
 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 23755 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

วัน โปรแกรมท่องเท่ียว เช้า เที่ยง ค ่า โรงแรม 4 ดาว 
วันแรก 

25 ต.ค. 65 
D1 พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ 22.30 น. - ออกเดินทางสู่ สนามบินโอฮา 
QR837 BKK DOH 0230 0545 (TBC. อาจมีการเปล่ียนแปลง เที่ยวบิน) 

X X X สนามบินสุวรรณภูมิ 

วันที่สอง 
26 ต.ค. 65 

D2 เอดินเบอระ-ปราสาท เอดินเบอระ Edinburgh Castle -รอยลัมายด-์ แคนตนั ฮิลล ์ 
Calton Hill QR029 DOH EDI  0800 1240 (TBC. อาจมีการเปล่ียนแปลง เที่ยวบิน) 

X O O EDINBURGH 

วันที่สาม 
27 ต.ค. 65 

D3 เอดินเบอระ-ปราสามสเตอร่ิง-โรงกลัน่เหลา้-เมืองกลาสโกว ์ซ้ิตีทวัร์ 
-Princes Square Shopping Centre 

O O O EDINBURGH 

วันที่ส่ี 
28 ต.ค. 65 D4 เอดินเบอระ- เดอรัม Durham ซ้ิตีทวัร์-ยอร์ค มินส์เตอร์-แมนเชสเตอร์ O O O MANCHESTER 

วันที่ห้า 
29 ต.ค. 65 

D5 แมนเชสเตอร์-สนามโอลด ์แทรฟฟอร์ด เมกาสโตร์-Bicester Village Outlet- 

ลอนดอน 
 

O O O LONDON 

วันที่หก 
30 ต.ค. 65 

D6 ลอนดอน-ซ้ีต้ีทวัร์-Wembley Park NFL Match  
Broncos vs. Jaguars – ตลาดแคมเดน้  

O O O LONDON   

วันที่เจ็ด 
31 ต.ค. 65 

D7 ลอนดอน-พระราชวงั บคัก้ิงแฮม-ถนนอ๊อกฟอร์ด สตีท-บอนด ์สตีท-ชอ้ปป้ิง-
สนามบินฮีทโทร์ว QR016 LHR DOH 2140 0620+1 

O O X สนามบินฮีทโทร์ว  

วันที่แปด 
1 พ.ย. 65 

D8 สนามบินโดฮา-สนามบินสุวรรณภูมิ 
QR832 DOH BKK 0850 1855 

X X X สนามบินสุวรรณภูมิ 



 

 

โปรแกรม Scotland-England- NFL Match BRONCOS VS. JAGUARS 8 Days 5 Nights  

เที่ยวสนุก ดบูอลมนัส์ พกัสบาย อาหารอร่อย พร้อมมิชลนิสตาร์ 1 มือ้  

เดินทาง 25 ต.ค.-1 พ.ย. 2565    
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูม-ิสนามบินโดฮา การ์ต้า 

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 ท่ีสวยงามน่าประทบัใจ 

พร้อมพาทุกเขา้ชมภายใน ปราสาทฯ Edinburgh Castle มีรายละเอียดทางประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ รวรวมไวใ้หผู้ค้นท่ี

สนใจ เช่น ห้องนอน ห้องท างาน หอ้งอาหารฯ โรงกกัคงั คุกนกัโทษ และอุปกรณ์ อาวุธ มีด ดาษ เป็นตน้  หลงัจากนั้น

ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกในบริเวณถนน โดยรอบปราสาทฯ พอสมควร 



 

 

16.00 น พาท่านเดินทางชมเนินเขา แคนตนัฮิลล ์จุดชมวิว ถ่ายรูป ชมวิว เมืองเอดินเบอระ และพาไปชมพระราชวงัออลีรูด 

พระราชวงัท่ีประทบัฤดูร้อนของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2  (ถ่ายรูปดา้นหนา้) พร้อมชมสถานท่ีส าคญัทาง

ราชการ และมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามในเมืองน้ี 

 

17.30 น ชมถนน รอยลัไมล ์ชมร้านรวง ร้านคา้ฯ หลากหลาย ใหเ้ลือกซ้ือสินคา้หลากหลาย ท่ีน่าสนใจ เพื่อเป็นของฝากให้กบั

ญาติพี่นอ้ง 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) 

 

 



 

