UNITED

KINGDOM
K E E P

C A L M

A N D

S E E

U K

ยุ โ ร ป แ ก ร น ด์ อั ง ก ฤ ษ

สหราชอาณาจักร (United Kingdom)
ประกอบด้วย อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ
แต่ถึงอย่างไรราชบัณฑิตยสถานก็ได้อนุโลมให้ใช้ว่า “ประเทศอังกฤษ” ได้
เนื่องจากชื่อดังกล่าวเป็นที่รู้จัก ยอมรับ และเข้าใจกันทั่วไปว่า
หมายถึง สหราชอาณาจักร
ในศตวรรษที่ 19 อังกฤษกลายเป็นประเทศทรงอิทธิพล
ที่เคยมีพื้นที่ครอบคลุม 1 ใน 4 ของโลก ทำให้วัฒนธรรมอังกฤษ
กลายเป็นวัฒนธรรมสากล เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางสำหรับการ
สื่อสาร การใช้เส้นแบ่งเวลา (Time zone) หรือแม้แต่อิทธิพลแบบ Soft power
(อำนาจนุ่มนวล บริบทนี้หมายถึงการใช้อำนาจผ่านวัฒนธรรม)
ในรูปแบบ นิยาย ดนตรี ภาพยนตร์ แฟชั่น ฟุตบอล ฯลฯ ที่ส่งไปทั่วทุกพื้นที่
โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเครือจักรภพ
”ลอนดอน” มหานครที่เปี่ ยมด้วยสีสัน หลากหลาย ครบวงจร
เรื่องอาหาร ลอนดอนคือ แหล่งรวมอาหารนานาชาติที่ดีที่สุดของโลก
โดยเฉพาะ อาหาร จีน ฮ่องกง อินเดีย ไทย ที่มีชื่อเสียงมากกว่า
fish and chips (ปลาและมันฝรั่ง) ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของอังกฤษเองด้วยซ้ำ
รวมทั้งวัฒนธรรมการดื่มชา จนกลายเป็น tea time , tea break , afternoon tea
ที่เพิ่มเติมด้วยการผสมนมสด คู่กับแยม สโคน
ที่สุดของวัตถุโบราณที่ล้ำค่าชนิดหายาก (rare items) จากทั่วโลกล้วนเก็บรักษาไว้
ที่บริติชมิวเซียม อาทิ ศิลาจารึกอียิปต์โรเซสต้า (Rosetta stone) มัมมี่คน มัมมี่แมว
หน้าบันวิหารพาเธนอนแห่งกรุงเอเธนส์ ที่สมบูรณ์ที่ไม่อาจหาชมได้ในประเทศกรีซ
ผนังกระเบื้องของนครบาบิโลนที่หาชมได้ยากที่สุดในโลก

สถานที่มากมายที่ทั่วโลกรู้จัก หอนาฬิกาบิ๊กเบน อาคารรัฐสภา พระราชวังบัคกิ้งแฮม
มหาวิหารเวสมินเตอร์ สะพานหอคอย (Tower bridge)
ยิ่งมองผ่านชิงช้าลอนดอนอายส์ (London eye) ผ่านมุมสูงยิ่งงดงาม
รถไฟใต้ดินแห่งแรกในโลก (the underground, the tube) ที่เปิดบริการ
เมื่อ ค.ศ.1863 กลายเป็นเอกลักษณ์พิเศษของลอนดอน
นอกลอนดอน เส้นทางลัดเลาะตามเมืองน้อย เมืองใหญ่ มักทำให้ผู้ตื่นตาไม่แพ้กัน
ไม่ว่าจะเป็น กองหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) แท่งหินยังเป็นปริศนาว่าฝีมือมนุษย์
หรือมนุษย์ต่างดาว อีกทั้งยังมีเส้นทางธรรมชาติ ผสานกับชุมชนบ้านเรือน
ที่อนุรักษ์ ราวกับมาจากฉากภาพยนตร์คลาสสิคในหลายๆเมือง
สหราชอาณาจักร หรือ อังกฤษนั้น เปรียบเสมือนจิ๊กซอว์หลากชิ้น
ที่กระจายให้เห็นเป็นภาพกว้างลางๆ ที่ทั่วโลกคุ้นเคย หากทว่า
การได้ท่องเที่ยวทั่วอังกฤษ จะทำให้ภาพกระจ่างชัดขึ้นอย่างที่คาดไม่ถึง
หากจะจำกัดความสักประโยคที่สะท้อนความเป็นตัวตนของอังกฤษสักคำ
ที่สอดแทรกอยู่ทุกหนแห่ง

