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อังกฤษ - สก็อตแลนด์ - เวลส์ 8 วัน

กรุงลอนดอน - สโตนเฮ้ นจ์ - บาธ - บิสตอล - คาร์ ดฟี - สแตรทฟอร์ ด อัพพอนเอวอน
แมนเชสเตอร์ – เอดินเบรอะ - เลคแลนด์ - วินเดอร์ เมียร์ - ยอร์ ค
เดินทางโดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK)
AIRBUS 3800-800
สายการบินชั้นนาของโลก
9กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่ อนเดินทาง 1 เดือนเพราะวีซ่าทาการ 15-20 วัน

69,900.-

กาหนดการเดินทาง :
วันแรก
17.30 น.
20.35 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุ งลอนดอน (อังกฤษ)
คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอย
ให้การต้อรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นงั่ ขึ้นเครื่ อง
นาท่านเหิรฟ้าสู่ นครลอนดอน โดยเที่ยวบิน EK373 / EK007 (แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินดูไบ)
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วันทีส่ อง
07.10 น.

เที่ยง

ค่า
ที่พกั
วันทีส่ าม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

กรุ งลอนดอน – สโตนเฮ้ นจ์ -บาธ-บิสตอล
เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮีทโทรว์ กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองอละ
ศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสัมผัสหนึ่งในสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ โดยผ่านชมกลุ่มหิ นที่มีลกั ษณะรู ปทรง
การจัดวางที่แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชดั ในยุค 3,500-4,000 ปี มาแล้ว ท่านจะทึ่งกับความสามารถ
ของมนุษย์ที่ได้นาก้อนหิ นขนาดใหญ่น้ าหนักบางก้อนถึง 45 ตัน มาวางเรี ยงกันเป็ นวงกลมได้อย่างน่า
มหัศจรรย์ (ราคารวมค่ารถเข้าไปชมใกล้ๆแล้ว)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบาธส์ (BATH) เมืองเก่าแก่ที่มี
ความสาคัญ และรุ่ งเรื องตั้งแต่ยคุ โรมัน เป็ นสถานที่
อาบน้ าของชาวโรมัน เนื่องจากเป็ นเมืองแห่งน้ าพุร้อน
ชมเมืองที่สวยงาม และย่านการค้า ....
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองบิสตอล (BRISTOL)
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
HOLIDAY INN BRISTOL HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
บิสตอล - คาร์ ดีฟ - สแตรทฟอร์ ด อัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ายังแคว้นเวลล์ สู่ เมืองคาร์ ดิฟ (CARDIFF) เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และ
ยังเป็ นเมืองท่าสาคัญริ มทะเลไอริ ช เมืองที่ยงิ่ ใหญ่
และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝี มือชาวโรมันสมัย
เรื องอานาจ
นาท่านชม กรุ งคาร์ ดีฟ ผ่านชมสถานที่
สาคัญตาางๆ เช่น ปราสาทคาดีฟ อาคารรัฐสภา ถ่ายรู ปภายนอกของตัวปราสาทคาร์ ดีฟ
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ ด (STRATFORD UPON AVON)
เมืองเล็กๆแต่งดงามริ มฝั่งแม่น้ าเอวอน ....นาท่าน ชมบ้ านเกิดของกวีเอกเชคสเปี ยร์ (ไม่
รวมค่าเข้าชมถ้ามี) ซึ่ งเป็ นที่รวบรวมชีวประวัติ และผลงานทั้งหมดของเชคสเปี ยร์ และตัว
บ้านยังคงเอกลัษณ์ของรู บแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ด ภายในเมืองอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งละคร
และวรรณกรรม ที่ควรค่าแก่การมาเยีย่ มชมยิง่ นัก
บริ การอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์
(MANCHESTER) เมืองอุตสาหกรรมอีก
เมืองหนึ่ง ....นาท่านชมสนามฟุตบอล โอลด์
เทรฟฟอร์ ด (ไม่รวมค่าเข้าสนามฟุตบอล) อัน
เป็ นที่ต้ งั ของสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่
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ค่า
ที่พกั
วันทีส่ ี่
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

