
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 25712(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

องักฤษ-เวลส์-สก๊อตแลนด์ 11 วนั 
 

   ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธส์ - คาร์ดีฟ - สแตรทฟอร์ด อพัพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์ 
เอดินเบรอะ - ปราสาทเอดินเบรอะ - เลคแลนด์ - ล่องเรือ - วนิเดอร์เมียร์ – ยอร์ค 

 
พกัโรงแรมส่ีดาวในเมือง / อาหารเช้า HOT ABF. ทานใน main restaurant 
บริการน า้ด่ืมทุกวนั 
รถบัส 50 ที่น่ัง 
กรุ๊ป 10 ท่านเดินทาง 
อาหารไทย, จีน, พืน้เมืองมีทุกประเทศ เป็ดโฟร์ซีซ่ัน เบอร์เก้อล้อบเตอร์ 
จัดแบบเทีย่วสบายๆไม่รีบไม่ชะโงกชะแวบทวัร์มีเวลาช้อปป้ิง 
 
ก าหนดการเดินทาง :   

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น. คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 
คอยใหก้ารตอ้รับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

วนัทีส่อง สนามบินสุวรรณภูมิ - ลอนดอน (องักฤษ) - ชมเมือง 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยเท่ียวบิน EK385 / EK001  
** แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ 04.55-07.45**   

12.25 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง ประเทศองักฤษ  ....หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
น าท่านนัง่รถชม เมืองลอนดอน  ชมจตุัรัสทราพลัการ์, มหาวหิารเวสทมิ์นสเตอร์ และโบสถเ์ซ็นปอลท่ี
งดงาม   
อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั..... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร *.*.*. พิเศษเมนูเป็ดโฟร์ซีซัน่ *.*.*. 
ท่ีพกั HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัทีส่าม สโตนเฮนจ์-บาธส์-คาร์ดีฟ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสัมผสัหน่ึงในส่ิงมหศัจรรยข์องโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ ์
ชมกลุ่มหินท่ีมีลกัษณะรูปทรงการจดัวางท่ีแปลกและไม่ทราบวตัถุประสงค์
ท่ีแน่ชดัในยคุ 3,500-4,000 ปีมาแลว้ ท่านจะท่ึงกบัความสามารถของมนุษย์
ท่ีไดน้ ากอ้นหินขนาดใหญ่น ้ าหนกับางกอ้นถึง 45 ตนั  มาวางเรียงกนัเป็น
วงกลมไดอ้ยา่งน่ามหศัจรรย ์ (ราคารวมค่ารถเขา้ทอ้งถ่ินนัง่เขา้ไปใกล้ๆ หินแลว้) 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธส์ (BATH) เมืองเก่าแก่ท่ีมี

ความส าคญั และรุ่งเรืองตั้งแต่ยคุโรมนั เป็นสถานท่ีอาบน ้ า
ของชาวโรมนั เน่ืองจากเป็นเมืองแห่งน ้าพุร้อน ชมเมืองท่ี
สวยงาม และยา่นการคา้  
น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนเขา้ยงัแควน้เวลลสู่์ เมืองคาร์ดิฟ 
(CARDIFF) เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยงัเป็นเมืองท่าส าคญัริมทะเลไอริช เมืองท่ียิง่ใหญ่และ
สวยงาม ถูกสร้างข้ึนโดยฝีมือชาวโรมนัสมยัเรืองอ านาจ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่ คาร์ดีฟ - สแตรทฟอร์ด อพัพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ
โรงแรม 
น าท่านชมกรุงคาร์ดีฟ ผา่นชมสถานท่ีส าคญั
ต่างๆ เช่น ปราสาทคาดีฟ อาคารรัฐสภา ถ่ายรูป
ภายนอกของตวัปราสาทคาร์ดีฟ  
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (STRATFORD UPON AVON) เมืองเล็กๆ แต่งดงามริมฝ่ังแม่น ้าเอวอน 
.... 
น าท่าน ชมบา้นเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ (ไม่รวมค่าเขา้ชมถา้
มี) ซ่ึงเป็นท่ีรวบรวมชีวประวติั และผลงานทั้งหมดของเชคสเปียร์ 
และตวับา้นยงัคงเอกลษัณ์ของรูบแบบเฉพาะของเมืองสตราท
ฟอร์ดภายในเมืองอบอวลไปดว้ยบรรยากาศแห่งละครและ
วรรณกรรมท่ีควรค่าแก่การมาเยีย่มชมยิง่นกั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) เมืองอุตสาหกรรมอีกเมืองหน่ึง 

