รหัสโปรแกรม : 22838 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
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ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค (บริการอาหารบนเครื่อง)

- -

11.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 เคาน์เตอร์ R
ประตูทางเข้าเบอร์ 7 สายการบิน Scoot โดยมีเจ้าหน้าที่
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้าน
เอกสารต่างๆ สมภาระถือขึน้ เครือ่ ง 10 กก. สัมภาระโหลดใต้
เครือ่ ง 20 กก.

14.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเทีย่ วบิน TR 750
20.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค ประเทศอังกฤษ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชม.)
ลอนดอน เมืองในฝันของนักเดินทางทั่วโลกที่ผสานความคลาสสิคแบบผูด้ ีกบั ความทันสมัยยุคใหม่ไว้ด้วยกันอย่างลงตัวทั้งสถาปัตยกรรม
อาหารและแฟชั่นสุดล้า นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั

พักที่ Ibis London Heathrow Airport หรือเทียบเท่า
ibis London Wembley

(3/18)
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เช้า...

ลอนดอน – เคมบริดจ์ ชมเมือง – เมืองยอร์ค – Shambles Street - ตรอกไดแอกอน
นาท่านออกเดินทางสู่เมือง เคมบริดจ์ เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ในอังกฤษ สหราชอาณาจักร และเป็น
ศูนย์กลางการปกครองของเคมบริดจ์เชอร์

บริการอาหารเช้า ณ

ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านออกเดินทางสูเ่ มือง เคมบริดจ์ เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ในอังกฤษ สหราชอาณาจักร และเป็นศูนย์กลางการปกครองของ
เคมบริดจ์เชอร์

เดินทางสู่ เมืองยอร์ค เมืองเล็กๆทีส่ าคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี นาท่านตะลุย
Shambles Street เป็นตรอกทีส่ ร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยุคกลาง ช่วงศตวรรษที่ 14 อายุมากว่า 2,000 ปี เต็มไป
ด้วยสิ่งก่อสร้างอันเก่าแก่ และยังคงอนุรักษ์คงแบบเดิมไว้อย่างดี

เยี่ยมชม ตรอกไดแอกอน ตรอกที่รับแรงบันดาลใจมา
จาก The Shambles ซึ่งเป็นสถานที่สาหรับจับจ่ายใช้
สอยของพ่อมดแม่มด เป็นส่วนในฉากภาพยนตร์ แฮร์รี่
พ็อตเตอร์

เทีย่ ง/ค่า... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่ Travelodge York Central หรือเทียบเท่า
(4/18)
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เช้า...

กาแพงเมืองยอร์ค - มหาวิหารยอร์ค - นิวคาสเซิล - ถนนช้อปปิ้ง นอร์ธัมเบอร์แลนด์ - แม่น้าไทน์ – สกอตแลนด์ ปราสาทเอดินเบิร์ก - ย่านเมืองเก่า
บริการอาหารเช้า ณ

ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินชม กาแพงเมืองยอร์ค กาแพงเมืองโบราณในศตวรรษที่ 14 โครงสร้างโรมันอันเก่าแก่ที่ยงั คงสภาพดีอยู่

ผ่านชม มหาวิหารยอร์ค มหาวิหารที่สร้างเป็นแบบกอธิคที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1408 และมีหน้าต่าง
ประดับกระจกสีที่ใหญ่ทสี่ ุดในโลก

นำท่ำนเดิ นทำงต่อไปยัง นิ วคำสเซิ ล เมืองทีต่ งั ้ อยู่รมิ ทะเล เป็ นเมืองท่า
ศูนย์กลางการเดินเรือ และการพาณิชย์ของอังกฤษ และทีม่ คี วามสําคัญคือ
เป็ นจุดเริม่ ต้นของกําแพงประวัตศิ าสตร์ของอังกฤษ คือแฮเดรียนวอลล์ ผ่าน
ชมสะพาน ปราสาทนิวคาสเซิล และสะพาน มิลเลนเนียม ทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์
ของเมืองท่าแห่งนี้ ถนนช้อปปิ้ ง นอร์ธมั เบอร์แลนด์ นอร์ ธ ถนนเป็ นหลัก
ถนนช้อปปิ้ งในเมืองNewcastle upon Tyneในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ เป็ นทีต่ งั ้ ของร้านค้าปลีก ธนาคาร
และร้านกาแฟทีห่ ลากหลาย
(5/18)