วันท่ีสาม    เอดินเบอระ-ปราสาทสเตอร่ิง-เมืองสเตอร่ิง-เมืองกลาสโกว์ ซิ้ตีทัวร์-Princes Square Shopping -เอดินเบอระ 

08.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

9.00 น. น าคณะออกเดินทางจากเอดินเบอระ ไปท่องเท่ียวเมืองสเตอร่ิง เมืองเก่าแก่ท่ีสนใจ ทางเหนือของเมืองกลาสโกว ์ท่ีมี

ปราสาทอนัสวยงามและมีสภาพค่อนขา้งสมบรูณ์ ปราสาทจากสมยัศตวรรษท่ี 12 และพระราชวงัเก่ายคุเรอเนสซองส์

ท่ีมีโถงขนาดใหญ่และพิพิธภณัฑก์รมทหารท่ีน่าสนใจ ควรค่าแก่การเรียนรู้ มีขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ท่ีผา่นมาหลาย

ร้อยปี รวมทั้งเส้ือผา้ ชุดทหาร เคร่ืองแต่งกายชาวสก๊อตแลนด ์ขอใชต่้างๆเป็นตน้ รวมทั้งถ่ายรูปบรรยายกาศโดยรอบ

ท่ีสวยงาม หลงัจากนั้นพาคณะฯเดินทางต่อไปยงัเมืองดมัโกเน ไปชมโรงกลัน่เหลา้ Glengoyne Distillery และเลือก

ซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีน่าสนใจ หลงัจากนั้นเดินทางต่อไปยงัเมืองกลาสโกว ์

 

12.30 น. อาหารกลางวนั ภตัตราคารอาหารจีน เมืองกลาสโกว ์

13.30 น น าคณะเดินทางสู่เมืองกลาสโกว ์เพื่อเยีย่มทวัร์ชมเมืองการคา้ ธุรกิจ และการเงิน ท่ีมีช่ือเสียงใหญ่เป็นอนัสองของยูเค 

เราใหทุ้กท่านไปเดินชมเมืองฯ และใหทุ้กท่านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ หลากหลายในยา่น PRINCESS SQUARE มี

ร้านคา้สินคา้แบรนดเ์นมให้เลือกซ้ือมากมาย โดยใหเ้วลาทุกท่านอิสระอยา่งจุใจ จนไดเ้วลาพอสมควร 



 

 

18.30 น อาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย ในเมืองเชสเตอร์ 

19.30 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Jury Inn Edinburgh / VOCO Edinburgh  หรือเทียบเท่า(2) 

วันท่ีส่ี เอดินเบอระ- เดอรัม Durham ซิ้ตีทัวร์-ยอร์ค มินสเตอร์-แมนเชสเตอร์ 

08.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น. น าคณะเดินทางไปท่องเท่ียวชมเมืองเดอแฮม เป็นเมืองท่ีมีบรรยายกาศอบอุ่น เก่าแก่ และสวยงาม ป็นเมืองขนาดเลก็ท่ี

อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะองักฤษ จุดเด่นหลกัของเมือง Durham ก็คือเป็นเมืองท่ีมีแม่น ้าเวียร์ (River Wear) 

ไหลผา่นลอ้มรอบเมืองไวท้ั้งสามดา้น จึงท าใหเ้มืองเลก็ ๆ น่ารักแห่งน้ี เตม็ไปดว้ยธรรมชาติ เสน่ห์ และความสวยงาม

ค่ะ นอกจากนั้นแลว้ Durham ยงัมีสถานท่ีท่ีไดรั้บการขึ้นช่ือวา่เป็นมรดกโลกจาก องคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ

วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO World Heritage Site) อยา่ง Durham Cathedral (มหาวิหารเดอรัม) ท่ีมี

สถาปัตยกรรมท่ีวิจิตร งดงาม และยิง่ใหญ่อลงัการ โดยมหาวิหารเดอรัมถูกใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าของภาพยนตช่ื์อดงั

อยา่ง Harry Potter และ Durham Castle (ปราสาทเดอรัม) ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีมีความเก่าแก่ และมีความงดงามไม่แพก้นั 

โดยทั้ง Durham Cathedral และ Durham Castle ก็จดัไดว้า่เป็นท่ีท่องเท่ียวส าคญัท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทั้งในและ

นอกประเทศใหม้าเยีย่มชมเมือง Durham แห่งน้ี 

 



 

