอรต์ ต าแหน่ง เงนิเดอืน อายกุาร
ท างาน และวันลาหยดุงาน  
- หนังสอืจดทะเบยีนธรุกจิ หรอืหนังสอืจดทะเบยีนพาณชิย ์(ภาษาไทย+แปล)  
- จดหมายรับรองจากสถาบันการศกึษา (ภาษาอังกฤษ) 

5. หลักฐานการเงนิยอ้นหลังจากธนาคารอยา่งนอ้ย 6 เดอืน และ หนังสอืรับรองจากธนาคาร (ตัวจรงิ
ภาษาอังกฤษชือ่ตอ้งตรงตามพาสปอรต์ บัญชอีอมทรัพย ์และ บัญชทีีเ่งนิเดอืนเขา้) 

6. กรณีไปเยีย่มเยยีนญาต ิครอบครัว แฟนเอกสาร ตอ้งแสดงหลักฐาน การตดิตอ่ซึง่กันและกัน ดังนี ้
(สแกนสง่เมลลม์า) 
1.ส าเนาพาสปอรต์ผูเ้ชญิ 

2.ส าเนาตราประทับเขา้ประเทศไทย (ตราแสตมป์เขา้ประเทศไทย) 

3.จดหมายเชญิ ระบ ุวตัถปุระสงคก์ารเชญิ วนัเดนิทาง ชือ่ ทีอ่ยู ่และเบอรโ์ทรของผูเ้ชญิใหช้ดัเจน 

ระบดุว้ยวา่ ซพัพอรท์คา่ใชจ้า่ยหรอืไม ่

4.ถา้ซพัพอรท์คา่ใชจ้า่ย ใชส้เตทเมน้ยอ้นหลัง 6เดอืน ของผูเ้ชญิแนบมาดว้ย 

5.ส าเนาใบเสร็จคา่ไฟ คา่น ้า คา่โทรศัพท ์ทีร่ะบชุือ่ และทีอ่ยูข่องผูเ้ชญิ (ใชแ้นบอา้งองิวา่มตีัวตน

จรงิๆ) 

6.รปูถา่ยคูก่ัน กับสถานทีเ่ทีย่ว รปูถา่ยบา้นทีพั่ก หรอือืน่ๆ ถา้ม ี(ยนืยันความสมัพันธ)์ 

7. ส าหรบัผูท้ ีอ่ายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ เดนิทางคนเดยีว หรอื เดนิทางกับผูอ้ ืน่ทีม่ใิชบ่ดิา-มารดา 
หรอืผูป้กครอง ตอ้งมหีนังสอืยนิยอม จากบดิา-มารดา หรอืผูป้กครอง (ภาษาอังกฤษ) 

8. ณ ตอนนีผู้ย้ ืน่ใบค ารอ้งขอวซีา่ทกุคน ตอ้งไปทีศ่นูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ฯ ดว้ยตนเอง เด็กทีม่อีายนุอ้ย
กวา่ 18 ปี ทีต่อ้งการยืน่ใบค ารอ้งขอวซีา่ จ าเป็นตอ้งมผีูป้กครองหรอืผูใ้หญท่ีม่อี านาจพามายืน่ใบค า
รอ้งขอวซีา่ ทีศ่นูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่สหราชอาณาจักรดว้ย 

9. วซีา่ดว่น (Priority Visa) ทราบผลใน 3-5 วนั ราคา 9313 บาท/ทา่น     
(ไมก่ารันตทีกุเคส) 
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หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้และมคีา่ใชจ้า่ยโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

11. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าทีซ่ ือ้จากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทเอ็กซค์ลูซฟี เจอรน์ี่ย ์จ ากัด เป็นตัวแทนในการตดิต่อทีพ่ัก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศ

ไทยสูจ่ดุหมายปลายทางตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากดั

ในการใหบ้รกิารของสายการบนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถที่ใหบ้รกิารระหว่างเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  



 