นำท่ำนเดิ นทำงสู่ สกอตแลนด์ เป็ นประเทศทีต่ งั ้ อยูท่ างตอนเหนือของประเทศอังกฤษ และเป็ นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร
เป็ นประเทศทีม่ สี ถาปั ตยกรรมอลังการดังเทพนิ
่
ยาย ปราสาทเอดินเบิรก์ อันสง่างามด้วยทาเลที่ตงั้ บนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็ น
สง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริยส์ ก๊อต เคยถูกทาลายลงหลายครัง้ แต่ทกุ ครัง้ ก็ได้รบั การบูรณะ และสร้างใหม่ให้
กลับคืนสูค่ วามสง่างาม

ย่านเมืองเก่า ของเอดินบะระเป็ นแหล่งรวมสถานที่ที่นา่ ทึง่ ของเมืองหลวงของประเทศแห่งนี ้ ซึง่ รวมถึง ปราสาทเอดินเบิรก์ที่
ยิ่งใหญ่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสกอตแลนด์ และพิพิธภัณฑ์ The Scotch Whisky Experience ไม่เพียงเท่านี ้ ตรอกและถนนแคบๆ
เหล่านีย้ งั เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวเล็กๆ ที่แปลกหูแปลกตาอีกด้วย ย่านนีข้ องเมืองเหมาะสาหรับการสารวจด้วยการเดิน เดินตามเส้นทาง
ที่นาไปสูบ่ า้ นที่มีหลายชัน้ แบบยุคกลาง ผ่าน “wynds“ (ตรอก) ที่ลกึ ลับเพื่อเข้าสูจ่ ตั รุ สั คนเดิน

ค่า... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่ Hotel Novotel Edinburgh Park หรือเทียบเท่า
(6/18)
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ทะเลสาบดิสตริกด์ – แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - บิสเตอร์วิจเลจ เอาท์เล็ต

B - -

เช้า...

บริการอาหารเช้า ณ

ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบดิสตริกด์ หรือรูจ้ กั กันในชื่อ เลกแลนด์ (Lakeland) เป็ นพืน้ ที่ที่มีภมู ิประเทศแบบภูเขาในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
อังกฤษ เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมในวันหยุด มีทะเลสาบ, ภูเขา และป่ าที่มีชื่อเสียง นอกจากนีย้ งั เป็ นที่ตงั้ ของอุทยานแห่งชาติเลกดิสตริกต์ ซึง่
ครอบคลุมพืน้ ที่เกือบทุกส่วนของเลกดิสตริกต์อีกด้วย ซึง่ ในแต่ละปี จะมีผเู้ ยี่ยมชมอุทยานนีก้ ว่า 15 ล้านคน

เดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองที่ใหญ่อันดับ 2 รองจากลอนดอนในอดีตเป็นศูนย์กลางการปฎิวัติอุตสาหกรรม ปัจจุบันคนทั่วโลกรู้จักเมือง
นี้ผ่านสโมรฟุตบอลชื่อดังอย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด นาท่านเยี่ยมชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินที่ระลึกและชมความ
ยิ่งใหญ่ของสโมสรแห่งนี้
เทีย่ ง... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
(7/18)

นาท่านสู่ บิสเตอร์วลิ เลจ เอาท์เล็ต สวรรค์ของแหล่งนักช้อป มีสินค้าแฟชั่นมากมายให้เลือก ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก เสื้อผ้า
กระเป๋า รองเท้าแฟชั่น เช่น Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent Paris และ Marni อีกทั้งยังมีร้านอาหาร
และคาเฟ่ให้ท่านได้เลือกลิ้มลอง
ค่า... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่ Holiday Inn Express Bicester หรือเทียบเท่า
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เช้า...