12.30 น. อาหารกลางวนั ภตัตราคารอาหารพื้นเมือง เมืองยอร์ค 

13.30 น. พาท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองยอร์ค เมืองส าคญัแห่งหน่ึงทางภาคเหนือ ของประเทศองักฤษ ท่ีความส าคญัทาง

ประวติัศาสตร์ และทางดา้นการเมืองการปกครองรองจากกรุงลอนดอน มีสถาท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ มากพอสมควร 

ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบขอ้มูลทางประวติัศสตร์  ความเป็นมา เร่ืองราวและวฒันธรรมต่างๆ มีใหทุ้กท่านไดศึ้กษา

ติดตามอยา่งมากมาย เช่น พิพิธภณัฑฯ์ มหาวิทยาลยั โบถส์ ปราสาทฯ รวมไปถึงร้านคา้ขาย ขายสินคา้เก่าแก่ ในยา่น

ใจกลางเมืองฯ ท่ีใชเ้ป็นท่ีถ่ายท าหนงั เร่ืองต่างๆมากมาย เช่น แฮร่ี พอ๊ต เตอร์ เป็นตน้ 

  

17.00 น น าคณะกลบัเดินทางไปท่ีเมืองแมนเชสเตอร์เพื่อไปรับประทานอาหารค ่าต่อไป 

18.30 น อาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย ในเมืองแมนเชเตอร์ 

19.30 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday inn City Center หรือเทียบเท่า(3) 

วันท่ีห้า  แมนเชสเตอร์-สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด เมกาสโตร์-Bicester Village Outlet-ลอนดอน 

07.30 น อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.30 น น าคณะเดินทางไปยงัสนามโอลด ์แทรฟฟอร์ด ของทีมแมนเชสเตอร์ ยไูนนเตด็ ใหทุ้กท่านไดถ้่ายรูปหนา้สนามฯ และ

เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ เช่น เส้ือผา้กีฬา หมวก ผา้พนัคอ พวงกุญ กระเป๋า เป็นตน้ ท่ีเมกาสโตร์ของทาง

สโมสรฯ (ในวนัท่ีไม่มีการแข่งขนัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงและยนืยนัอีกคร้ังก่อนการเดินทาง 15 วนั) จน

ไดเ้วลาพอสมควร ก่อนเดินทางต่อไปยงั บิสเตอร์ เอาทเ์ลต ต่อไป 

 



 

10.30 น น าคณะเดินทางต่อไปยงัยา่นบริสเตอร์ ตอนกลางของประเทศองักฤษ ท่ีมีแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัทัว่โลก ท่ีมีร้านคา้สินคา้ 

แบนดเ์นมมากมายประกอบไปดว้ยร้านคา้มากมาย อาทิ CALVIN KLEIN, BURBURRY, DIESEL, CLARKS, 

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

QUIKSILVER, POLO RALPH LAUREN เป็นตน้ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ฯแบนดด์งั และ อิสระ

รับประทานอาหารกลางวันในบริสเตอร์ เอาทเ์ลต อยา่งสะดวก  เพื่อไม่ใหเ้สียเวลาในการจบัจ่ายสินคา้ท่ีคุณทุกท่าน

ตอ้งการ อยา่งจุใจ 

 

12.00 น อิสระใหทุ้กท่านรับประทานอาหารกลางวนั ในบิสเตอร์เอาทเ์ลต (แจกเงิน £ ปอนด)์ 

 

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  

 



 

18.30 น อาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน เป็ดโฟร์ซ่ีซ่ันอนัเร่ืองช่ือ ในกรุงลอนดอน 

19.30 น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม  Crown Plaza / Holiday Inn/ Hilton Bank Side  หรือเทียบเท่า (4) 

วันท่ีหก     ลอนดอน- Wembley Park NFL Match Broncos vs. Jaguars -ตลาดแคมเด้น 

07.00 น อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.30 น าคณะเดินทางเขา้กรุงลอนดอน  ไปแวะผา่นตามสถานท่ีส าคญัทางราชการฯ และสถานท่ีประวติัศาสตร์ ท่ีมีช่ือเสียง

ไปทัว่โลก  ชมความสวยงามของเมืองหลวงของประเทศองักฤษ และสหราชอาณาจกัร และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

สหภาพยโุรป เป็นเมืองท่ีมีศูนยก์ลางทางธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก น าทุกท่านเดินผา่นชมสถานท่ีส าคญัทางราชการ

ของประเทศองักฤษ เช่น รัฐสภา หอนาฬิกาบ๊ิกเบน โบถส์เวสมินเตอร์ เป็นตน้  

 

