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องักฤษ-เวลส-์สกอ๊ตแลนด ์11 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลอนดอน - สโตนเฮน้จ ์- บาธส ์- คารด์ีฟ - สแตรทฟอรด์ อพัพอนเอวอน  แมนเชสเตอร ์

เอดินเบรอะ - ปราสาทเอดินเบรอะ - เลคแลนด ์- ล่องเรอื - วินเดอรเ์มียร ์– ยอรค์ 

 

 

ก าหนดการเดินทาง :   

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - ลอนดอน (องักฤษ) 

17:00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีบ่ริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้รบัพรอ้ม

อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง... 

21:00 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์...เทีย่วบนิ EK373/EK011  

วนัท่ีสอง ลอนดอน (องักฤษ) - สโตนเฮนจ ์- บาธส ์- คารดี์ฟ 

** แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ 0050-0250**   

07:40 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ สนามบนิกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ  ....หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดนิทางสมัผสัหนึ่งในสิ่งมหศัจรรยข์องโลก กลุม่หนิสโตนเฮนจ ์

ชมกลุม่หนิที่มลีกัษณะรูปทรงการจดัวางทีแ่ปลกและไม่ทราบ

วตัถปุระสงคท์ีแ่น่ชดัในยุค 3,500-4,000 ปีมาแลว้ ท่านจะทึง่กบั

ความสามารถของมนุษยท์ีไ่ดน้ ากอ้นหนิขนาดใหญ่น า้หนกับางกอ้นถงึ 

45 ตนั  มาวางเรียงกนัเป็นวงกลมไดอ้ย่างน่ามหศัจรรย ์ (ราคารวมค่า

รถเขา้ทอ้งถิน่นัง่เขา้ไปใกล ้ๆ หนิแลว้) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาธส ์(BATH) เมอืงเก่าแก่ทีม่คีวามส าคญั 

และรุ่งเรืองตัง้แต่ยุคโรมนั เป็นสถานทีอ่าบน า้ของชาวโรมนั 

เนื่องจากเป็นเมอืงแห่งน า้พรุอ้น ชมเมอืงทีส่วยงาม และย่านการคา้  

น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนเขา้ยงัแควน้เวลลสู่์ เมอืงคารด์ฟิ 

(CARDIFF) เมอืงหลวงของประเทศเวลส ์และยงัเป็นเมอืงท่าส าคญัริมทะเลไอริช เมอืงทีย่ิ่งใหญ่และสวยงาม ถูก

สรา้งขึ้นโดยฝีมอืชาวโรมนัสมยัเรืองอ านาจ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั HOLIDAY INN HOTEL หรือเทยีบเท่า 



 
 

วนัท่ีสาม คารดี์ฟ - สแตรทฟอรด์ อพัพอนเอวอน - แมนเชสเตอร ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมกรุงคารด์ฟี ผ่านชมสถานทีส่  าคญัต่างๆ 

เช่น ปราสาทคาดฟี อาคารรฐัสภา ถ่ายรูปภายนอก

ของตวัปราสาทคารด์ฟี  

จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงสแตรทฟอรด์ 

(STRATFORD UPON AVON) เมอืงเลก็ๆ แต่

งดงามริมฝัง่แม่น า้เอวอน .... 

น าท่าน ชมบา้นเกิดของกวเีอกเชคสเปียร ์(ไม่รวมค่าเขา้ชมถา้ม)ี ซึง่

เป็นทีร่วบรวมชวีประวตั ิและผลงานทัง้หมดของเชคสเปียร ์และตวั

บา้นยงัคงเอกลษัณ์ของรูบแบบเฉพาะของเมอืงสตราทฟอรด์ภายใน

เมอืงอบอวลไปดว้ยบรรยากาศแห่งละครและวรรณกรรมทีค่วรค่าแก่การมาเยี่ยมชมยิ่งนกั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแมนเชสเตอร ์(MANCHESTER) เมอืงอตุสาหกรรมอกีเมอืงหนึ่ง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS LEIGH HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีสี่ เลคแลนด ์- วินเดอรเ์มียร ์- กลาสโกว ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมสนามฟุตบอล โอลด ์เทรฟฟอรด์ (ไม่รวมค่าเขา้สนามฟตุบอล) อนัเป็นที่ต ัง้ของสโมสร แมนเชสเตอร ์