หมู่บ้านไบบิวรี่ – โบสถ์เซนต์แมรี่ - ลอนดอน – พระราชวังบัคคิงแฮม – วิหารเวสต์มินสเตอร์ - อาคารรัฐสภา
หอนาฬิกา Big Ben London Eye - ดาวนิ่ง สตรีท - Tower of London – Tower Bridge - ช้อปปิ้งแฮร์รอดส์

บริการอาหารเช้า ณ

ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ไบบิวรี่ เป็นหมู่บ้านชนบทดั้งเดิมที่สวยที่สุดแห่วหนึ่งของประเทศอังกฤษ โดด
เด่นด้วยสถาปัตยกรรมด้วยบ้านทีม่ ีลักษณะกระท่อมที่สร้างมาเป็นเวลานาน และมีแม่น้า
ไหลผ่านทาให้หมู่บ้านแห่งนี้งดงามมากขึ้นไปอีก อิสระเก็บภาพความประทับใจ
(8/18)

โบสถ์เซนแมรี่ เป็ นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สดุ ในหมูบ่ า้ น บ่งบอกถึง
ประวัติศาสตร์ที่สาคัญของอังกฤษอีกแห่งหนึง่

นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังบัคคิงแฮม เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์อังกฤษภายหลังการเสด็จขึ้นครองราชย์ของ พระนางเจ้าวิตอเรีย ในปี ค.ศ. 1837
ปัจจุบันเป็นประทับของ พระราชินีอลิซาเบธที่ 2 อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ชมวิหารเวสต์มินสเตอร์ เป็นวิหารที่เก่าแก่ได้รับการสถาปนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1065 และ
ยังเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสของราชวงศ์ระหว่างเจ้าหญิงอลิชาเบธ กับ เจ้าฟ้าชายฟิลิป และเจ้ าชายวิลเลียม กับ องค์หญิงเคท จากนั้นนาท่าน
ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภา หอนาฬิกาบิ๊กเบน เป็นความภาคภูมิใจของชาวลอนดอน แลนมาร์คที่คนทั่วโลกรู้จักและใฝ่ฝันว่าจะต้องมาเช็คอินให้ได้สักครั้งนึงในชีวิต
ลอนดอนอาย ชิงช้าสวรรค์ที่สร้างด้วยโครงเหล็กค้าเพียงข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลก ไปต่อกันที่ ถนนดาวนิ่ง (Downing Street) เป็นที่พานักของนายกรัฐมนตรี
อังกฤษ ที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1684 Tower of London (หอคอยลอนดอน) เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้าเทมป์ จากนั้นถ่ายรูป
กับ Tower Bridge สะพานข้ามแม่น้าเทมป์ที่สามารถยกเปิด – ปิดได้

(9/18)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง ช้อปปิง้ แฮร์รอดส์ ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และหรูหราที่สุดในโลก ก่อตั้งเมื่อปี 2377 ภายใน
ห้างตกแต่งได้อย่างสวยงามและหรูหราไฮเอน และยังมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกช้อปถึง 300 กว่เบอร์
าร้านเกอร์ ล็อบสเตอร์
แนะนำเมนู

เทีย่ ง/ค่า... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่ ibis London Wembley หรือเทียบเท่า
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เช้า...

สโตนเฮนจ์ – Roman Bath – ร้านแซลลี่ ลันน์ - จัตุรัสทราฟัลการ์ – Oxford Street
- ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค
บริการอาหารเช้า ณ

ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่ำนออกเดิ นทำงสู่เมือง Salisbury ชม สโตนเฮนจ์ โบราณสถานลึกลับ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ทถ่ี ูก
สร้างขึน้ เมื่อประมาณ 3,000ปี ก่อนศริตกาล
(10/18)

ฃฃฃ

นําท่านชม Roman Bath โรงอาบนํ้าโบราณขนาดใหญ่ ทีม่ อี ายุกว่า 2,000 ปี สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยทีช่ าวโรมันบุกเข้ายึดเกาะอังกฤษ ภายใน
Roman Baths แบ่งออกเป็ น 4 โซน คือ 1. บ่อนํ้าพุรอ้ นธรรมชาติผุดขึน้ จากใต้ดนิ และไหลเข้าสูบ่ ่อเก็บนํ้าทีช่ าวโรมันสร้างขึน้ บ่อนี้ถอื ว่าเป็ น บ่อ
นํ้าศักดิสิ์ ทธิ ์ 2. วิหารโรมัน 3. ห้องอาบนํ้าของชาวโรมัน และ 4. พิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี ก็บรวบรวมสิง่ ของต่างๆ