09.30 น น าท่านเดินทางสู่สนามฟุตบอลเวมบลีย ์สเตเด้ียม รวมทั้งปล่อยใหทุ้กท่านอิสระชมบรรยากาศหนา้สนามฯท่ีมี

กิจกรรม Fan Zone NFL เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของทางเอม็เอฟแอล ชอ้ปฯ ของทั้ง 2 ทีม หรือเดินเล่นท่ี 

Wembley Park Plaza เดินชอ้ปป้ิงสินคา้บริเวณดา้นหนา้ของสนามเวมบลีย ์ก่อนชมเกมส์การแข่งขนัฯ  รวมทั้งหา

อาหารรับประทานหนา้สนามฯ ตามสไตลอ์งักฤษ และอเมริกนัฯ ก่อนเกมส์ เดนเวอร์ บร๊องโก ้พบ แจ๊คสันวิว จาร์กัว่ 

(โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได)้ 

 

12.00 น อาหารกลางวนั ให้อิสระทุกท่านเลือกซ้ือตามอธัยศยั(แจกเงิน  £ 15  ปอนด)์  



 

13.30 น. ชมเกมส์การแข่งขนั อเมริกนั ฟุตบอลแมตส์ระหวา่ง เดนเวอร์ บร๊องโก้ พบ แจ๊คสันวิว จาร์กัว่ ในเวลา 13.30 น. ตาม

เวลาทอ้งถ่ิน (เขา้สนามก่อนเกมส์อยา่งนอ้ย 1 ชม. เวลา 12.30 น.) ใหทุ้กท่านไดช้มเกมส์อยา่งเตม็อ่ิมจุใจ และเก็บ

เก่ียวความสนุกสนานและความประทบัใจอยา่งเตม็ท่ี พร้อมทั้งเลือกด่ืมเบียร์คร๊าฟ  เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆและขนมหวาน 

อยา่งเพลิแพลินระหวา่งเกมส์ มีบริการใหท้่านไดก่้อนเกมส์ พกัคร่ึงอยา่งสบายๆ 

 

16.30 น หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปเดินเท่ียวชมตลาดแคมเดน้ ท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ิน สินคา้เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองส าอาง ของ

ก๊ิบชอ้ป สินคา้มือสอง ของสะสม และร้านอาหารท่ีน่าสใจ ใหอิ้สระทุกท่านจนไดเ้วลาพอสมควร (หากมีเวลาเหลือ) 

   

17.30 น. อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  HAKKASAN Restaurant (เมนูอาหารจีน ระดับมิชลนิสตาร์ท่ีมีช่ือเสียงในกรุงลอนดอน) 



 

  

19.00 น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Crown Plaza /Holiday Inn/ Hilton Bank Side  หรือเทียบเท่า (5) 

วันท่ีเจ็ด ลอนดอน-พระราชวัง บัคกิง้แฮม-ตลาดโบโร่-ถนนอ๊อกฟอร์ด สตีท-บอนด์ สตีท-ช้อปป้ิง-สนามบินฮีทโทร์ว 

08.00 น อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น น าคณะเดินทางออกจากโรงแรมฯ ไปเท่ียวบรรยายกาศดา้นหนา้พระราชวงับคัก้ิงแฮม เยีย่มชมบรรยายกาศโดยรอบ 

เช่น ประตูดา้นหนา้พระราชวงัฯ อนุสาวร่ียพ์ระนางเจา้วิคตอเรีย  และถ่ายรูปสวยๆตามจุดต่างๆหนา้พระราชวงัฯอย่าง

เตม็อ่ิมจุใจ เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกคร้ังหน่ึงท่ีไดม้าเยอืนแห่งน้ี 

หลงัจากนั้นผา่นทุกท่านไปยงัตลาดเชา้ของคนองักฤษท่ีมีช่ือเสียงในยา่น Side bank ท่ีมีสินคา้ อาหารของกิน ของใช ้

ร้านคา้มากมาย ใหลู้กคา้ไดเ้ลือกชมและซ้ือเป็นของฝากไดอ้ยา่งหลากหลาย ตลาดน้ีช่ือว่า ตลาด โบโร่มาร์เกต ทีมอายุ

ยาวนาน 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 จาก

ราคาถูกจนถึงสินคา้ราคาท่ีมีราคาสูง และแบรนดเ์นมส์จากดีไซนดเ์นอร์ช่ือดงัมากมาย อาทิ หา้งสรรพสินคา้ 

