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วนัแรก กรุงเทพฯ                           (ไทย)  
21.00น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู9แถว Tสายการบินเอมิเรตส์เจา้หนา้ท่ี 

Siamtogo ใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวก 
วนัทีส่อง ดูไบ - กลาสโกว์ - เอดินเบอระ - ปราสาทเอดินเบอระ - กลาสโกว์                (ยูเออ-ีสก็อตแลนด์) 
02.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์เท่ียวบินท่ีEK371บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
05.35 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
07.50 น. เดินทางสู่เมืองกลาสโกว์ประเทศสก็อตแลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์เท่ียวบินท่ี EK 27 บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
12.35 น. ถึงสนามบินเมืองกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแล้วน าท่านเดินทางสู่

เมืองเอดินเบอระ (Edinburgh) เมืองหลวงของสกอ็ตแลนด์ (Scothland) ดินแดนท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสวยงาม น าท่านเดินทาง
สู่ยา่นเมืองเก่า สู่ถนนรอยลัไมล ์(RoyalMile) ถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมสู่พระต าหนกัโฮล่ีรู๊ด (PalaceofHolyroodhouse) ซ่ึงเป็น
ท่ีประทบัของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นท่ีประทบัของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็น
รัฐสภาแห่งชาติสก็อตอนัน่าภาคภูมิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมยัน าท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบอระ (EdinburghCastle 
) อันสง่างามด้วยท าเลท่ีตั้ งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นท่ีประทับของกษัตริย์สก๊อต 



 

แบ่งเป็นส่วนต่างๆอยา่งน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณี
การยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปีท่ีผ่านมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 เพื่อ
ร าลึกถึงพระมารดาของกษตัริยเ์ดวิดท่ี 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชั้นในส่วนท่ีเป็น ThePalace จดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของ
ราชวงศแ์ห่งสก็อต น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองกลาสโกว ์

ค ่า บริการอาหารค ่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ ท่ีพักณCourtyard by Marriott Glasgow Airport Hotelหรือ
ระดบัเดียวกนั 

วนัทีส่าม กลาสโกว์ - มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ - วินเดอร์เมียร์ - เพรสตัน           (สกอ็ตแลนด์-องักฤษ) 
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมน าท่านผา่นชมสถานท่ีส าคญัๆ ในเมืองกลาสโกว ์อาทิ มหาวิหาร

แห่งเมืองกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิค มหาวิหารแห่งน้ีเป็นสุสานฝังศพของ
นักบุญ Saint Mungo, ศาลาว่าการเมือง (City Chamber), มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (Glasgow University) เป็น
มหาวิทยาลยัท่ีถูกสร้างโดยพระประสงค์ของพระเจา้เจมส์ท่ี 2 ในปี ค.ศ.1451 ปัจจุบนัถือเป็นมหาลยัท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดเป็นอนัดบั 4 ในสหราชอาณาจกัร, ศูนยป์ระชุม Clyde Auditorium สถานท่ีจดังานคอนเสิร์ต นิทรรศการ
และการประชุมต่างๆ โดยโครงสร้างของตวัอาคารนั้นมีลกัษณะคลา้ยโอเปร่าเฮา้ส์จ  าลอง  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์สู่เขตเลคดิสทริคอุทยานแห่งชาติท่ีไดรั้บการ
ขนานนามว่าดีและสวยท่ีสุดขององักฤษ ท่ีกวา้งขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง น าท่านสัมผสักบั
บรรยากาศของทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์ ท่ีท่านจะไดช่ื้นชมกบัความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบ น าท่านเดินทาง
ต่อสู่ เมืองเพรสตัน เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ถึง1,000 ปี มีอาคารเก่าแก่ท่ีโดดเด่นไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น
อาคารส าหรับการอนุรักษถึ์ง 770 แห่ง เป็นเมืองท่ีมีพื้นท่ีกวา้งขวางตั้งแต่ทุ่งมวัร์ในหุบเขาเบคอนและพื้นท่ีป่า
ทางธรรมชาติอนัหลากหลาย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ SamlesburyHotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัทีส่ี่ ยอร์ค - มหาวหิารยอร์ค - แมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด   (องักฤษ) 
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมเดินทางสู่เมืองยอร์ค เมืองโรมนัโบราณท่ียงัมีก าแพงเมืองโบราณ