http://www.bloggang.com/data/longdo/picture/1174730041.jpg


 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS LEIGH HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัที่ห้า เลคแลนด์ - วนิเดอร์เมียร์ - กลาสโกว์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมสนามฟุตบอล โอลด ์เทรฟฟอร์ด (ไม่รวมค่าเขา้สนามฟุตบอล) อนัเป็นท่ีตั้งของสโมสร 

แมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ด ท่ีมีช่ือเสียง เชิญท่านเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก *.*.*. ในช่วงก่อนท่ีจะมีการ
แข่งขนั 1 วนั และวนัแข่งขนัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมและปรับปรุงหรืออ่ืนๆ *.*.*.  จากนั้นน าท่านชมยา่น
เมืองเก่าของแมนเชสเตอร์ 
น าท่านไปยงับริเวณท่ีเรียกวา่ เลคแลนด ์ท่ีสวยงาม ดว้ยทะเลสาบ ระหวา่งเส้นทางจะผา่นบา้นชนบทของ
องักฤษท่ีน่ารัก  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย           น าท่านล่องเรือพร้อมชมเมืองวนิเดอร์เมียร์ และววิทิวทศัน์ของสองฝ่ังท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ และเป็นบา้น
เกิดของปี
เตอร์  
  แรบบิทตวัการ์ตูนท่ีมีช่ือเสียงขององักฤษ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองกลาสโกว ์(GLASGOW) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก กลาสโกว์-เอดินบะระ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ
โรงแรม 

 น าท่านชมยา่นเมืองเก่ากลาสโกว ์ถ่ายรูปเก็บ
ความสวยงามไวเ้ป็นท่ีระลึก... 

 ออกเดินทางสู่ เมืองเอดินเบรอะ 
(EDINBURGH))เมืองหลวงของสก็อตแลนด ์
ท่ีไดรั้บสมญานามวา่ เอเธนส์ของซีกโลกเหนือ จะเห็นไดจ้ากอารยธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ียงั
คงไวใ้นรูปแบบดั้งเดิมใหทุ้กท่านไดช่ื้นชมถึงความอนุรักษนิ์ยมของชาวสก็อตแลนด ์น าท่าน ชม THE 
ROYAL MILE ถนนท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดในเอดินบะระ มีความ
ยาว และใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่านสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆท่ี
น่าสนใจไดจ้ากถนนสายประวติัศาสตร์แห่งน้ีไดอี้กดว้ย 
นอกจากน้ีถนนสายน้ีก็อยูไ่ม่ไกลจากปราสาทเอดินบะระ จึงท า
ใหก้ารเดินทางไปยงัปราสาทมีความสะดวกมาก  



 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้ชมความยิง่ใหญ่และงดงามของปราสาทเอดินเบรอะ ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาอยา่งโดดเด่น ...น าท่าน

ชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเมืองจากป้อมปราการบนปราสาท   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั MERCURE LIVINGSTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด เอดินเบรอะ-ยอร์ค 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์ค (YORK) เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของเขตอุทยานแห่งชาติ นอร์ธ ทมั

เบอร์แลนด ์...น าท่านชมเมืองยอร์ค เมืองการพาณิชยท่ี์อยูใ่นยอร์คเชียร์ แควน้ท่ีเก่าแก่ทางประวติัศาสตร์
ขององักฤษ  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่าน ชมยอร์คมินสเตอร์ โบสถโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดขององักฤษ อายกุวา่ 800 ปี ชมเมืองท่ีเก่าแกสวยงาม
ดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั THE MAJESTIC HOTEL HARROGATE  หรือเทียบเท่า 