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

ซ้ือสินคา้ไดจุ้ใจ อยา่งนอ้ย 2-3 ชม.  จนไดเ้วลาพอสมควร 

  

 ยา่นอ๊อกฟอร์ดเซอคซั มีร้านไนก้ีทาวน์ ท่ีมีการรวบรวมผลิตภณัฑสิ์นคา้เก่ียวกบัเส้ือผา้กีฬาของ NFL อเมริกนัฟุตบอล 

 

 รวมทั้งยา่น Carnaby Streetท่ีมีสินคา้ เส้ือผา้กีฬาฯ อเมริกนัเกมส์ เช่น บาสเกตบอล NBA. เส้ือผา้หรือรองเทา้กีฬาฯ 

และสินคา้อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเป็น RARE ITEM. 



 

 

16.45 น นดัหมายเจอกนั เพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน ฮีทโธรว ์

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

21.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ณ ประเทศการ์ตา้ โดยสายการบินการ์ตา้แอร์  เท่ียวบินท่ี QR016 

วันท่ีแปด  สนามบินดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ณ ประเทศการ์ตา้ โดยสายการบินการ์ตา้แอร์ (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

08.50 น. น าท่านออกเดินทางต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน การ์ตา้แอร์ เท่ียวบินท่ี QR832 

18.55 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

หมายเหตุ โปรแกรมดงักล่าวฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการแกไ้ข ตามสถานการ์ณท่ี

เหมาะสม และเป็นประโยชน์กบัลูกคา้ฯใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดต่้อไป 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ (เดินทาง 8 วัน 5 คืน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม  

1) โรงแรมท่ีพกั ฯ จ านวน 5 คืน ระดบั 4 ดาว+ พกัห้องละ 2 ท่าน  

2) รถโคช้คุณภาพดี รับส่งท่องเท่ียวตามโปรแกรมฯ มาตรฐาน 39-42 ท่ีนัง่ (Social Distancing)  

3) ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีระบุไวใ้นรายการรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ 

4) ผูน้ าทางจากประเทศไทย เช่ียวชาญเส้นทางประเทศองักฤษ เพื่อให้ขอ้มูลลูกคา้ไดเ้ตม็ท่ี  

5) ค่าประกนัภยัการเดินทางฯ มาตรฐานส าหรับ เสียชีวิต 1,000,000 บาท และเจ็บป่วย 500,000 บาท 

6) น ้าด่ืมบนรถโคช้ วนัละ 2 ขวด 

7) ค่าธรรมเนียมวีซ่าฯและบริการ ประเทศองักฤษ (จ านวน 1 รอบ เท่านั้น) กรณีย่ืนแล้วทางสถานฑตูฯไม่อนุมัต ิ

 (หักค่าธรรมเนียมและบริการ ท่านละ 8,000 บาท) 

8) ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั ชั้นประหยดั การ์ตา้ หรือ เอมิเรตส์  กรุงเทพ – เอดินเบอระ /// ลอนดอน – กรุงเทพ 

9) อาหาร เคร่ืองด่ืมครบ ชา กาแฟ น ้าเปล่า น ้าอัดลม ตามโปรแกรมฯท่ีแจง้ไว ้พิเศษ!! ฟรีเคร่ืองด่ืมฯ เหลา้ ไวน์ เบียร์ น ้าอดัลม ให้ครบทุกม้ือ ตาม

โปรแกรมฯ 

10)  อุปกรณ์ป้องกนั แมส น ้ายาค่าเช้ือโรค หมวก เป็นตน้  

11) ตัว๋ชมอเมริกนัฟุตบอลแบบมาตรฐาน Long side or Conner (สามารถอพัเกรด เพ่ิมเติมได ้หากมีตัว๋ฯ) 

รายละเอียด  

เดินทาง 25 ต.ค.-1 พ.ย. 2565    

ราคาเร่ิมต้น ท่านละ 

ราคาผู้ใหญ่ และเด็ก 12 ปี พกัคู่ (ราคาท่านละ) 

เดินทาง 15 ท่าน 

148,000 บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ                                19,000 บาท 

กรณีย่ืนวซ่ีาฯแบบเร่งด่วน                             10,500   บาท 



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1) ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินท่านละ 30 กิโลกรัม 

