
EUR14_INSIGHT GREAT BRITAIN 9 Days_2022                                                                      1/6 

 
 

รหัสโปรแกรม : 23233 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

EUR 14 Great Britain 9 Days (TG) 

อังกฤษ เวลส ์สก็อตแลนด ์9 วัน 
วันที ่1 ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ - ลอนดอน (องักฤษ)  
21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบิน

ไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน 
 

วันที่ 2 ลอนดอน - ไบบิวรี - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค  
00.15 น. ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910   
06.20 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมอืงแลว้ รถปรับอากาศรอรับท่าน 

เดินทางสู่ภมูิภาคคอตสโวลส ์ มีหมู่บา้นเล็ก ๆ สไตลช์นบทและวิถีสโลว์ไลฟ์เรียงราย สลับกับทุ่งหญ้า
สีเขียวขจี ภูมิภาคนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขนแกะมาตั้งแต่ยุคกลาง หมู่บ้านสวยท่ีแรกที่เราจะแวะ
เยี่ยมชมคือ หมู่บ้านไบบิวรี่ (Bibury) อยู่ในแคว้น Gloucestershire ในเขตหุบเขา Cotswolds เปน็ 
The most beautiful village in England และยกยอ่งให้เป็นหมู่บ้านที่ถ่ายรูปสวยที่สุด ถัดไปคือ 
เบอรต์ัน ออน เดอะวอเตอร์ หมู่บ้านที่โด่งดังทีสุ่ด ดูเงียบสงบมีลำธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหล
ผ่านกลางเมือง ต้นวิลโลว์ท่ีแกว่งกิง่ก้านใบอยู่ริมน้ำบรรยากาศอันรื่นรมย์ แล้วเดินทางตอ่สูเ่มือง 
สแตรทฟอร์ด เมืองที่ตัง้อยูร่ิมฝัง่แม่น้ำเอวอนอันเป็นบ้านเกิดของวิลเลีย่มเช็คสเปียร์ กวีที่มีชือ่เสียง
ที่สุดของอังกฤษ   

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินเล่นชมเมือง หรอืจะเรียกว่าหมูบ่้านเชคสเปียรก์็ว่าได้ ด้วยการที่เปน็กวีเอกสร้างชือ่เสยีงใหเ้ป็นที่

โด่งดังไปทั่วโลก การมาเยอืนเมอืงนี้เหมือนตามรอยนักกวีผู้โด่งดัง แล้วเดินทางสู่ เมอืงยอร์ค (York) 
อดีตโรมันใช้เป็นแนวกำแพงป้องกันการบุกรุกของชาวสก็อตผู้ป่าเถือ่น 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก York Marriott Hotel **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดยีวกัน  
วันที่ 3 ยอร์คมินสเตอร ์- เอดินเบิรก์ (สกอ๊ตแลนด์)  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
09.00 น. ชมและถ่ายรูปกับ คลิฟฟอรด์ทาวเวอร์ สิง่ก่อสร้างโบราณเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ยุคโรมัน เข้าสู่ย่าน

เมืองเก่าอันเป็นทีต่ั้ง มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ทีสุ่ดในองักฤษ 
เป็นโบสถ์แบบกอธิคที่ใหญ่ที่สดุ ภายในงดงามตกแตง่ด้วยกระจกสี               เดินเที่ยวเล่นชมเมือง 
บันทึกภาพสวย หรอืหาซือ้ของทีร่ะลกึ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ออกเดินทางตอ่โดยรถโค้ชข้ามพรมแดนของสก๊อตแลนดเ์ข้าสู่เมืองเอดินเบิร์ก เมอืงหลวงทีต่ั้งอยู่ใน

พื้นที่ที่สวยงาม มีถนนปริ้นเซสเป็นย่านช้อปปิ้งใจกลางเมอืง เรียงรายไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้าน
ขายสินค้า และร้านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่สกอ็ตเครือ่งดนตรีประจำชาตสิก็อตที่มีความเก่าแก่
ทีสุ่ดในโลก รวมทั้งผ้า WOOL และผ้าแคชเมียร์ และผ้าตารต์ัน ผา้ลายสก็อตพื้นเมอืงอันเป็น
เอกลักษณ์ของประเทศ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภตัตาคาร  
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Novotel Edinburgh Centre **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 
 

วันที่ 4 แคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบริ์ก - โฮลรีู๊ด - เลคดสิทริค - วินเดอร์เมียร ์  

http://จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด/
http://www.visitbritain.com/th/destinations/city-guides/york/index.aspx


EUR14_INSIGHT GREAT BRITAIN 9 Days_2022                                                                      2/6 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
08.30 น. ยามเช้านำคณะเที่ยวชมเมือง ขึ้นสู่ยอดเขาแคลตัน ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองถกูแบ่งเป็นสองฝัง่ของ

โอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตัง้ของอนุสรณ์สถานทีค่ล้าย คลึงมหาวิหารแพนธี
ออน ทำให้เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แหง่ทิศเหนือ” กลับลงมาสู่ถนนรอยัลไมล ์
ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสูพ่ระตำหนักโฮลี่รู๊ด ฝัง่ตรงข้ามเป็นรฐัสภาแหง่ชาตสิก็อตอันน่าภาคภูมิใจ 
แล้วนำท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบริ์ก อันสง่างามด้วยทำเลที่ตัง้บนเนนิเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่า
จากทุกมุมเมอืง แบง่เป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชมอาทิ ส่วนของป้อมปราการ, กำแพงปราสาทโบราณ มี
ปืนใหญ่เรยีงราย รวมทั้งประเพณกีารยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทกุวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, 
โบสถ์เซนตม์ากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เข้าสูพ่ระราชฐานชั้นในส่วนท่ีเป็น The Palace จดั
แสดงเกี่ยวกับเรือ่งราวของราชวงศ์แห่งสก็อต หอ้งประทับ และหอ้งมหามงกุฎ และ Great Hall เคย
เป็นทั้งหอ้งจัดเลี้ยง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหารและโรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยุคสมัยปัจจุบนั 
จัดแสดงเกีย่วกับอาวุธยุทโธปกรณ์ทีใ่ช้ในการสงคราม ล้วนควรค่าแก่การได้เข้าชม  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่เมอืงวินเดอร์เมยีร์ สู่เขต เลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนาน

นามว่าดแีละสวยที่สุดของอังกฤษ ทีก่ว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถงึ 16 แหง่ 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภตัตาคาร  
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Low Wood Bay Resort & Spa**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
วันที่ 5 เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - คาร์ดีฟ (เวลส์)  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
08.00 น. ชมบรรยากาศยามเช้าอันแสนสดชื่นของ เลคดิสทริค อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ แหลง่

พักผอ่นตากอากาศ ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบ และหุบเขางดงามประดจุหนึง่
ภาพวาด เดินทางต่อสูแ่มนเชสเตอร ์ เมืองที่มีสโมสรทีมฟุตบอลชือ่ดัง นำเข้าชม สนามโอลด์แทรฟ
ฟอรด์ สโมสรแมนยู ฯ จัดว่ารวยทีสุ่ดอันดับต้นๆของโลก มีสนามแขง่ที่งดงามและทันสมัย MEGA 
STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลกึหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้าชมสนาม
ฟุตบอลและมิวเซียมจะงดให้บริการในวันทำการแข่งขัน) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางตอ่สู่ประเทศเวลส์ เพียงแค่ชอ่งแคบกั้นโดยข้ามสะพานแชเวิร์นสู่เมือง คาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของ

ประเทศ หนึ่งในเครอืจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพง
โบราณ ชมสถานที่สำคัญของเมอืง ศาลาว่าการเมือง และ พพิิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารโบราณ
เก่าแก่ ปัจจุบันเป็นศูนย์บรหิารราชการเมือง   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภตัตาคาร  
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Radisson Blu Hotel, Cardiff **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
วันที่ 6 คาร์ดีฟ - บาธ - พพิิธภัณฑ์น้ำแร่โรมัน - สโตนเฮนจ์ - มหานครลอนดอน  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
08.00 น. เดินทางสู่เมอืงบาธ เพื่อไปชม พิพธิภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ปัจจุบันเป็น

กลุ่มอาคารสำคัญของเมืองซึ่งปจัจุบนัได้รับการอนุรกัษ์ไว้อย่างดี ยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรม
ยุคสมัยโรมันไว้อย่างกลมกลืน ด้านนอกเป็นเหมือนอาคารสวยท่ัวๆไป ภายในแบ่งเป็น 4 โซน คือ 
Sacred Springs, Roman Temple, Roman Bath House และพิพธิภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ
ต่าง ๆ ไฮไลต์ของที่นีอ่ยู่ที่ “Great Bath” อ่างอาบน้ำขนาดใหญ ่ซึ่งเปน็ทั้งจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยว
จะตอ้งมาถ่ายรูปสวย ๆ เป็นทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจนัง่เล่นทอดอารมณ์อยูร่ิมน้ำสีเขียวมรกตอย่างผ่อน
คลาย เที่ยวชมเมืองอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนมีใหเ้ห็นอย่างมากมาย จุดเด่นทีจ่ะเห็น
เด่นชัดคือ “The Circus” ออกแบบโดยจอห์น วูด (John Wood the Younger) สถาปนิกชือ่ดัง
ระดับโลกในยุคนั้น อีกแลนด์มารก์ทีน่่าสนใจ “Royal Crescent” เป็นทาวน์เฮาส์รูปทรงพระจันทร์
เสี้ยว  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ทุง่ราบซอลส์บรี นำชม สโตนเฮ้นจ ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เปน็

