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รหัสโปรแกรม : 23636 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง สกอ๊ตแลนด์-เวลส-์องักฤษ (เพิ่มเสน้ทางใหม)่ 9 วนั 6 คนื 

เดินทาง 1-9 มิถุนายน, 15-23 กันยายน และ  6-14 ตุลาคม 2565 

วนั โปรแกรมทอ่งเทีย่ว เชา้ เทีย่ง คำ่ โรงแรม 4 ดาว 

วนัแรก D1 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ 22.30 น. - ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา 
QR837 BKK DOH 0230 0545 (TBC. อาจมีการเปลี่ยนแปลง เที่ยวบนิ) 

X X X สนามบินสุวรรณภูม ิ

วนัทีส่อง 
D2 เอดินเบอระ- ปราสาท เอดินเบอระ Edinburgh Castle -รอยลัมายด์- แคนตัน ฮิลล์  
Calton Hill QR029 DOH EDI  0800 1240 (TBC. อาจมีการเปลีย่นแปลง เที่ยวบนิ) 

X O O EDINBURGH 

วนัทีส่าม 
D3 เอดินเบอระ-ยอร์ค (รถไฟ)-ลิเวอรพ์ูล-สนามแอนฟิลด์ (เมกาสโตร์ ช้อปปิ้ง) 
-Royal Albert Dock-ลิเวอร์พูลวนั-เชสเตอร์ 
 

O O O CHESTER 

วนัทีส่ี ่

 
D4 เชสเตอร์-เวลส์-คอนวี-Conwy Castle-อุทยาน สโนว์โนเดีย-Snowdon Mountain Railway (TBC.)-เช
สเตอร์  
 

O O O CHESTER 

วนัทีห่า้ 
D5 เชสเตอร์-ไบบูรี ่วิลเลจ – บิสเตอร์ เอาท์เลต -เชลเทนแฮม(สวินดอน) 
 

O O O 
CHELTENHAM(SW

INDON) 

วนัทีห่ก 
D6 เชลแทแฮม(สวินดอน)-คาร์ดิฟฟ ์- Bath-พพิิธภัณฑ์ โรมัน บาธ- 
ลอนดอน-พิคคาเดย์ลี่-โซโห่   

O O O LONDON   

วนัทีเ่จด็ D7 ลอนดอน-พระราชวังวินด์เซอ-ลอนดอนอาย-ซิตี้ทัวร์-ช้อปปิ้ง แฮร์ร็อด O O O LONDON 

วนัทีแ่ปด 
D8 ลอนดอน-Buckingham-Oxford Street-Bond Street-ช้อปปิ้ง-สนามบินฮีทโทร์ว 
QR016 LHR DOH 2140 0620+1 

O X X LONDON 

วนัทีเ่กา้ 
D9 สนามบินโดฮา-สนามบินสุวรรณภูม ิ
QR832 DOH BKK 0850 1855 

   สนามบินสุวรรณภูม ิ
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โปรแกรมการเดินทาง สก๊อตแลนด์-เวลส์-องักฤษ (เพิม่เส้นทางใหม่) 9 วนั 6 คืน 

เดินทาง 1-9 มิถนุายน, 15-23 กนัยายน และ  6-14 ตุลาคม 2565 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.30 น พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  22.30  น. เช็คอินท่ีเคาน์เตอร์สายการบินการ์ตา้แอร์ฯ 

 QR837 BKK DOH 0230 0545 (TBC. อาจมีการเปล่ียนแปลง เท่ียวบิน) 

วันท่ีสอง  สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินโดฮา-เอดินเบอระ ปราสาท เอดินเบอระ Edinburgh Castle -รอยัลไมล์- แคนตัน ฮิลล์ 

Calton Hill -เอดินเบอระ 

02.30 น ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่สนามบินโดฮา เท่ียวบินท่ี QR837 

QR029 DOH EDI  0800 1240 

05.45 น เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อเปล่ียนเคร่ืองบินฯ ประมาณ 2 ชม. เศษ 

08.00 น ออกเเดินทางจากสนามบินโดฮา เพื่อทางต่อไปยงั สนามบินเอดินเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด ์เท่ียวบินท่ี QR029  