2) ค่าหนงัสือเดินทางฯ 

3) ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

4) ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์  คนขบัรถโคช้ อาหาร และเคร่ืองด่ืมพิเศษ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ เบียร์, เหลา้ และแอลกอฮอล ์ต่างๆ หรือ ร้านคาราโอเกะ 

5) ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 

6) การ Isolate 10 วัน (กรณี ไม่ไดฉี้ดวคัซีน 2 เขม็) 

7) การกกัตวั 3-7 วนั หลงักลบัมา เขา้ประเทศไทย (รอการยืนยนั เป็นระยะๆ ท่ีล่าสุด ก่อนเดินทาง) 

8) ค่าตรวจโควิด PCR และ เอกสารประกอบการเขา้เมืองฯ (ถา้มี) 

เง่ือนไขการเดินทาง และการย่ืนขอวีซ่าฯ ประเทศองักฤษ ช่วงโควิด  

- กรณีผูเ้ดินทางท่ีฉีดวคัซีนของ Pfizer Moderna Astra-z J&J Biontech SINOVAC SINOFRAM แลว้ ครบ 2 โดรส  ตามเง่ือนไข

ของประเทศองักฤษ สามารถเดินทางไดอิ้สระไม่ตอ้ง ISOLATE 10 วนั (ส่วนวคัซีนฯตวัอ่ืนๆ ขออพัเดทอีกคร้ัง จากทางสถานฑูตฯ

ต่อไป) 

ปล. ขอ้มูลและเง่ือนไขการควบคุมโรคของประเทศองักฤษ อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้กรุณาตรวจสอบ และทางบริษทัฯจะอพัเดท

ใหท้ราบต่อไป 

เง่ือนการจองท่ีนัง่ฯ และช าระเงิน 

1)ช าระมดัจ า 50 % หรือ 70,000 บาท เม่ือตอ้งจองท่ีนัง่ฯ ส่วนท่ีเหลือขอรับก่อนเดินทาง 30 วนั หรือวีซ่าฯอนุมดิัแลว้ 

2)จองแลว้ และช าระเงินแลว้ ไม่สามารถยกเลกิการเดินทาง และคืนเงินได้เต็มจ านวนท้ังหมด 100%  ยกเวน้วีซ่าฯไม่ไดรั้บการ

อนุมติัจากทางสถานฑูตฯ โดยทางบริษทัฯจะคิดค่าใชจ่้ายเฉพาะค่าธรรมเนียมฯและค่าบริการยืน่วีซ่าฯ ทั้งหมด ไม่เกนิจ านวน 

10,000 บาท 

3)ราคาดงักล่าวฯอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้หากยงัไม่มีการวางมดัจ าฯ แต่อยา่งใด 

4)ท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน และ(ตัว๋บอล) มีจ านวนจ ากดั เดินทาง ไม่เกิน 15-20 ท่าน 

 

 



 

กรณียกเลกิการจอง 

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวีซ่าไดท้นัตาม

ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เท่านั้น และตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-

CHANGE NAME & NON-REFUND 

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า ไม่วา่ดว้ยเหตุผล

ใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตาม

เง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 

15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยดงัน้ี 

การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา

ผลประโยชน์ของท่านไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด และทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนั

เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) 

และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียวแต่

อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 

กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึง

ขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 



 

หาก ตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี เกิดขึ้นจริง 

และกรณีสามารถรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่

สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง

ประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจาก

กงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง

แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง

ท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัใน

กรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมี

การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจ

มีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิ

ดงักล่าว บริษทั จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 เง่ือนไขข้อตกลง 

บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ส่วนหน่ึงส่วนใดตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ซ่ึงทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับ การยืนยนัการส ารองท่ีนั่งจากสายการบิน การล่าช้าของสายการบิน การจองโรงแรมท่ีพกั การ

เปล่ียนแปลงโรงแรม การจองร้านอาหาร และ รายการอาหาร และ / หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การประทว้ง การนัด

หยุดงาน ภยัจากธรรมชาติ อนัเป็นสาเหตุให้ตอ้งเล่ือนการเดินทาง หรือ ไม่สามารถจดัพาคณะเท่ียวได้ตามรายการ

ทั้งหมด ทั้งน้ี ทางบริษทัฯ จะค านึงถึง ความปลอดภยั และผลประโยชน์สูงสุด ของท่านลูกคา้ ผูมี้อุปการคุณ เป็นส าคญั     

                               ***************************************************************** 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

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

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

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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