Keep calm and carry on

(ใจเย็นไว้แล้วไปต่อ) คำขวัญปลุกใจช่วงสงครามโลก แต่ไม่เคยถูกใช้
แต่กลับโด่งดังในช่วงหลังเป็นวัฒนธรรมประชานิยม (Pop culture) จนกลายเป็น
มีม (meme) ที่นำมาล้อประยุกต์ใช้เล่นคำกันมากมาย
ส่วนความกระจ่างในความหมายนั้นคงต้อง

KEEP CALM AND SEE UK
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เอดินเบอระ

สนามโอล์ดแทรฟฟอร์ด
สนามฟุตบอลแอนฟิลด์

ชมความงามริมสอง
ฝั่ งแม่น้ำเทมส์

ยอร์ค

TOWER BRIDGE

LONDON EYE

เวลส์

BIG BEN

โรงแรม

มาตรฐานยุโรป

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ลอนดอนใช้โรงแรมในเมือง

THE BRITISH MUSEUM

LONDON

อาหาร

เช้าแบบอังกฤษ, กลางวัน - ค่ำ
แบบยุโรปและเอเชีย
ทานอาหารภัตตาคาร FOUR SEASON เมนูพิเศษ
กุ้งมังกร เป็ดหนังกรอบ หมูแดง หมูกรอบ

STONEHENGE
หนึ่งในโบราณสถานลึกลับที่ยังคงหาคำตอบที่แน่ชัด
ไม่ได้ ว่าใครเป็นผู้สร้าง? สร้างเพื่ออะไร? สร้างได้
อย่างไร? ตั้งอยู่กลาง “ทุ่งราบซัลลิสเบอร์รี่”
บริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจนเพราะบริเวณโดยรอบนั้นไม่มีสิ่งปลูก
สร้างอื่ นใดเลย มีจำนวนแท่งหินทั้งหมด 112 ก้อน
ตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง

BIBURY
หมู่บ้านที่สวยที่สุดของอังกฤษ มีแม่น้ำโคล์น
(COLN) ไหลผ่าน เป็นหมู่บ้านน่ารัก ๆ มีลักษณะบ้าน
ที่เป็นกระท่อมเก่าแก่ซึ่งถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่
17-18 ที่ยังคงรักษาสภาพในอดีตไว้เป็นอย่างดี

EDINBURGH
เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัย
กลาง ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยู่กลางเมือง
เป็นที่ตั้งของปราสาทเอดินบะระอันเป็นทำเลที่ได้
เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในสมัยก่อน โดยรอบภูเขาถูก
ปรับพื้นที่เป็นคูเมืองเพื่อประโยชน์ในเชิงการทหาร
รอบนอกเป็นที่ราบลดหลั่นเป็นขั้น ๆ

MANCHESTER
สนามเหย้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีก
มีจำนวนความจุ 74,140 ที่นั่ง เป็นสนามกีฬาที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสโมสรในสหราชอาณาจักร
โอลด์แทรฟฟอร์ดได้รับการขนามนามจาก บ็อบบี
ชาร์ลตัน ว่า "โรงละครแห่งความฝัน"

LONDON
ลอนดอนจะพาคุณไปยังเมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ พระราชวังบัคกิ้งแฮม หอ
นาฬิกาบิ๊กเบน รายการสิ่งที่จะทำและชมในกรุง
ลอนดอนนั้นไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งรวมถึง LONDON
EYE ชิงช้าสวรรค์ จุดชมวิวที่สมบูรณ์แบบที่สามารถ
มองเห็นทุกอย่างได้ในกรุงลอนดอน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)

21.30 น.

SUVARNABHUMI AIRPORT

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ H-J สายการบินไทย

วันที่ 2

ลอนดอน - บาธ - คาร์ดิฟฟ์ (เวลส์)

00.55 น.

ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยเที่ยวบิน TG 910

07.15 น.

HEATHROW AIRPORT
เดินทางถึงสนามบินฮีโธรว์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร

STONEHENGE

กลุ่มวงหินปริศนา ซึ่งจนถึงวันนี้ ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ อย่างแน่ชัด
ว่าสร้างขึ้นมาทำไม? ใครคือผู้สร้าง? มีการตั้งข้อสังเกตมากมาย ไม่เว้นแต่
มนุษย์ต่างดาวมาสร้างไว้
BATH

พิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันบนแผ่นดินของเกาะอังกฤษ

เมื่อกว่า

2,000 ปีมาแล้ว ชมมหาวิหารและโรงอาบน้ำแบบโรมัน (ROMAN BATH)
ซึ่งเป็นสถานที่อาบน้ำแร่ตั้งแต่ยุคโรมัน
CARDIFF