12.40 น น าคณะเดินทางถึงสนามบินเอดินเบอระ  

13.40 น น าคณะไปรับประทานอาหารกลางวนั  ภตัตาคารอาหารจีน ในเมืองเอดินเบอระ 

14.40 น พาคณะท่องเท่ียวชมเมืองเอดินเบอระ โดยรอบๆเมือง และพาทุกท่านไปเยีย่มปราสาท เอดินเบอระท่ีเป็นจุดส าคญั

ของเมืองเอดินฯ ใหท้่านชมความสวยงามของเมืองโดยรอบ ท่ีสวยงาม ถ่ายรูปตามจุดชมวิว ท่ีสวยงามน่า

ประทบัใจ พร้อมพาทุกเขา้ชมภายใน ปราสาทฯ Edinburgh Castle มีรายละเอียดทางประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ รว

รวมไวใ้หผู้ค้นท่ีสนใจ เช่น หอ้งนอน ห้องท างาน ห้องอาหารฯ โรงกกัคงั คุกนกัโทษ และอุปกรณ์ อาวุธ มีด ดาษ 

เป็นตน้  หลงัจากนั้นใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกในบริเวณถนน โดยรอบปราสาทฯ พอสมควร 
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16.00 น พาท่านเดินทางชมเนินเขา แคนตนัฮิลล ์จุดชมวิว ถ่ายรูป ชมวิว เมืองเอดินเบอระ และพาไปชมพระราชวงัออลีรูด 

พระราชวงัท่ีประทบัฤดูร้อนของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2  (ถ่ายรูปดา้นหนา้) พร้อมชมสถานท่ีส าคญั

ทางราชการ และมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามในเมืองน้ี 

 

17.30 น ชมถนน รอยลัไมล ์ชมร้านรวง ร้านคา้ฯ หลากหลาย ใหเ้ลือกซ้ือสินคา้หลากหลาย ท่ีน่าสนใจ เพื่อเป็นของฝาก

ใหก้บัญาติพี่นอ้ง หรือเพื่อนๆ ต่อไป จนไดเ้วลาพอสมควร 

 

19.00 น อาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน ในเมืองเอดินเบอระ 

20.00 น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Jury Inn Edinburgh / VOCO Edinburgh หรือเทียบเท่า(1) 
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วันท่ีสาม   เอดินเบอระ-ยอร์ค -ลเิวอร์พูล-สนามแอนฟิลด์(เมกาสโตร์) -Royal Albert Dock-ลเิวอร์พูลวัน-เชสเตอร์ 

08.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

9.00 น. น าคณะเดินทางไปท่ีสถานีรถไฟเอดินเบอระ เพื่อขึ้นรถไฟความเร็ว แบบชั้นหน่ึง VIP (LNER) เดินทางล่องลงไป

ท่ีเมืองยอร์ค โดยในรถไฟ ทุกท่านจะไดรั้บทานอาหารกลางวนัพร้อมเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ เบียร์ ไวน์ และใหทุ้ก

ท่านไดผ้อ่นคลาย สนุสนาน พูดคุยท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น เล่นไพ่ ด่ืมแอลกอฮอล อ่านหนงัสือ เล่นเกมส์ เป็นตน้ 

โดยใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม. 

   

12.30 น. (อาหารกลางวนั บนรถไฟ)คณะฯเดินทางถึงเมืองยอร์ค พาทุกท่านเท่ียวเมืองท่ีประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มีสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ี และสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม และเมืองท่ีน่ารัก สวยงาม ไดถ้่ายรูปสวยกบัโบถส์ท่ีใหญ่โต เป็นอนัดบั

ตน้ๆของเกาะองักฤษ และมีความส าคญักบัศาสนาประจ าชาติของประเทศองักฤษดว้ย 

 

13.30 น น าคณะฯเดินทางไปชม สนามแอนฟิลด ์ของทีมลิเวอร์พูล รอบนอก ถ่ายรูปสนามดา้นนอก พร้อมเลือกซ้ือสินคา้

ของท่ีระลึก ในเมกาสโตร์ ของางสโมสรฯ เช่น เส้ือผา้กีฬา รองเทา้ ผา้พนัคอ กระเป๋า เส้ือบอล ธงตกแต่ง หนงัสือ 