ค่า
ที่พกั
วันทีห่ ้ า
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

มีชื่อเสี ยง เชิญท่านเลือกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึก (ในช่ วงก่อนทีจ่ ะมีการแข่ งขัน 1 วัน และวันแข่ งขันจะไม่ อนุญาต
ให้ เข้ าชมและปรับปรุ งหรื ออื่นๆ)
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
HOLIDAY INN EXPRESS LEIGH HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
เลคแลนด์ - วินเดอร์ เมียร์ - เอดินเบรอะ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านไปยังบริ เวณที่เรี ยกว่า เลคแลนด์ ที่สวยงาม ด้วยทะเลสาบ ระหว่างเส้นทางจะผ่านบ้านชนบทของ
อังกฤษที่น่ารัก ชม เมืองวินเดอร์ เมียร์ ที่ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลสาบ และเป็ น บ้ านเกิดของปี เตอร์ แรบบิทตัวการ์ตูนที่มี
ชื่อเสี ยงของอังกฤษ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
คณะเดินทางสู่ เมืองเอดินเบรอะ (EDINBURGH) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เอเธนส์
ของซีกโลกเหนือ” จะเห็นได้จากอารยธรรมและสถาปั ตยกรรมต่างๆ ที่ยงั คงไว้ในรู ปแบบดั้งเดิมให้ทุกท่านได้
ชื่นชมถึงความอนุรักษ์นิยมของชาวสก็อตแลนด์
นาท่าน ชม The Royal Mile ถนนที่มีความเก่าแก่ที่สุดใน
เอดินบะระ มีความยาว และใหญ่ที่สุดในโลก ท่านสามารถเรี ยนรู ้
สิ่ งใหม่ๆที่น่าสนใจได้จากถนนสายประวัติศาสตร์ แห่งนี้
ได้อีกด้วย นอกจากนี้ถนนสายนี้ก็อยูไ่ ม่ไกลจาก ปราสาท
เอดินบะระ จึงทาให้การเดินทางไปยังปราสาทมีความสะดวกมาก
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
MERCURE LIVINGSTON HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
เอดินเบรอะ-ยอร์ ค
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เข้าชมความยิง่ ใหญ่และงดงามของ ปราสาทเอดินเบรอะ ที่ต้ งั อยูบ่ นเนิน
เขาอย่างโดดเด่น ชมสะพานชักรอกแบบโบราณ ซึ่งบริ เวณประตูเมืองจะมี
อนุสาวรีย์ของวิลเลีย่ ม วอเลส วีรบุรุษของผูก้ ล้าหาญชาวสก็อตติชที่ได้ทา
สงครามกับอังกฤษนับครั้งไม่ถว้ น
...นาท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองจากป้อมปราการบนปราสาท
บริ การอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
คณะเดินทางสู่ เมืองยอร์ ค (YORK) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงาม
ของเขตอุทยานแห่งชาติ นอร์ ธ ทัมเบอร์ แลนด์
นาท่านชมเมือง ยอร์ ค เมืองการพาณิ ชย์ที่อยูใ่ นยอร์ คเชียร์ แคว้นที่
เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ของอังกฤษ
นาท่านชม ยอร์ คมินสเตอร์ (ไม่รวมค่าเข้าชมถ้ามี)โบสถ์โกธิ คที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ อายุกว่า 800 ปี ชมเมือง
ที่เก่าแกสวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมโบราณ
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ค่า
ที่พกั

บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
THE MAJESTIC HOTEL HARROGATE หรื อระดับเดียวกัน

วันทีห่ ก
เช้ า

BICESTER OUTLET-อ๊อกฟอร์ ด-ลอนดอน
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านแวะช้อปปิ้ งที่ BICESTER OUTLET เอ้าท์เลทที่ รวมแบรนด์เนมกว่าร้อย แบรนด์ราคาถูกกว่าปกติ
60-70 % อยูท่ ี่นี่
อิสระกับการรับประทานอาหารเที่ยงเพื่อมีเวลาให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่าง
เต็มที่ (ท่านสามารถหาร้านอาหารรับประทานได้ภายในเอ้าเล็ท)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ ด เมืองแห่งมหาวิทยาลัย
นาท่านถ่ายรู ปกับตัวอาคารของ ไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท
นาท่านเดินทางต่อสู่ กรุ งลอนดอน (LONDON) เมืองใหญ่ที่ให้ความสาคัญพื้นที่สีเขียว มีสวนสาธารณะอยูใ่ จ
กลางเมืองหลายแห่ง ....นัง่ รถชมเมืองไม่วา่ จะเป็ น ลอนดอนอาย (ไม่รวมค่าขึ้น) ชิงช้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลก ชม จัตุรัสทราพัลการ์ , มหาวิหารเวสท์ มินสเตอร์
และโบสถ์ เซ็นปอลที่งดงาม
ชมพระราชวังบัก๊ กิ้งแฮม (ชมด้านหน้า) ที่ประทับของ
พระราชินีที่มีกองมหาดเล็กรักษาพระองค์ผลัดเปลี่ยน
เวรยามอย่างเป็ นระเบียบสวยงาม ชมหอคอยแห่ง
ลอนดอน (TOWER OF LONDON) (ชมด้านหน้า) ที่เก่าแก่และเป็ นคลังเก็บ
สมบัติของพระราชวงศ์องั กฤษ
อิสระให้ท่าน ช้ อปปิ้ ง สิ นค้า ณ ห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาของกรุ งลอนดอน อาทิ ห้ างแฮร์ รอด ห้างเก่าแก่ของกรุ ง
ลอนดอน ร้าน BURBERRYS ร้าน DEBENHAMS ร้าน FORTNUM &
MASONS จัดได้วา่ เป็ นร้านที่ “ผูด้ ี” มากที่สุดร้านหนึ่งในอังกฤษ มาร์คแอน
สเปนเซอร์ เน็กช์ เสื้ อโค้ต เสื้ อกันฝน ถุงมือ เสื้ อกันหนาว สู ท และเสื้ อผ้าหน้า
ร้อน (ของอังกฤษ) รวมถึงเสื้ อผ้าเด็ก นอกจากนี้ยงั มี ชา กาแฟ รวมถึงอาหาร
บรรจุขวดแก้ว และเครื่ องกระป๋ องต่างๆ มากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร *.*.*. พิเศษเมนูเป็ ดโฟร์ ซีซนั่ *.*.*.
IBIS LONDON HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