วนัทีแ่ปด BICESTER OUTLET-อ๊อกฟอร์ด-ลอนดอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านแวะชอ้ปป้ิงท่ี BICESTER OUTLET เอา้ทเ์ลทท่ี รวมแบรนดเ์นมกวา่ร้อย  แบรนดร์าคาถูกกวา่

ปกติ 60-70 % อยูท่ี่น่ี 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองออ๊กฟอร์ด (OXFORD) เมืองแห่ง

มหาวทิยาลยั .....ถ่ายรูปกบัตวัอาคารของ ไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท  
น าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงลอนดอน (LONDON)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตตาคาร  พิเศษ  BURGER & LOBSTER  
ท่ีพกั      HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีเ่ก้า กรุงลอนดอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมกรุงลอนดอน ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ...ชม
ทศันียภาพท่ีสวยงามของริมฝ่ัง แม่น ้าเทมส์ ถ่ายรูปกบั หอนาฬิกา
บ๊ิกเบน็ อนัเป็นสัญญลกัษณ์ของกรุงลอนดอน เกรทสตาร์ ออฟอฟัริกา 
มงกุฎอิมพีเรียลคราวน์  ชมพระราชวงับัก๊ก้ิงแฮม (ชมดา้นหนา้) ท่ี
ประทบัของพระราชินีท่ีมีกองมหาดเล็กรักษาพระองคผ์ลดัเปล่ียนเวร



 

 

ยามอยา่งเป็นระเบียบสวยงาม  ชมหอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON)  (ชมดา้นหนา้) ท่ีเก่าแก่
และเป็นคลงัเก็บสมบติัของพระราชวงศอ์งักฤษ 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
 
บ่าย อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง สินคา้ ณ 

หา้งสรรพสินคา้ชั้นน าของกรุงลอนดอน  อาทิ 
หา้งแฮร์รอด หา้งเก่าแก่ของกรุงลอนดอน 
ร้าน BURBERRYS ร้าน DEBENHAMS ร้าน 
FORTNUM & MASONS จดัไดว้า่เป็นร้านท่ี 
“ผูดี้” มากท่ีสุดร้านหน่ึงในองักฤษ มาร์คแอน
สเปนเซอร์ เน็กช์ เส้ือโคต้ เส้ือกนัฝน ถุงมือ เส้ือกนัหนาว สูท และเส้ือผา้หนา้ร้อน (ขององักฤษ) รวมถึง
เส้ือผา้เด็ก นอกจากน้ียงัมี ชา กาแฟ รวมถึงอาหารบรรจุขวดแกว้ และเคร่ืองกระป๋องต่างๆ มากมาย
หลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกสรร  
อิสระอาหารค ่า เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งเตม็ท่ี 

ค ่า      อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั   
ท่ีพกั      HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีสิ่บ ลอนดอน - ดูไบ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
อิสระตามอธับาศยั ...จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

13.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี EK002/ EK384  

วนัทีสิ่บเอด็ สนามบินสุวรรณภูมิ 

** แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ 00.40-03.05 ** 
12.05 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

---------------------- 
หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือความปลอดภยั

ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
  อตัราค่าใช้จ่าย   

วนัทีเ่ดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 2 ผู้ใหญ่  
ไม่มีเตียงเสริม 

 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

28 ม.ค. – 7 ก.พ. / 4-14 ก.พ. / 18-28 ก.พ. 
25 ก.พ. – 7 มี.ค. / 4-14 มี.ค. / 18-28 มี.ค.  

115,900.- 25,900.- 



 

 

25 มี.ค. – 4 เม.ย. 

8-18 เม.ย. / 9-19 เม.ย. / 10-20 เม.ย.   
11-21 เม.ย. 