ยูไนเต็ด ทีม่ชีื่อเสยีง เชิญท่านเลอืกซื้อสนิคา้ของทีร่ะลกึ *.*.*. ในช่วงก่อนทีจ่ะมกีารแข่งขนั 1 วนั และวนัแข่งขนัจะ

ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมและปรบัปรุงหรืออื่นๆ *.*.*.  จากนัน้น าท่านชมย่านเมอืงเก่าของแมนเชสเตอร ์

น าท่านไปยงับริเวณทีเ่รียกว่า เลคแลนด ์ที่สวยงาม ดว้ยทะเลสาบ ระหว่างเสน้ทางจะผ่านบา้นชนบทขององักฤษที่

น่ารกั  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย           น าท่านลอ่งเรือพรอ้มชมเมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์และววิทวิทศันข์องสองฝัง่ทีต่ ัง้อยู่ริมทะเลสาบ และเป็นบา้นเกิดของปี

เตอร ์  

  แรบบทิตวัการตู์นทีม่ชีื่อเสยีงขององักฤษ ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกลาสโกว ์(GLASGOW) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรือเทยีบเท่า 



 
 

วนัท่ีหา้ กลาสโกว-์เอดินบะระ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมย่านเมอืงเก่ากลาสโกว ์ถ่ายรูปเก็บความ

สวยงามไวเ้ป็นทีร่ะลกึ... 

 ออกเดนิทางสู่ เมอืงเอดินเบรอะ 

(EDINBURGH))เมอืงหลวงของสก็อตแลนด ์ที่

ไดร้บัสมญานามว่า เอเธนสข์องซกีโลกเหนือ จะ

เหน็ไดจ้ากอารยธรรมและสถาปตัยกรรมต่างๆ ทีย่งัคงไวใ้นรูปแบบดัง้เดิมใหท้กุท่านไดช้ื่นชมถงึความอนุรกัษน์ิยม

ของชาวสก็อตแลนด ์น าท่าน ชม THE ROYAL MILE ถนนทีม่คีวามเก่าแก่ทีสุ่ดในเอดนิบะระ มคีวามยาว และ

ใหญ่ทีสุ่ดในโลก ท่านสามารถเรียนรูส้ิง่ใหม่ๆทีน่่าสนใจไดจ้ากถนนสายประวตัศิาสตรแ์ห่งนี้ไดอ้ีกดว้ย นอกจากนี้

ถนนสายนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเอดนิบะระ จงึท าใหก้ารเดนิทาง

ไปยงัปราสาทมคีวามสะดวกมาก  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่และงดงามของปราสาทเอดินเบรอะ ที่ต ัง้

อยู่บนเนินเขาอย่างโดดเด่น ...น าท่านชมทวิทศันท์ีส่วยงามของเมอืง

จากป้อมปราการบนปราสาท   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั MERCURE LIVINGSTON HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีหก เอดินเบรอะ-ยอรค์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ เมอืงยอรค์ (YORK) เพลดิเพลนิกบัทวิทศันอ์นังดงามของเขตอุทยานแห่งชาต ินอรธ์ ทมัเบอรแ์ลนด ์

...น าท่านชมเมอืงยอรค์ เมอืงการพาณิชยท์ีอ่ยู่ในยอรค์เชียร ์แควน้ทีเ่ก่าแก่ทางประวตัิศาสตรข์ององักฤษ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่าน ชมยอรค์มนิสเตอร ์โบสถโ์กธิคที่ใหญ่ที่สุดขององักฤษ อายุกว่า 800 ปี ชมเมอืงทีเ่ก่าแกสวยงามดว้ย