อนุสรณ์สถานยุคก่อนประวตัิศาสตรก์ลางทุ่งราบกว้างใหญ่ เสาหินอนสุรณ์สถานประกอบด้วยแทง่
หินขนาดยักษ์ 112 กอ้น ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วงแนว แท่งหนินี้ยังคงเป็นปรศินาความลับ
ดำมืดว่าสร้างในยุคใด ประมาณการว่ามีอายุกว่า 4-5000 ปี เดินทางต่อสู่เมืองบาธ ในหุบเขาเอวอน 
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เมืองเก่าแก่ที่มีอายตุั้งแต่เมื่อครัง้โรมนัเรืองอำนาจจากหลักฐานที่ตัง้ บอ่น้ำพุร้อน และซากอาคาร
เก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 
ค.ศ. 1987 เดินทางสู่ มหานครลอนดอน เป็นเมอืงหลวงของสหราชอาณาจักร 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น - ต้นตำรบัเปด็ย่างอันโดง่ดงั เมนูหอยเชลล์ + กุง้มังกร 
และหลากหลายเมนูความอรอ่ย 

 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Copthorne Tara Hotel London Kensington **** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน 

 

วันที่ 7 มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – ถนนออ็กฟอร์ด หรือ ห้างแฮร์รอ็ด  
07.30 น. รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
08.30 น. เที่ยวมหานครลอนดอน โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ด้วยความเป็นเครือจักรภพ ทำใหต้ัวเมืองถูกประดับ

ไปด้วยงานศิลปะและสถาปตัยกรรมที่ล้ำค่า จัตุรัสพิคคาดิลลี่, จตัุรสัทราฟัลก้าร.์ จตรุัสรฐัสภา, หอ
นาฬิกาบิ๊กเบน, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์, มหาวิหารเซนต์ปอล, ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ำ
เทมส์แหง่แรก, ทาวเวอร์บริดจ์, เข้าชมทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันยิง่ใหญ่เกรียง
ไกร ปัจจุบันเป็นพพิิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลงัใช้เป็นที่เก็บสิ่งของล้ำค่า อาท ิ
มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึง่ประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟรกิา 2” 
หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินอีลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชร
เม็ดใหญ่ทีสุ่ดในโลก และชิ้นสดุท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญท่ี่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟ
ริกา 1” หรอื “คัลลินัน 1”  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  
บ่าย นำท่านสัมผัสวิวทิวทัศน์แบบเบิร์ดอายวิวบน ลอนดอนอาย กระเชา้ไฟฟ้าท่ีสูงทีสุ่ดในทวีปยุโรป 

สถานที่ท่องเที่ยวท่ีได้รับความนิยม อิสระให้ท่านไดช้้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยย่านถนนออ๊กฟอรด์ 
หรือ ห้างแฮร์รอด 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภตัตาคาร  
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Copthorne Tara Hotel London Kensington **** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
 

วันที่ 8 พระราชวงัวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้ง Bicester Outlet - เดินทางกลับประเทศไทย  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
08.00 น. เดินทางสูห่มู่บ้านวินด์เซอร์ที่ตัง้ของ พระราชวังวินด์เซอร ์ กษตัริย์วิลเลียมผู้พชิิต เป็นผูเ้ลือกทำเล

ก่อสร้างอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น้ำเทมส์อยู่เบือ้งล่าง พระราชวังวินด์เซอร์ เป็นที่ประทับประมุขสูงสุด
แห่งประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จึงถอืได้ว่าพระราชวังแหง่นี้เปน็พระราชวงัที่มีผูพ้ำนักอาศัย
ต่อเนือ่งยาวนานกว่าพระราชวังแหง่ใดในโลก เข้าชมภายใน เขตพระราชฐานชั้นใน State 
Apartment ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง ห้องทกุหอ้งจึงถกูประดับประดาด้วยทรัพยส์มบัติของ
ราชวงศอ์ันประมาณค่ามิได ้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน, ม่านปักประดับผนัง, เครื่องลายคราม, รูปปั้น, 
อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถงึเฟอร์นเิจอร์ในยุคต่างๆ และหอ้งที่โดดเด่นที่สดุ St.George's Hall ท้อง
พระโรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ในงานพระราชพิธีเลี้ยงรบัรองพระราชอาคันตุกะ ใน
พระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแตง่ ประดับประดาด้วยอาวุธชดุเกราะและตราประจำราชวงศ ์

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  
13.00 น. นำท่านสู่ Bicester Village เพลดิเพลินไปกับการช้อปปิง้สินค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 180 ร้านค้าแบ