125,900.- 

1-11 เม.ย. / 22 เม.ย.- 2 พ.ค. /29 เม.ย.– 8 พ.ค. 
5-15 พ.ค. / 19-29 พ.ค. /26 พ.ค.-5 มิ.ย. 
2-12 มิ.ย. /23 มิ.ย.-2 ก.ค. / 30 มิ.ย.-10 ก.ค. 
7-17 ก.ค. / 21-31 ก.ค. /28 ก.ค.-7 ส.ค. 
11-21 ส.ค. / 25 ส.ค.-4 ก.ย. / 24 ก.ย.-4 ต.ค.  
1-11 ต.ค. / 8-18 ต.ค.  

115,900.- 

15-25 ต.ค. / 22 ต.ค.-1 พ.ย. 115,900.- 

29 ต.ค.-8 พ.ย. / 5-15 พ.ย.  
19-18 พ.ย. / 26 พ.ย.-2 ธ.ค.  

115,900.- 

3-13 ธ.ค. / 10-20 ธ.ค. 115,900.- 

24 ธ.ค.-3 ม.ค. / 29 ธ.ค.-8 ม.ค. 125,900.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน า้มันและ/หรือภาษี
ประกนัภัยการเดินทาง และค่าวซ่ีา ** 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั(Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อจะตอ้งอยู ่
ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนส าหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรม 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  
8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
9. ค่าวซ่ีาองักฤษ (ไม่รวมวซ่ีาเร่งด่วน และ ไม่มีรวมวซ่ีาคิวพรีเม่ียม) 



 

 

10. ค่าทิป 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้าหนกั

เกินจากทา 
สายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ

ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าตรวจโควดิตามมาตราการของฝ่ังไทย 
 
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีาและการย่ืนขอวซ่ีา  
1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 
ของสถานทูตง่ายข้ึน 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหวา่งยืน่วซ่ีา หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บริษทัฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซ่ีาท่ีค่อนขา้งนาน
และอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวซ่ีาได ้(กรณีถา้มีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนท่านละ 500.- บาท ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเท่านั้น) 
3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านกั
หรือศึกษาอยูเ่ท่านั้น  
4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน ผู ้
เดินทางตอ้งไปยืน่ค  าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย 
เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง 
ตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้  
5. ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

 
**กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทวัร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่าง

บริษัทและลูกค้า** 
เง่ือนไขการจอง 



 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 30 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
เง่ือนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวซ่ีาหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองที่เข้าพกั เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมีการ
จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองทีใ่กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความ
เหมาะสม*** 
 
 
 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามดัจ าเตม็จ านวนทุกกรณี 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทวัร์เตม็จ านวนตามราคา

ทวัร์  
- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้

ทางบริษทัฯ ขอ 
เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกดข้ึนจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณี
ออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษทัฯอีก
คร้ังนึง) 
- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจบ็ป่วย,เสียชีวติ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินให้ระบุขอ้ความตาม

เง่ือนไขสาย 
การบินนั้น ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบิน
และบริษทัต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีากรณีท่ีท่านยืน่วซ่ีาแลว้  
หมายเหตุ  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง
ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะ
ใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หน่ึง  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



 

 

- เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ
จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยั
ของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั…. 
- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือ
ช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมด 
- นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long 
leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
 กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตาม

ทาง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( 

ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถา้ตอ้งการ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้ 
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจ

ของ 
สถานฑูต เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่าน
ไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 
 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ 



 

 

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
 ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา จะอยูใ่น

ดุลพินิจ 
ของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
 เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่
ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
สภาวะอากาศ และเหตุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความ
ปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือ
ถือวา่มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วน
ใหญ่) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) 
 ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์

นั้นๆ  
ยนืยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายนั้นได ้
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ า
แลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 



 

 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 
 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุด
ในการเดินทาง ทั้ งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั 
ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, 
สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิ
พิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้ งใน หรือ 
ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วม
เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อ
เฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 
รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของ
ท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

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