สมุด ปากกา แกว้น ้า กาแฟ ขนม และอ่ืนๆท่ีน่าสนใจหลายชนิดอย่างจุใจ เตม็อ่ิมจะไดเ้วลาพอสมควร 
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15.00 น พาคณะเท่ียวชมเมืองลิเวอร์พูล ท่ีท่าเรือริมแม่น ้าเมอร์ซ่ีไซท ์และท่าเรืออลัเบิร์ต ด๊อก พร้อมถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย ์

วงดนตรีบีทเท่ิล และศาลาวา่การเมืองลิเวอร์พูล บริเวณจุดชมวิว ท่าเรือฯ รวมทั้งเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึกวง

ดนตรีบีทเท่ิล 4 เต่าทอง และสินคา้ของท่ีระลึกเมืองลิเวอร์พูลเช่นกนั 

 

17.00 น น าคณะเดินทางต่อไปยงัเมืองเชสเตอร์ เพื่อไปรับประทานอาหารเยน็ ใหเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที 

18.30 น อาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน ในเมืองเชสเตอร์ 

19.30 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Crown Plaza Chester หรือเทียบเท่า(2) 
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วันท่ีส่ี เชสเตอร์-เวลส์-คอนวี่(Conwy Castle)-อุทยานสโนว์โนเดีย-Snowdon Mountain Railway (TBC.)-เชสเตอร์  
 

08.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น. น าคณะเดินทางสู่ เมืองคอนวี่ ไปชมปราสาท คอนวี่ คลาสเซิล Conwy Castle (North Wales) โดยรถโคช้ ซ่ึงเมือง

คอนวี่ เป็นเมืองยคุกลางท่ีคลาสสิคและเตม็ไปดว้ยทรัพยสิ์นท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ ตั้งอยูท่ี่หุบเขาคอนว่ี ทาง

ตอนเหนือของเวลส์ อเบอร์คอนว่ี เฮาส์ เป็นบา้นเก่าแก่ยคุเอลิซาบีธนัท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดีท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของสหราชอาณาจกัรท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นคุณภาพและปริมาณของผลงานการตกแต่งจากปูนปลาสเตอร์ ใหทุ้ก

ท่านไดเ้ขา้ไปเยีย่มชมภายในปราสาท และถ่ายรูปในจุดชมวิว ท่ีสวยงาม เก็บเป็นท่ีระลึกไว ้รวมทั้งเลือกซ้ือสินคา้

ของท่ีระลึกประจ าเมืองคอนว่ี ของประเทศเวลส์ เช่นตุ๊กตามงักรเขียว ธงชาติฯ ถว้ยกาแฟ เส้ือยดื กระเป๋า รูปภาพ 

และสินคา้อ่ืนๆ มากมาย 

 

12.00 น น าคณะไปรับประทานอาหารกลางวนั  ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

13.00 น เดินทางต่อไปยงัอุทยานสโนวโ์นเดีย ทางตอนเหนือของประเทศเวลส์ ท่ีมีบรรยายกาศวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามอนัดบั

ตน้ๆของยเูค ร่วมผจญภยัคร้ังหน่ึงในชีวิตบนรถไฟภูเขาสโนวด์อน ซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่เป็นหน่ึงในเส้นทาง

รถไฟท่ีมีทศันียภาพสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นการเดินทางท่ีมีผูเ้ดินทางกวา่ 12 ลา้นคนไดส้ัมผสัมาตั้งแต่ปี 1896 

ดว้ยทิวทศัน์อนัตระการตาและทิวทศัน์อนัตระการตา ทั้งหมดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวนัท่ียอดเยีย่มส าหรับคุณและ

ครอบครัวในประเทศ North Wales  โดย Snowdon Mountain Railway จะเปิดใหบ้ริการอีกคร้ังเพื่อเฉลิมฉลอง

ครบรอบ 125 ปีของการบรรทุกผูโ้ดยสารบนภูเขาท่ีสูงท่ีสุดของเวลส์ เส้นทางรถไฟสายประวติัศาสตร์เปิด
ด าเนินการคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2439 และปัจจุบนัมีผูโ้ดยสารเฉล่ีย 140,000 คนต่อปีในการเดินทางระยะทาง 4.7 