ลอ้มรอบ ตั้งอยูบ่ริเวณแม่น ้ าอูสและแม่น ้ าฟอสส์ เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และมีบทบาทมา
เกือบตลอด 2,000 ปี น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้ามหาวิหารยอร์ค หรือ ยอร์คมินสเตอร์ (YORKMINSTER) มหา
วิหารแห่งหน่ึงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในองักฤษ เมืองแห่งน้ีมีบิช้อปประจ าเมืองในราวปี 314 ท าให้เป็นสถานท่ีท่ีมี
ความส าคญัต่อคริสตศ์าสนาแห่งแรก ๆ ขององักฤษ อีกทั้งยงัเป็นโบถส์แบบกอธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในองักฤษเหนือ 
งดงามดว้ยกระจกสีตกแต่งอยูภ่ายในวหิาร และยงัเป็นมหาวหิารแบบกอธิคท่ีใหญ่เป็นท่ีสองรองจากมหาวิหาร
โคโลญจน์ในประเทศเยอรมนี หน้าต่างใหญ่ช่ือ “GREATEASTWINDOW” สร้างเสร็จเม่ือปี 1408 เป็น
หนา้ต่างประดบักระจกสีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารน าท่านเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์เมืองหลวงทางภาคเหนือขององักฤษ 
เป็นเมืองแนวหนา้แห่งการปฏิวติัอุตสาหกรรม น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้าสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด แห่ง
ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เจา้ของสมญานาม “ปิศาจแดง” สนามเร่ิมก่อสร้างในปี 1909 และเร่ิมใช้ตั้งแต่ปี 
1910 ปัจจุบันมีความจุ 76,212 คน ซ่ึงเป็นเก้าอ้ีท่ีนั่งล้วน เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ของโอลด์แทรฟฟอร์ด 



 

สโมสรฟุตบอลช่ือกอ้งโลกท่ีมีสมาชิกแฟนคลบัมากท่ีสุดในโลก มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกนานา
ชนิด เช่น เส้ือ ผา้พนัคอ หมวก เป็นตน้ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัณClayton Manchester Airport Hotelหรือระดบัเดียวกนั 
วนัที่ห้า  สแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน - บ้านเกดิของวิลเลีย่มเชคสเปียร์ส - คาร์ดิฟฟ์                     (องักฤษ-เวลส์) 
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมน าท่านเดินทางสู่เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน  เมืองบา้น

เกิดของยอดกวเีอกเชคสเปียร์ส น าท่านชมเมืองสเตรทฟอร์ดท่ีคงรักษาสภาพแวดลอ้มแบบชนบทขององักฤษ
แท้  ๆ  ไ ว้ไ ด้ อ ย่ า งส ม บู ร ณ์  น าท่ าน ถ่ า ย รู ป ด้ าน ห น้ า   บ้ าน เกิ ด ข อ ง วิ ล เลี่ ย ม เช ค ส เปี ย ร์ ส 
(SHAKESPEAR’SBIRTHPLACE) กวีและนักเขียนบทละครชาวองักฤษท่ีได้รับการยกย่องทัว่ไปว่าเป็น
นกัเขียนผูย้ิ่งใหญ่ขององักฤษและของโลกมกัเรียกขานเขาวา่เป็นกวีแห่งชาติขององักฤษและ “กวแีห่งเอวอน” 
(BARDOFAVON) ชมบา้นท่ีเคยเป็นท่ีอาศยัของเชคสเปียร์ เป็นบา้นหลงัคามุงดว้ยฟาง ซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพาะ
ของเมืองสแตรทฟอร์ด ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัไดป้รับเป็นพิพิธภณัฑไ์ปแลว้  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารน าท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟฟ์เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยงัเป็น
เมืองท่าส าคญัริมทะเลไอริช เมืองท่ียิง่ใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างข้ึนโดยฝีมือชาวโรมนัสมยัเรืองอ านาจน าท่าน
ชมเมืองคาร์ดิฟ อดีตเมืองท่ีส่งออกถ่านหินมากท่ีสุดเมืองหน่ึง ผา่นชมศาลาวา่การเมือง พิพิธภณัฑ์ สนามกีฬา
มิเลนเนียมสเตเด้ียม 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัณClayton Cardiff Hotelหรือระดบัเดียวกนั 
วนัที่หก  บาธ - โรงอาบน า้แร่โรมัน - สโตนเฮนจ์ - ลอนดอน      (องักฤษ) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมน าท่านเดินทางสู่เมืองบาธ ดินแดนแห่งอาณาจกัรโรมันอัน