Sally Lunn's ร้านขนมปั งในตํานานทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ในเมืองบาธ ประเทศอังกฤษ แถมพ่วง
หนึ่งตํานานคือหนึ่งในตึกเก่าทีส่ ดุ ในเมืองเช่นกันสร้างปี 1482 ส่วนตัวร้านเปิ ดมาตัง้ แต่ปี
1680 เจ้าของร้านSally Lunn คิดค้นขนมปั งทรงกลมด้านนอกหนาด้านในเนื้อนุ่มเป็ นคน
แรกในเมืองแห่งนี ้ ( รายการอาหารไม่รวมในโปรแกรมทัวร์ )

จัตรุ สั ทราฟัลการ์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในสงครามนโปเลียนิก ระหว่างอังกฤษ ฝรั่งเศสและสเปน

นาท่านสูท่ า่ อากาศยานลอนดอนแกตวิค 22.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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7

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื่อง)

- - -

16.10 น. เดินทางถึง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ : ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริ ง ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นหลัก

หากท่านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทาการ
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ท หรื อ เวลาบิน

(12/18)

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
พัก2-3ท่ าน/ห้ อง
(ราคาต่ อท่ าน)

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
ไม่ มีเตียง
(ราคาต่ อท่ าน)

พักเดีย่ วเพิม่
(ราคาต่ อท่ าน)

47,777

45,777

9,977

57,777

55,777

9,977

23 - 29 มิถุนายน 65

57,777

55,777

9,977

12 – 18 กรกฎาคม 65

59,777

57,777

9,977

59,777

57,777

9,977

29 กันยายน – 05 ตุลาคม 65

59,777

57,777

9,977

11 - 17 ตุลาคม 65

62,777

60,777

9,977

62,777

60,777

9,977

กาหนดการเดินทาง
31 มีนาคม – 06 เมษายน 65
( วันจักรี )

12 – 18 พฤษภาคม 65
( วันวิสาขบูชา )

( วันอาสาฬหบูชา )

11 - 17 สิ งหาคม 65
( วันเฉลิมพระชนมพรรษา )

( วันคล้ายสวรรคต ร.๙ )

20 – 26 ตุลาคม 65
( วันปิ ยมหาราช )

**มีตวั๋ แล้วส่ วนลดท่ านละ 10,000 บาท**
**ราคาเด็กอายุไม่ ถงึ 2 ปี 9,977 บาท กรณีเด็กอายุเกิน 2 ปี มีเตียงให้ คดิ ราคาผู้ใหญ่ **
** อัตราค่าบริการสาหรับผู้เดินทาง 20 ท่ านขึน้ ไป หากไม่ ครบขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าบริการเพิม่ **
** ค่าบริการข้ างต้ นยังไม่ รวม**

(13/18)

ค่าทิปคนขับรถ ค่าหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิน่ 2,500 บาท หรื อ 60 ปอนด์ / ทริป/ ท่ าน
(ขอสงวนสิทธิ์เก็บในวันเช็คอินก่อนเดินทาง)
เงื่อนไขการชาระเงิน
- กรุ ณาชาระเงินมัดจา 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากวันจอง พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง
- การจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุ ณาชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
- กรณี ไม่ผา่ นการอนุมตั ิวซิ ่า บริ ษทั ฯขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งพร้อมทั้งคิดค่าดาเนินการ 3,000 บาท หรื อลูกค้าเลือก เปลีย่ น โปรแกรมทัวร์
ใหม่ได้ (ไม่เสี ยค่าดาเนินการ)
- กรณี ลูกค้าที่เดินทางไม่ได้สามารถแจ้ง เลื่อน การเดินได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน และต้องแจ้งให้ทราบไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง
หรื อ แจ้ง เปลีย่ น ผูเ้ ดินทางโดยต้องแจ้งไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน ก่อนเดินทาง (สาหรับผูท้ ี่มีวซิ ่าแล้ว) และแจ้งไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง
(สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งทาวีซ่าใหม่)
หมายเหตุ : ระบบจะทาการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ หากไม่ ได้รับการชาระภายในวันทีก่ าหนด