ไมลจ์ากลานเบอริสไปยงัยอดเขาสโนวด์อน 
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17.00 น น าคณะกลบัเดินทางกลบัไปท่ีเมืองเชสเตอร์เพื่อไปรับประทานอาหารต่อไป 

18.30 น อาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน ในเมืองเชสเตอร์ 

19.30 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Crown Plaza Chester หรือเทียบเท่า(3) 

 

วันท่ีห้า  เชสเตอร์- หมู่บ้าน ไบบูร่ี-บริสเตอร์ เอาท์เลต (Bicester Village Outlet)-เชลเทนแฮม(หรือสวินดอน) 

07.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น น าคณะไปท่องเท่ียวชมเมืองไบบูร่ี ท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก บา้นเรือนสไตลอ์งักฤษยคุโบราณ ท่ีเรียงราย เงียบ

สงบสวยงาม พร้อมชมวิถีชีวิต วิถีอาชีพของคนพื้นเมืองฯ เลือกซ้ือสินคา้ประจ าทอ้งถ่ิน อาหาร ขนม ของท่ีระลึกฯ 

และถ่ายรูปวิวหมู่บา้นฯสวยๆ 
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11.30 น น าคณะเดินทางต่อไปยงัยา่นบริสเตอร์ ตอนกลางของประเทศองักฤษ ท่ีมีแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัทัว่โลก ท่ีมีร้านคา้

สินคา้ แบนดเ์นมมากมายประกอบไปดว้ยร้านคา้มากมาย อาทิ CALVIN KLEIN, BURBURRY, DIESEL, 

CLARKS, DKNY, DOLCE & GABBANA, FRED PERRY, LEVI’S, L’OCCITANE, MULBERRY, PAUL 

SMITH, QUIKSILVER, POLO RALPH LAUREN เป็นตน้ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ฯแบนด์ดงั และ 

อิสระรับประทานอาหารกลางวนัในบริสเตอร์ เอาทเ์ลต อยา่งสะดวก  เพื่อไม่ใหเ้สียเวลาในการจบัจ่ายสินคา้ท่ีคุณ

ทุกท่านตอ้งการ อยา่งจุใจ  

 

12.00 น อิสระใหทุ้กท่านรับประทานอาหารกลางวนั ในบิสเตอร์เอาทเ์ลต (แจกเงิน £ ปอนด)์ 

 

18.30 น อาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารค ่า ในเมืองเชลแทแฮม(สวินดอน) 

19.30 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday Inn Cheltenham หรือเทียบเท่า(4) 

 



 

9 
 

วันท่ีหก  Cheltenham (Swindon)-คาร์ดิฟฟ์ - Bath-พพิธิภัณฑ์ โรมัน บาธ-ลอนดอน-พคิคาเดย์ลี-่โซโห่   

07.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น. น าคณะเดินทางฯไปยงัเมืองคาร์ดิฟฟ์ ทางตอนใตข้องประเทศเวลส์ ท่ีคนไทย และต่างชาติแวะไปเยีย่มชมสถานท่ี

ประวติัศาสตร์ เช่นปราสาท สถานท่ีราชการฯส าคญั เป็นเมืองท่ีเงียบสงบ ร่มร่ืน 

เมือง Cardiff นั้นเป็นเมืองโบราณท่ีเตม็ไปดว้ยประวติัศาสตร์เก่าแก่ท่ียอ้นประวติักลบัไปไดย้าวนานนบัพนัปีและ

ความเป็นเมืองท่าสมยัใหม่ท่ีเหมาะกบัการอยูอ่าศยัไดอ้ยา่งสบายๆ โดยจุดท่องเท่ียวส าคญัๆของเมืองน้ี ประกอบ

ไปดว้ย Cardiff Castle ปราสาทขนาดใหญ่อลงัการท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองซ่ึงเปิดใหเ้ขา้ชมไดแ้บบครบทุกซอกทุกมุม

ตั้งแต่ ตวัปราสาท ป้อมปราการและก าแพงปราสาทท่ีโดยรวมแลว้สวยงามน่าประทบัใจมากครับ, Castell Coch 