ยิ่งใหญ่บนเกาะองักฤษเม่ือกว่า 2,000 ปีมาแลว้ น าท่านเขา้ชมโรงอาบน ้าแร่โรมัน ท่ีชาวโรมนัมาสร้างไวเ้ป็น
สถานท่ีอาบน ้ าแร่โดยอาศยัน ้ าจากบ่อน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีจะมีน ้ าไหลออกมาอย่างต่อเน่ืองถึงวนัละประมาณ 
1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส ท่ีเมืองบาธมีบ่อน ้าพุร้อนตามธรรมชาติ 3 แห่ง บ่อท่ีใหญ่
ท่ีสุดคือท่ี ROMANSACREDSPRING น ้าผดุจากใตดิ้นลึก 3,000 เมตร มีแร่ธาตุถึงกวา่ 43 ชนิด  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารน าท่านเดินทางสู่สโตนเฮนจ์วงหินปริศนาแห่งเกาะองักฤษนบัเป็น หน่ึงใน
เจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคเก่า สร้างข้ึนราว 2,000 ปี ไม่เป็นท่ีทราบแน่ชดัวา่ ท าไมส่ิงน้ีจึงถูกสร้างข้ึนมาแต่
จากลกัษณะของการก่อสร้าง ท าให้ทราบว่าผูก่้อสร้างตอ้งมีฐานอ านาจอยูไ่ม่น้อย เพราะมีการขนหินสีฟ้ามา
จากเวลส์ใชใ้นการน้ีน าท่านเดินสู่กรุงลอนดอน เมืองใหญ่ท่ีให้ความส าคญัพื้นท่ีสีเขียว มีสวนสาธารณะอยูใ่จ
กลางเมืองหลายแห่ง สวนสาธารณะเหล่าน้ีมีตน้ไมน้านาพนัธ์ุตกแต่งดว้นน ้าพุ และรูปป้ันอยา่งสวยงาม มีสระ
น ้าซ่ึงมีนกเป็ดน ้า และหงส์วา่ยวน  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัณHilton Gatwick Hotelหรือระดบัเดียวกนั 
วนัทีเ่จ็ด ลอนดอน - พระราชวงับัคกิง้แฮม - โบสถ์เซนต์ปอล - จัตุรัสพคิคาเดลลี ่– บริติชมิวเซียม 
                     ห้างแฮร์รอดส์          (องักฤษ) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมน าท่านชมกรุงลอนดอนอนัยิ่งใหญ่ท่ีเต็มไปด้วยประวติัศาสตร์อนั
ยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่งเครือจกัรภพ และศูนยร์วมอ านาจการปกครองของสหราชอาณาจกัรในปัจจุบนัและเป็นศูนยร์วม 
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของโลก เร่ิมจากพระราชวงับัคกิง้แฮมท่ีประทบัแห่งพระราชินีองักฤษ ชมการเปล่ียนยาม
ของทหารรักษาพระองค์ในชุดเคร่ืองแบบเต็มยศ สวมหมวกพูสีด าแต่จะเปล่ียนเป็นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว  ก่อนน าท่าน



 

เก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบ๊ิกเบน สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของลอนดอนท่ีตั้งอยู่เคียงขา้งอาคารรัฐสภาท่ีสวยงามริมฝ่ังแม่น ้ า
เทมส์ ผา่นชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ อาทิบา้นเลขท่ี 10, ถนนดาวน์น่ิงท าเนียบนายกรัฐมนตรี, จตุัรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่ง
สงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์คสั, ยา่นโซโห ฯลฯ น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้าโบสถ์เซนต์ปอล 
ฝีมือการออกแบบของเซอร์คริสโตเฟอร์เรน สถาปนิกช่ือดงัขององักฤษ มีความสวยงามดา้นสถาปัตยกรรมและเต็มไปดว้ย
คุณค่าทางประวติัศาสตร์ เป็นมหาวิหารท่ีใชใ้นพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจา้ฟ้าชายชาส์ลกบัเจา้หญิงไดอาน่าแห่งเวลส์ 
ทั้งยงัเป็นท่ีฝังศพของคนส าคญัชาวองักฤษ ผ่านชมจัตุรัสพิคคาเดลลี่ ย่านโซโห ผ่านชมกองบญัชาการของต ารวจสก็อต
แลนดย์าร์ด 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชมบริติชมิวเซียม(BritishMuseum) หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ พิพิธภณัฑ์
องักฤษในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑด์า้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของมนุษยท่ีส าคญัท่ีสุด
และใหญ่ท่ีสุดในโลก มีการก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบ้ืองตน้วตัถุท่ีเก็บรวบรวมไวส่้วนใหญ่เป็นของสะสม
ของเซอร์แฮนส์สโลนซ่ึงเป็นแพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตร์ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเปิดใหบ้ริการแก่สาธารณะเป็นคร้ังแรกในวนัท่ี 15 
มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อนัเป็นสถานท่ีตั้งของอาคารพิพิธภณัฑ์ใน
ปัจจุบนับริติชมิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่างๆ จากทุกทวีป จ านวนกวา่ 7 ลา้นช้ิน ซ่ึงลว้นมีช่ือเสียง และมีการบนัทึก
เร่ืองราวของวฒันธรรมมนุษน์จากจุดเร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนัอิสระท่านช้อปป้ิงท่ีห้างแฮร์รอดส์ ห้างหรูหราอนัโด่งดงัย่าน 
KNIGHTSBRIDGE เป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในลอนดอน ถือเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของกรุงลอนดอน เป็น
แหล่งท่องเท่ียวและเป็นหา้งหรูในเวลาเดียวกนั ประกอบดว้ยร้านคา้กวา่ 300 ร้าน 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัณHilton Gatwick Hotelหรือระดบัเดียวกนั 
วนัทีแ่ปด บิซส์เตอร์เอ้าท์เลต็วลิเลจ - ล่องเรือแม่น า้เทมส์ - ถนนออ็กซ์ฟอร์ด                   (องักฤษ) 
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์เอ้าท์เลต็วเิลจ BicesterOutletVillage 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) น าท่านชมสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ ทั้งขององักฤษและในยุโรป อิสระอาหารกลางวัน
เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าส าหรับท่าน  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ลอนดอน น าท่านล่องเรือชม
ทิวทศัน์งดงามของสองฝากฝ่ังแม่น ้าเทมส์ ซ่ึงไหลผา่นกลางกรุงลอนดอน ล่องเรือผา่นสถานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น จตุัรัสรัฐสภา
,พระราชวงัเวสท์มินส์เตอร์ท่ีตั้งของรัฐสภาองักฤษ,หอนาฬิกาบ๊ิกเบน,ชมความงดงามสองฝ่ังของแม่น ้ าเทมส์ผ่านจตุัรัส
รัฐสภา,พระราชวงัเวสท์มินส์เตอร์,มหาวิหารเซนตป์อล,ลอนดอนบริดจ ์เป็นการท่องเท่ียวลอนดอนท่ีดีท่ีสุดอีกวิธีหน่ึง จุด
สวยงามท่ีสุด เม่ือมองจากจุดกลางแม่น ้าคือ อาคารรัฐสภา บ๊ิกเบนและหอคอยลอนดอนอิสระท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนอ็
อกซ์ฟอร์ดย่านช้อปป้ิงใหญ่ของลอนดอนท่ีท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้คุณภาพเยี่ยมจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์เซลฟริดจจ ์
และหา้งอ่ืนๆ อีกมากมายสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
21.45 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์เท่ียวบินท่ีEK10 บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
วนัทีเ่ก้า ดูไบ - กรุงเทพฯ                    (ยูเออ-ีไทย) 
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แวะเปล่ียนเคร่ือง 
11.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์เท่ียวบินท่ี EK370  
21.05 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยทีมงาน Siamtogo ส่งทุกท่านถึงท่ีหมายโดยสวสัดิภาพ 