สถาปตัยกรรมโบราณ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั THE MAJESTIC HOTEL HARROGATE  หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีเจด็ BICESTER OUTLET-ออ๊กฟอรด์-ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชอ้ปป้ิงที ่บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท  (BICESTER OUTLET) สวรรคข์องนกัชอ้ปป้ิง  เป็นเอา้ทเ์ลททีร่วมสนิคา้แบ

รนดเ์นม ราคาพเิศษมากกว่ารอ้ยแบรนด ์ท ัง้รา้นบูตกิ รา้นขายของเฉพาะ

อย่าง ซึง่โดดเด่นและดีทีสุ่ดแห่งหนึ่งในยุโรป ซึง่จะท าใหท่้านไดจ้บัจ่าย

ซื้อของอย่างสะดวกจุใจและประทบัใจ 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 



 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงออ๊กฟอรด์ (OXFORD) เมอืงแห่งมหาวทิยาลยั .....ถ่ายรูปกบัตวัอาคารของ ไครช้เชริท์

คอลเลท็  

น าท่านเดนิทางต่อสู่ กรุงลอนดอน (LONDON)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตตาคาร  พเิศษ  BURGER & LOBSTER  

ทีพ่กั      HOLIDAY INN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัท่ีแปด ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมกรุงลอนดอน ทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน ...ชมทศันียภาพที่

สวยงามของริมฝัง่ แม่น า้เทมส ์ถ่ายรูปกบั หอนาฬกิาบิก๊เบน็ อนัเป็น

สญัญลกัษณ์ของกรุงลอนดอน เกรทสตาร ์ออฟอฟัริกา มงกุฎอิมพเีรียล

คราวน ์ ชมพระราชวงับ ัก๊กิ้งแฮม (ชมดา้นหนา้) ทีป่ระทบัของพระราชนิีที่มกีอง

มหาดเลก็รกัษาพระองคผ์ลดัเปลีย่นเวรยามอย่างเป็นระเบยีบสวยงาม  ชม

หอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON)  

(ชมดา้นหนา้) ทีเ่ก่าแก่และเป็นคลงัเก็บสมบตัขิอง

พระราชวงศอ์งักฤษ 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร *.*.

พเิศษเมนูเป็ดโฟรซ์ซี ัน่ *.*. 

บ่าย อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิง สนิคา้ ณ หา้งสรรพสนิคา้ช ัน้

น าของกรุงลอนดอน  อาท ิหา้งแฮรร์อด หา้งเก่าแก่ของกรุงลอนดอน รา้น BURBERRYS รา้น DEBENHAMS รา้น 

FORTNUM & MASONS จดัไดว้่าเป็นรา้นที ่“ผูด้”ี มากทีสุ่ดรา้นหนึ่งในองักฤษ มารค์แอนสเปนเซอร ์เน็กช ์เสื้อโคต้ 

เสื้อกนัฝน ถงุมอื เสื้อกนัหนาว สูท และเสื้อผา้หนา้รอ้น (ขององักฤษ) รวมถงึเสื้อผา้เดก็ นอกจากนี้ยงัม ีชา กาแฟ 

รวมถงึอาหารบรรจขุวดแกว้ และเครื่องกระป๋องต่างๆ มากมายหลากหลายใหท่้านไดเ้ลอืกสรร  

ค า่      อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้งป้ิง  

ทีพ่กั      HOLIDAY INN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัท่ีเกา้ ลอนดอน - ล่องแม่น ้าเทมส ์- พระราชวงัวินเซอร ์- ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่าน ลอ่งแม่น า้เทมส ์(THAMES CRUISE) 

ชมทวิทศันส์องฝากฝัง่แม่น า้เทมส ์ซึง่ไหลผ่านกลางกรุง

ลอนดอน ซึง่ถอืเป็นการท่องเทีย่วลอนดอนทีด่ีทีสุ่ดอกีวธีิ

หนึ่ง สวยงามอกีแบบหนึ่ง เมือ่มองจากจดุกลางแม่น า้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 



 
 

 