ปราสาทป้อมปราการขนาดเลก็ใจกลางป่า, Cardiff Bay อ่าวประจ าเมืองท่ีมีจุดถ่ายรูปสวยๆริมทะเลมากมาย, 

Cardiff Central Market ตลาดอาหารบรรยากาศโบราณสุดคลาสสิค 

 

10.30 น น าคณะเดินทางไปยงัเมืองบาธ เมืองท่องเท่ียวมีความส าคญัแห่งหน่ึง ท่ีสวยงาม มีช่ือเสียงในเร่ืองของน ้าพุร้อน 

และประวติัศาสตร์ในยคุของโรมนั ท่ีเขา้มายดึครองประเทศองักฤษ เป็นเมืองมรดกโลก 2,000 ปี ร่องรอยยคุโรมนั

บนแผน่ดินองักฤษ   
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12.00 น น าคณะไปรับประทานอาหารกลางวนั  ภตัตาคารอาหารไทย 

13.30 น เมืองบาธอยูท่างตะวนัตกของลอนดอน ตั้งอยูบ่ริเวณหุบเขาริมแม่น ้าเอวอน (Avon) จุดเด่นของบาธ คือ เป็นเมือง

แห่งน ้าแร่และน ้าพุร้อน ผูค้นจากแผน่ดินใหญ่ของทวีปยโุรปนิยมขา้มน ้าขา้มทะเลไปพกัผอ่นแช่น ้าพุร้อนท่ีเมืองน้ี

มานาน ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 1 หรือราว 2,000 ปีแลว้ รวมถึงราชวงศข์ององักฤษเองก็ใชเ้มืองบาธเป็นเมือง

พกัผอ่นของราชวงศ ์ต่อเน่ืองหลายร้อยปี   เป็นเมืองเลก็ ๆ ท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวตลอดทั้งปี เพราะจุด

ขายคือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จึงไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง หรือมีขอ้จ ากดัตามฤดูกาลเหมือนแหล่งท่องเท่ียว

ทางธรรมชาติ ใหท้่านไดเ้ยีย่มชมพิพิธภณัฑ ์โรงอาบน ้าพุร้อน ท่ีมีช่ือเสียง และน่าสนใจ ถ่ายภาพสวยๆ 

 

15.00 น น าคณะฯเดินทางไปยงักรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศองักฤษ น าท่านไปท่องเท่ียวเยีย่มชมสถานท่ีต่างๆท่ีมี

ช่ือเสียง ชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้มากมาย และไปพกัแรมฯ ดว้ยเช่นกนั โดยน าท่านไปแวะ ท่ียา่น พิคคาเดยล่ี์ โคเวน้

การ์เดน้ และ โซโห่ ไชน่าทาวน์ ท่ีน่าสในใจ รวมทั้งไดน้ัง่รถโคช้ชมแสงสีไฟ ในยามค ่าคืนท่ีน่าต่ืนเตน้ ก่อนจะ

เดินทางไปรับประทานอาหารค ่า ต่อไป  
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18.30 น อาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน เป็ดโฟร์ซ่ีซัน่ ในกรุงลอนดอน 

19.30 น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday Inn Kensington/ Crown Plaza Kingcross หรือเทียบเท่า (5) 

   

วันท่ีเจ็ด ลอนดอน-พระราชวังวินด์เซอ-ลอนดอนอาย-ซิตีทั้วร์-ช้อปป้ิง แฮร์ร็อด 

07.00 น อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.30 น น าเดินทางสู่พระราชวงัวินเซอร์ เป็นท่ีประทบัเป็นทางการของ ราชวงศอ์งักฤษ และใชป้ระกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาดว้ย ตั้งอยูใ่กลก้รุงลอนดอน ประมาณ 30 นาที ในสหราชอาณาจกัร สถานท่ีดงักล่าวมีโถงพระโรง หอ้งจดั

เล้ียง หอ้งประทบั ท่ีสวยงาม มากกวา่ 50 หอ้ง เป็นพระราชฐานในนครวินดเ์ซอร์ มลฑลบาร์คเชอร์ สหราช