***************************************************************************** 
หมายเหตุ : โปรแกรมเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีค้ านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 

 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
- ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ไป-กลบั) สายการบินเอมิรเรตส์    - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

ตามท่ีระบุในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วีซ่ากลุ่มเชงเกน้ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี  - ค่าอาหารตามท่ี

ระบุในรายการ 
- รถโคช้ปรับอากาศท่องเท่ียวตามโปรแกรมพร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง    - ค่าเขา้ชมสถานท่ี

ท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
- โรงแรม ท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกนั (ห้องละ 2-3 ท่าน)   
- หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000/150,000 บาท 
 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   - ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร 
นอกเหนือจากท่ีทางบริษทัฯ จดัให้  

- ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (2 ปอนด ์/ วนั / คน)  - ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน (2 ปอนด ์/ วนั / คน) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ขั้นต ่าวนัละ 100 บาท / วนั / คน อาทิเช่น 100 X 7 วนั = 700 บาท / คน 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่ เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 

ปี 

(ไม่ใชเ้ตียง) 

พกัเด่ียว 

พฤษภำคม 

2561 
26 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61 62,999 60,999 13,000 

มิถุนำยน 

2561 
13-21 มิ.ย. 61 62,999 60,999 13,000 

กรกฎำคม 

2561 
4-12 / 11-19 / 21-29 65,999 63,999 13,000 

สิงหำคม 

2561 
11-19 ส.ค. 61 65,999 63,999 13,000 

กนัยำยน 

2561 

12-20 ก.ย. 61 

26 ก.ย. – 4 ต.ค. 61 
62,999 63,999 13,000 

ตุลำคม 

2561 

9-17 ต.ค. 61 

16-24 ต.ค. 61 
62,999 63,999 13,000 



 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที  
2. ส่งเอกสารประกอบการยื่นวซ่ีาและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าใหไ้ม่
วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทาง แมจ้ะยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษทัจะเก็บค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน 
เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ 
5.การช าระเงินใหช้ าระผา่นทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาใหบ้ริษทัเพื่อออก
ใบเสร็จรับเงินและลูกคา้โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ังเพื่อยนืยนั 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ในกรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 
โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถ่ีถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
 
    
 
หมายเหตุ 
1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง
บริษทัฯยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ 
3.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4.กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากบัเท่าน้ัน 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขทีบ่ัญชี 

น.ส.ทัศนา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 - 4 