บ่าย จากนัน้น าท่าน ชมภายนอกพระราชวงัวนิเซอร ์(WINDSOR CASTLE) เป็นพระราชวงัทีป่ระทบัส าหรบัการพกัผ่อน

สุดสปัดาหข์องพระราชนิีองักฤษ พระราชวงันี้เป็นพระราชวงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกและสรา้งมากว่า 900 ปีแลว้ พระราชวงั

นี้เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมดา้นในส่วนทีอ่ยู่รอบๆก าแพง แต่น่าเสยีดายที่หา้มถ่ายรูป ส่วนที่เปิดใหช้มเป็นหอ้งต่างๆ

ส าหรบัการใชง้านในวาระต่างๆ แต่ทีแ่ตกต่างจากพระราชวงัอื่นก็

ตรงที่มขีา้วของเคร่ืองใช ้อาวุธ ตลอดจนของก านลัจากประเทศ

ต่างๆใหช้ม และมขีองก านลัจากรชักาลที ่6 ของไทยดว้ยขา้วของ

เหลา่นี้แทบจะไม่มใีหช้มทีพ่ระราชวงัอื่น ซึง่อาจจะเป็นเพราะ

ประเทศเหลา่นัน้แพส้งคราม ถูกขนยา้ยไปหมดแลว้ หรือระบบ

พระเจา้แผ่นดนิไม่มแีลว้.. 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั      HOLIDAY INN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีสบิ ลอนดอน - ดูไบ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระตามอธัยาศยั ...จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

21:45 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่EK010/ EK372  

วนัท่ีสบิเอด็ สนามบินสุวรรณภูมิ 

** แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ 07.35-09.40 ** 

18:55 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

 

---------------------- 

หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสมทัง้นี้ทางบริษทัฯจะยดึถอืความปลอดภยัตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 

  อตัราค่าใชจ้า่ย   

วนัท่ีเดินทาง ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่  

ไม่มีเตียงเสริม 

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

 22 เม.ย.- 2 พ.ค.  115,900.- 25,900.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า ** 

 

 

 



 
อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรม 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

9. ค่าวซี่าองักฤษ (ไม่รวมวซี่าเร่งด่วน และ ไม่มรีวมวซี่าคิวพรีเมีย่ม) 

10. ค่าทปิ 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทา 

สายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทาง

หรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่าบริการ 

พเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าตรวจโควดิตามมาตราการของฝัง่ไทย 

 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบ

ลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมา

ระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศ่ึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้ง

ไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนื่องจากประวตัิการ

เดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต า่

กว่า 3 หนา้  



 
5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเลม่  

**กรุณาอา่นเงื่อนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบริษทัและลูกคา้** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลอื 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 30 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ

จ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บค่ามดัจ าเต็มจ านวนทุกกรณี 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ ขอ 

เก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดขึ้นจริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่า / ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋

เคร่ืองบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบริษทัฯอีกครัง้นึง) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กิดอบุตัเิหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชีวติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามที่ทางสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสาย 

การบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบริษทั

ต่างประเทศ) ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออก

ตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่ากรณีที่ท่านยื่นวซี่าแลว้  

หมายเหต ุ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุม

ได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) 

เดนิทางหากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคา้

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วม

เดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากที่มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รือทัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรง

กบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษทั ที่ไดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 



 
- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้ง

เป็นผูท้ี่มร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกั

ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่

เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลมืไวร้ะหว่างการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เนื่องจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เร่ืองวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดั

จ าหรือท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบ

และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจ 

ของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้  

• เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยั

ต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกัหรือมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามา

กลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี



 
ใบรบัรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย

นัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึ

ท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง 

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกยีรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอบุตัิเหตุ

หรือความเสยีหายทีเ่กิดจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัิเหตุรวมถงึภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การ

จลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทน

ประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการ

เดินทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัใน กรณีที่ผูร่้วม

เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความ

ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมี

สิง่ผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง 

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธิดงักลา่ว บริษทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกียรติ ซึ่ง

ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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