อาณาจกัร สร้างโดยพระเจา้วิลเลียมท่ี 1 แห่งองักฤษเม่ือปี ค.ศ. 1070 สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก ์ปราสาท

วินดเ์ซอร์เป็นพระราชฐานท่ียงัมีผูอ้ยูอ่าศยัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็นพระราชฐานท่ีเก่าท่ีสุดท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยัท่ี

ต่อเน่ืองกนัมาตั้งแต่เร่ิมสร้าง เน้ือท่ีการใชส้อยมีทั้งหมดดว้ยกนั 484,000 ตารางฟุต หรือ 45,000 ตารางเมตร ใหทุ้ก

ท่านไดเ้ขา้ไปเยีย่มชมความสวยงามอยา่งเตม็เตม็อ่ิม ทุกห้องตามท่ีเปิดใหช้ม จนไดเ้วลาพอสมควร 

 

12.00 น อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese Restaurant   

13.00 น น าคณะกลบัสู่กรุงลอนดอน เพื่อไปท่องเท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศองักฤษ ตามสถานท่ีส าคญัทางราชการฯ 

และสถานท่ีประวติัศาสตร์ ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก  ชมความสวยงามของเมืองหลวงของประเทศองักฤษ และส

หราชอาณาจกัร และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสหภาพยุโรป เป็นเมืองท่ีมีศูนยก์ลางทางธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

น าทุกท่านเดินผา่นชมสถานท่ีส าคญัทางราชการของประเทศองักฤษ เช่น รัฐสภา หอนาฬิกาบ๊ิกเบน โบถส์เวสมิน
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เตอร์ เป็นตน้ ใหทุ้กท่านไดล้่องเรือชมบรรยายกาศ ความสวยงาน สองฝ่ังของแม่น ้าแทมส์ และขึ้นลอนดอนอาย ท่ี

มีช่ือเสียง มีความสูง ลอนดอนอาย (London Eye) ชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 

ฟุต) และกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมากในสหราช

อาณาจกัร โดยมีผูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนต่อปี 

  

 

15.00 น น าคณะเดินทางต่อไปยงั หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัขององักฤษ “แฮร์ร็อด” ใหทุ้กท่านไดไ้ปช่ืนชมบรรยายกาศภายใน

หา้งฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมาย เช่น กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ น ้าหอม นาฬิกา อุปกรณ์กีฬาต่างๆ 

ปากกา เคร่ืองเขียน และอาหารขนม เคร่ืองด่ืม ชาองักฤษ เป็นตน้ จนไดเ้วลาพอสมควร 

 

17.30 น. อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai Square Restaurant (เมนูอาหารไทย) 

19.00 น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday Inn  / Crown Plaza Kingcross / Hilton Bankside London หรือเทียบเท่า (6) 
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วันท่ีแปด ลอนดอน-พระราชวัง บัคกิง้แฮม-ถนนอ๊อกฟอร์ด สตีท-บอนด์ สตีท-ช้อปป้ิง-สนามบินฮีทโทร์ว 

08.00 น อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น น าคณะเดินทางออกจากโรงแรมฯ ไปเท่ียวบรรยายกาศดา้นหนา้พระราชวงับคัก้ิงแฮม เยีย่มชมบรรยายกาศโดย

รอบ เช่น ประตูดา้นหนา้พระราชวงัฯ อนุสาวร่ียพ์ระนางเจา้วิคตอเรีย  และถ่ายรูปสวยๆตามจุดต่างๆหนา้

พระราชวงัฯอยา่งเตม็อ่ิมจุใจ เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกคร้ังหน่ึงท่ีไดม้าเยอืนแห่งน้ี 

หลงัจากนั้นผา่นทุกท่านไปยงัตลาดเชา้ของคนองักฤษท่ีมีช่ือเสียงในยา่น Side bank ท่ีมีสินคา้ อาหารของกิน ของ

ใช ้ร้านคา้มากมาย ใหลู้กคา้ไดเ้ลือกชมและซ้ือเป็นของฝากไดอ้ยา่งหลากหลาย ตลาดน้ีช่ือวา่ ตลาด โบโร่มาร์เกต 