รนด์เนม ให้ท่านเลอืกซือ้อย่างจุใจ 
 

21.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบินที่  TG 917 (เครือ่งแวะพกัที่ภูเก็ต)  
วันที่ 9 เดินทางกลับถงึกรงุเทพฯ  
18.05 น. สายการบินไทย นำท่านเดินทางกลับถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
เริ่มตัง้แต่วันที่ 7 มกราคม 2565 ประเทศองักฤษยกเลกิการตรวจผลโควิดก่อนเข้าประเทศ โดยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้แบบไม่ตอ้งกักตัว โดยหากคุณ
ได้รับวัคซีนที่ได้รับการอนุมตัิอย่างครบถ้วนอย่างนอ้ย 14 วันกอ่นเดินทาง วัคซีนที่อังกฤษยอมรับ Oxford/AstraZeneca / Pfizer BioNTech / Moderna / 
Janssen / Sinovac / Sinopharm Beijing 
หมายเหต ุ
ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครือ่งบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ป
ทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภัย
พิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรอืเหตุสดุวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการ
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เปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้น
นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวรจ์ะแจง้ให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มอิาจรับผิดชอบได ้

PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

30 เม.ย. – 08 พ.ค. 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- -30,000.- 
-22,500.- 

07  - 15 พ.ค. 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- -30,000.- 
-22,500.- 

28 พ.ค. – 05 มิ.ย. 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- -30,000.- 
-22,500.- 

09-17 กรกฎาคม 2565 
(วันวิสาขบูชา) 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- -30,000.- 

-22,500.- 

23-31 กรกฎาคม 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- -30,000.- 
-22,500.- 

06-14 สงิหาคม 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- -30,000.- 
-22,500.- 

08-16 ตลุาคม 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- -30,000.- 
-22,500.- 

22-30 ตลุาคม 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 12,000.- 11,000.- -30,000.- 
-22,500.- 

ค่าทัวร์รวม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษ ีและส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ 1 มกราคม 2565 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ ์ / พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลดแ์ทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้เข้าชมทางบริษัทฯ คืนเงินท่าน

ละ 15 ปอนด์) / ค่าเข้าปราสาทเอดนิเบิร์ก / ค่าข้ึนลอนดอนอาย / ค่าเขา้พระราชวังวินดเ์ซอร์ / ค่าเข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน 
✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพัก

แบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครือ่งปรับอากาศ และอาจมี
การเปลี่ยนย้ายเมืองพกั หากวันดงักล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึ้น 3-4 เท่าตัว 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการคัดสรรเมนู และให้ท่านได้เลศิรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทที่านมีข้อจำกัดในการ
รับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม 

✓ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ย่ืนวีซ่าเร่งด่วน 3-5 วันทำการ ชำระเพิ่มท่านละ
ประมาณ 9,315 บาท **ราคาข้ึนอยูก่ับอัตราแลกเปลี่ยน** 

✓ ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวติ/อวัยวะ/สายตาหรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิจากอุบัตเิหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถงึค่ารักษาพยาบาลต่อเนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท 
ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
ค่าทัวร์ไม่รวม ค่าทัวร์ไม่รวม ::  
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าตรวจ PCR / ATK / Lateral flow Test 
 ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับ Test & Go ตามที่รัฐกำหนด 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพกัค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีท่างบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดยีว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
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เงือ่นไขการจองทวัร ์
การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 24 ชัว่โมง นับจากวันที่จอง ซึ่งเงนิมัดจำ

ดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงิน
ส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปน้ี 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ 
2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใชว้ลีแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
• ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน  **คืนเงินมัดจำ** 

(หักค่าใช้จ่ายทีไ่ด้จ่ายไปแล้ว) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน **คืนเงินมัดจำ 50%** 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินค่าทัวร์** 
• การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจนำเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมา
หักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งน้ีให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปน้ี 

1. ค่าธรรมเนียมการขอวซี่า 
2. ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน 
3. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอ่ืน 

ในกรณีค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธรุกิจนำเที่ยวตามวรรคหนึ่ง สูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจากนกัท่องเที่ยว
ไม่ได ้
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนัตาม
กำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่นชื่อต๋ัวเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเง่ือนไขของต๋ัวที่ NON-CHANGE NAME & 
NON-REFUND 
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ 
ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันท้ังหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่
ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพจิารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบ
เดี่ยว ซึ่งจะรูผ้ลเรว็กว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 
วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังน้ี การล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึน หากทา่นถูกปฏิเสธ
การเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว 
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วัน โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 
ต๋ัวเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ

ค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ดินทางต้องรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน
ในกรณีท่ีต๋ัวเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์สว่นที่เหลือ 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็น

ค่าทัวร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกต๋ัว 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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