เที่ยง

ค่า
ที่พกั
วันทีเ่ จ็ด
เช้ า

กรุ งลอนดอน - สนามบินสุ วรรณภุมิ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านนัง่ รถชม กรุ งลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน ...ชม
ทัศนียภาพที่สวยงามของริ มฝั่ง แม่ นา้ เทมส์ ถ่ายรู ปกับ หอนาฬิ กาบิ๊กเบ็น
อันเป็ นสัญญลักษณ์ของกรุ งลอนดอน เกรทสตาร์ ออฟอัฟริกา มงกุฎอิมพี
เรี ยลคราวน์ ได้เวลาอันสมควร
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ สนามบินสุ วรรณภุมิ
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21.45 น.

คณะออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภุมิ โดยเที่ยวบินที่ EK006 / EK370 (แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินดูไบ)

วันทีแ่ ปด
20.50 น.

สนามบินสุ วรรณภุมิ
เดินทางกลับถึง สนามบินสุ วรรณภุมิ โดยสวัสดิภาพ
------------------------------------------------หมายเหตุ กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือความปลอดภัย
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
**อัตราค่ าใช้ จ่าย
วันทีเ่ ดินทาง

27 ธ.ค. – 3 ม.ค.
28 ธ.ค. – 4 ม.ค.

ผู้ใหญ่

เด็ก+1ผู้ใหญ่

เด็กเสริมเตียง+2ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

69,900.-

68,900.-

66,900.-

9,500.-

** ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ ราคาของภาษีนา้ มัน
และ/หรื อภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่ าวีซ่า **
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า (โรงแรมส่ วนใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นภูมิ
ประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆ
และงานแฟร์ ,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลี่ยนย้ายเมือง หรื อเพิม่ ค่าทัวร์ ในกรณี พกั ที่เมืองเดิม โดยบริ ษทั จะ
คานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
5. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
6. ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกัน
อุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ,
ค่าบริ การพิเศษอื่นๆ
4. ค่าวีซ่าอังกฤษ ประมาณท่านละ 6,000 (เราบริ การยืน่ ให้สาหรับท่านที่ไม่มีวซี ่าอังกฤษ)
5. ทิปหัวหน้ าทัวร์ 20 ปอนด์
6. ทิปคนขับรถ 12 ปอนด์ ต่ อ ท่าน
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กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...
ชาระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นถือว่าเป็ นการยกเลิกโดยอัตโนมัติ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท
 กรณี วซี ่าไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่า โดยจะคืนเงิน
ส่ วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน
 ส่ วนที่เหลือชาระทันทีหรื อก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริ ษทั ฯ เก็บค่าทัวร์ เต็มทั้งหมด
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อัน
เนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ,
พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึง
ผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนือการ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง
และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้
เดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมี
สิ่ งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อ
เพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีก้ ารขอสงวนสิ ทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึง
ผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่รักเกียจของ
คนส่ วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุ ราบนรถ ก่อเสี ยงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรื อถือว่ามา
กลุ่มใหญ่แล้วไม่ เกรงใจผูอ้ ื่นชักชวนผูผ้ นื่ ให้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุ ขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่ วนใหญ่)
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขายหรื อไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนจอง
ทัวร์เพื่อหาข้อสรุ ป ร่ วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขาย หรื อไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนซื้ อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุ ป
ร่ วมกัน)
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- ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูก ปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์ น้ นั ๆ
ยืนยัน การเดินทาง หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนั้นได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่ มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสี ยเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ แจ้วแล้วข้างต้น
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริ ษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้”