ทีมอายยุาวนาน กวา่ 50 ปี จนไดเ้วลาพอสมควร น าคณะไปรับประทานอาหารกลางวนั 

 

 

12.30 น อาหารกลางวนั ให้อิสระเลือกรับประทานอาหาร (แจกเงินท่านละ 15 ปอนด์) 

13.30 น อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ ถนน อ๊อกฟอร์ด สตรีท เป็นถนนชอ้ปป้ิง ของชาวลอนดอน เพราะมีสินคา้หลากหลาย 

จากราคาถูกจนถึงสินคา้ราคาท่ีมีราคาสูง และแบรนดเ์นมส์จากดีไซนดเ์นอร์ช่ือดงัมากมาย อาทิ หา้งสรรพสินคา้ 

SELFRIDGES  MARK &SPENCER , PRIMARK , NEXT , และสินคา้ต่างๆ ตลอดทาง 2.2 กิโลเมตร สามารถ

เลือกซ้ือสินคา้ไดจุ้ใจ อยา่งนอ้ย 2-3 ชม.  จนไดเ้วลาพอสมควร 
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16.00 น นดัหมายเจอกนั เพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน ฮีทโธรว ์

17.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยาน ฮีทโธรว ์เพื่อท าการ Check – In ท าการโหลดกระเป๋า  

21.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ณ ประเทศการ์ตา้ โดยสายการบินการ์ตา้แอร์  เท่ียวบินท่ี QR016 

QR016 LHR DOH 2140 0620+1 

วันท่ีเก้า  สนามบินดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ณ ประเทศการ์ตา้ โดยสายการบินการ์ตา้แอร์ (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

08.50 น. น าท่านออกเดินทางต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน การ์ตา้แอร์ เท่ียวบินท่ี QR832 

QR832 DOH BKK 0850 1855 

18.55 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ โปรแกรมดงักล่าวฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการแกไ้ข ตามสถานการ์ณท่ี

เหมาะสม และเป็นประโยชน์กบัลูกคา้ฯใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดต่้อไป 
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อตัราค่าบริการ (เดินทาง 9 วัน 6 คืน) 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1) โรงแรมที่พัก ฯ จำนวน 6 คืน ระดบั 4 ดาว+ พักห้องละ 2 ท่าน  

2) รถโค้ชคุณภาพด ีรับส่งทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมฯ มาตรฐาน 39-42 ทีน่ั่ง (Social Distancing)  

3) ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยวท่ีระบุไว้ในรายการรวมถึงกจิกรรมต่าง ๆ 

4) ผู้นำทางจากประเทศไทย เชีย่วชาญเส้นทางประเทศอังกฤษ เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าได้เต็มที่  

5) ค่าประกันภัยการเดินทางฯ มาตรฐานสำหรับ เสียชีวิต 1,000,000 บาท และเจ็บป่วย 500,000 บาท 

6) น้ำดื่มบนรถโค้ช วันละ 2 ขวด 

7) ค่าธรรมเนียมวีซ่าฯและบริการ ประเทศองักฤษ (จำนวน 1 รอบ เท่านั้น) กรณยีืน่แลว้ทางสถานฑตูฯไมอ่นมุตั ิ(หกัคา่ธรรมเนยีมและ
บรกิาร ทา่นละ 8,000 บาท) 

8) ตั๋วเครือ่งบินไป - กลับ ชั้นประหยดั การ์ต้า หรือ เอมิเรตส์  กรุงเทพ – เอดินเบอระ /// ลอนดอน – กรุงเทพ 

9) อาหาร เครือ่งดืม่ครบ ชา กาแฟ นำ้เปลา่ น้ำอดัลม ตามโปรแกรมฯที่แจ้งไว ้พเิศษ!! ฟรเีครื่องดื่มฯ เหล้า ไวน์ เบียร์ น้ำอัดลม ให้ครบ
ทุกมื้อ ตามโปรแกรมฯ 

10)  อุปกรณ์ปอ้งกัน แมส น้ำยาค่าเชื้อโรค หมวก เป็นต้น  

รายละเอียด  

เดินทาง 1-9 มถิุนายน 2565  

เดินทาง 15-23 กันยายน 2565 

เดินทาง 6-14 ตุลาคม 2565 

ราคาเร่ิมต้น ท่านละ 

ราคาผู้ใหญ่ และเด็ก 12 ปี พกัคู่ (ราคาท่านละ) 