อัตราค่ าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับ Economy Class รวมน้ าหนักกระเป๋ าตามที่ระบุไว้ในรายการ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง
- ค่าโรงแรมที่พกั ห้องละ 2 ท่าน, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สามารถใช้บริ การทางบริ ษทั ฯได้ 7,000 บาท สาหรับท่านที่ยงั ไม่มีวซี ่า)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม, มินิบาร์ในห้อง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าทา PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ชัว่ โมง หรื อการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ทุกรู ปแบบ และค่าโรงแรมกักตัว ASQ (ถ้ามี)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ-ใบกากับภาษี) และค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น 2,500 บาท (60 ปอนด์)

เงื่อนไขการยกเลิก หรื อ เลื่อนการเดินทาง หรื อ เปลีย่ นผู้เดินทาง
-

ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทุกกรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่าบริ การ 50% ของราคาทัวร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
ยกเลิกก่อนการดินทาง 1 - 14 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าบริ การเต็มจานวนของราคาทัวร์
เลื่อนการเดินทาง แจ้งเลื่อนได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วันและต้องแจ้งให้ทราบไม่นอ้ ยกว่า 45 วันก่อนวันเดินทาง
เปลี่ยนผูเ้ ดินทาง ต้องแจ้งให้ทราบไม่นอ้ ยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง (สาหรับผูท้ ี่มีวซี ่าแล้ว) และไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง
(สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งทาวีซ่าใหม่)
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เงื่อนไขและข้ อกาหนดในการรับบริการ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศ หรื อเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่า หากมีการยืน่ วีซ่าแล้ว ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อถูกปฏิเสธ การเข้า-ออกจากประเทศใดๆ
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสื อ เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ใน
การจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่ลกู ค้ามิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ พร้อมการชาระเงินมัดจา
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริ ษทั ฯ เช่น
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ หรื อการบริ การของสายการบิน เป็ นต้น
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้นในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบินค่าภาษี
เชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ( อัตราค่าบริ การนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั ฯ เสนอราคา )
6. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกสิ ทธิประโยชนข์องท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด
7. ตาแหน่งที่นงั่ บนเครื่ องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่งที่นงั่ ได้เอง
8. มัคคุเทศก์ หรื อพนักงานตัวแทนของทางบริ ษทั ฯ ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆแทนบริ ษทั ฯ และไม่รับฝากสิ่ งของใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อท่านจองทัวร์ และชาเงินระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับข้ อตกลงและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ แจ้ งแล้วข้ างต้ น
โปรดอ่ านข้ อมูลรายการทัวร์ ทุกครั้งก่ อนทาการจอง หากมีข้อสงสั ยกรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทาการจอง
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เงื่อนไขการจองรถรับ - ส่ ง สนามบิน
- แจ้ งการใช้ บริการรถรับ-ส่ ง สนามบินไม่ น้อยกว่ า 3 วันก่ อนการเดินทาง
- การรอรับจากทีพ่ กั เจ้ าหน้ าทีจ่ ะรอทีส่ ถานทีน่ ัดหมายตามเวลานัดรับกรณีไม่ พบลูกค้ า และไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปล่อยรถ
- กรณีจุดนัดพบทีส่ นามบิน เจ้ าหน้ าทีจ่ ะรอพบลูกค้ าเป็ นเวลา 120 นาที นับจากเวลาเครื่ องมาถึงสนามบิน กรณีไม่พบลูกค้ าและไม่ สามารถติดต่ อได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปล่ อยรถ
- กรณีแจ้ งยกเลิก กรุณาแจ้ งล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 1 วัน ก่ อนวันเดินทาง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กรณีเกิดการล่ าช้ า หรื อเหตุสุดวิสัยทีไ่ ม่สามารถเข้ ารับได้ ตามกาหนดอันมีสาเหตุจากการปิ ดถนน นา้ ท่ วม หรื อก่ อการร้ าย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้ านากระเป๋าเดินทางขึน้ รถได้ ขนาดไม่ เกิน 22 นิว้ จานวน 1 ใบ / ท่ าน
- ระยะทางไม่ เกิน 39 กม. ราคา 1,077 บาท/เทีย่ ว ระยะทาง 40 – 70 กม. ราคา 1,277 บาท/เทีย่ ว นับจากจุดรับ – ส่ ง
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 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
 หรือโทร 02-234-5936
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