เดินทาง 15  ท่าน 

155,000 บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ                              28,800 บาท 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1) ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านละ 30 กิโลกรัม 

2) ค่าหนังสอืเดินทางฯ 

3) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ฯลฯ 

4) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถโค้ชอาหาร และเครื่องดื่มพเิศษ ที่ไม่ได้ระบใุนรายการ  

คาราโอเกะ 

5) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

6) การ Isolate 10 วนั (กรณี ไม่ไดฉ้ีดวัคซีน 2 เข็ม) 

7) การกกัตัว 3-7 วัน หลังกลับมา เข้าประเทศไทย (รอการยืนยัน เป็นระยะๆ ท่ีล่าสุด ก่อนเดินทาง) 

8) ค่าตรวจโควิด PCR และ เอกสารประกอบการเข้าเมืองฯ (ถ้ามี) 

เงือ่นไขการเดนิทาง และการยืน่ขอวซีา่ฯ ประเทศองักฤษ ชว่งโควดิ  

- กรณีผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนของ Pfizer Moderna Astra-z J&J Biontech SINOVAC SINOFRAM แล้ว ครบ 2 โดรส  ตามเงื่อนไข
ของประเทศองักฤษ สามารถเดินทางได้อิสระไม่ต้อง ISOLATE 10 วัน (ส่วนวัคซีนฯตัวอื่นๆ ขออัพเดทอีกครั้ง จากทางสถานฑูตฯ
ต่อไป) 

ปล. ข้อมูลและเงื่อนไขการควบคุมโรคของประเทศองักฤษ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ กรุณาตรวจสอบ และทางบริษัทฯจะอัพเดทให้ทราบ
ต่อไป 

เงื่อนการจองที่นั่งฯ และชำระเงิน 

1)ชำระมัดจำ 50 % หรือ 80,000 บาท เมือ่ต้องจองที่นัง่ฯ ส่วนที่เหลือขอรับก่อนเดินทาง 30 วัน หรือวีซ่าฯอนุมัดแล้ว 

2)จองแล้ว และชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง และคืนเงินไดเ้ต็มจำนวนทั้งหมด 100%  ยกเว้นวีซา่ฯไม่ได้รับการอนุมัตจิาก
ทางสถานฑูตฯ โดยทางบริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมฯและค่าบริการยื่นวีซ่าฯ ท้ังหมด ไมเ่กนิจำนวน 8,000 บาท 

3)ราคาดังกล่าวฯอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ หากยงัไม่มีการวางมัดจำฯ แต่อย่างใด 

4)ที่นั่งตั๋วเครื่องบิน และ(ตั๋วบอล) มจีำนวนจำกัด เดินทาง ไม่เกิน 15-20 ท่าน 

กรณียกเลิกการจอง 

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน  50% ของค่าทัวร์ /ท่าน 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 80% ของค่าทัวร์ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ 
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หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื ่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตาม
กำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ 
ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของ
วันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 
วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้
เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่
กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 

ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงนิมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การ
เรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 

หาก ตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริง และ
กรณีสามารถรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

แจ้งยกเลิกภายใน 60 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ /ท่าน 

แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80% จากราคาทัวร์ 

แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % 
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บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ
กำหนดไว้ (22 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) 
/ ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 

กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธ วีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวน
สิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ , อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 
วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัด
หยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ 
ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง
บริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง 
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของ
ท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

 เงื่อนไขข้อตกลง 

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นและความเหมาะสม ซึ่งทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับ การยืนยันการสำรองที่นั่งจากสายการบิน การล่าช้าของสายการบิน การจองโรงแรมที่พัก การเปลี่ยนแปลง
โรงแรม การจองร้านอาหาร และ รายการอาหาร และ / หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยจาก
ธรรมชาติ อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทาง หรือ ไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ 
จะคำนึงถึง ความปลอดภัย และผลประโยชน์สูงสุด ของท่านลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ เป็นสำคัญ     
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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