เมืองหลวงของเวลส์ แวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง ย่านที่ทำการรัฐสภา
ผ่านสนามมิลเลนเนียม สนามฟุตบอลเก่าแก่และมีชื่อเสียง
เข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU HOTEL CARDIFF หรือ
ระดับเดียวกัน

วันที่ 3

คาร์ดิฟฟ์ - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - ไบบิวรี่ - แมนเชสเตอร์
BOURTON ON THE WATER
หมู่บ้าน “เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์” ที่สร้างด้วยหินคอตสโวลส์ ชมเมืองที่
สร้างอยู่ ริมแม่น้ำ WINDRUSH

BIBURY

หมู่บ้านที่สวยของอังกฤษ มีแม่น้ำโคล์น (COLN) ไหลผ่าน เป็นหมู่บ้านน่ารัก ๆ
มีลักษณะบ้านที่เป็นกระท่อมเก่าแก่ซึ่งถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 ที่ยัง
คงรักษาสภาพในอดีตไว้เป็นอย่างดี
MANCHESTER

เมืองอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญอย่างของอังกฤษ

และ

ยังมีสโมสร

ฟุตบอลชื่อดัง “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด”(ปีศาจแดง) และ ทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้
(เรือใบสีฟ้า)
เข้าที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 4

แมนเชสเตอร์ - ลิเวอร์พูล (ชม 2 สนาม) - วินเดอร์เมียร์
MANCHESTER
เข้าชมสนามโอล์ดแทรฟฟอร์ด ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และเลือก
ซื้อของที่ระลึกของทีมภายในร้าน MEGA STORE

LIVERPOOL

เข้าชมสนามฟุตบอลแอนฟิลด์

ของสโมสรลิเวอร์พูล

เจ้าของคำขวัญ

“YOU’LL NEVER WALK ALONE” ให้ท่านได้บันทึกภาพ และเดินเลือกซื้อ
ของที่ระลึก
WINDERMERE

ดินแดนแห่งทะเลสาบเลคดิสทริค เขตอุทยานแห่งชาติ ที่มีทะเลสาบใหญ่น้อย
อยู่ถึง 16 แห่ง เป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และนักท่อง
เที่ยวจากทั่วยุโรป
*** ในกรณีรอบเข้าชมสนามเต็ม หรือปิดไม่ให้เข้าชม เพราะวันนั้นมีการแข่งขันหรืองาน
พิธี จะชมได้เฉพาะด้านนอก และเลือกซื้อของใน STORE ***

เข้าที่พักโรงแรม MACDONALD OLD ENGLAND SPA
หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 5

วินเดอร์เมียร์ - กลาสโกว์ (สกอตแลนด์) - เอดินเบอระ
GLASGOW
ชมย่านจัตุรัสจอร์จ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองกลาสโกว์ ทางด้านตะวันออกของ
จัตุรัสเป็นที่ตั้งของสภาเมืองกลาสโกว์
ที่ทำการไปรษณีย์เก่าแก่ของเมือง

ทางด้านใต้ของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของ

นำชมวิหารแห่งกลาสโกว์

(GLASGOW

CATHEDRAL) เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการทำพิธีทางศาสนาของชาวคริสต์
นิกายโปรแตสแตนท์

EDINBURGH

เมืองหลวงของสกอตแลนด์
เข้าที่พักโรงแรม MACDONALD HOLYROOD หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 6

เอดินเบอระ - นั่งรถไฟด่วน ยอร์ค
EDINBURGH
นำชมปราสาทแห่งเอดินเบอระ (EDINBURGH CASTLE) ที่สร้างตั้งแต่ช่วง
ศตวรรษที่ 11 ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บและดูแล
รักษาทรัพย์สมบัติของราชวงศ์ อาทิ คทาประจำเมือง พระแสงดาบ มงกุฎ และ
ชมถนนรอแยลไมลส์

EDINBURGH - YORK

เดินทางสู่เมืองยอร์ค โดยรถไฟด่วน (ประมาณ 2 ชม.30 นาที)
YORK

ชมวิหารแห่งยอร์ค เป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนเหนือ ภายในมี
การประดับประดาด้วยกระจกสีรูปดอกไม้
กุหลาบ

ช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์

อังกฤษ

จนเป็นที่มาของชื่อสงครามดอก
และการแย่งชิงราชสมบัติของราชวงศ์

จากนั้นนำท่านเดินชมตัวเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแคว้น

ยอร์คเซอร์
เข้าที่พักโรงแรม MARRIOTT หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 7

ยอร์ค - บิสเตอร์ (ช้อปปิ้ ง OUTLET) - ลอนดอน (ห้างแฮรอดส์)
BICESTER OUTLETS
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสินค้า แบรนด์เนมราคาถูกมากมาย

LONDON

เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ เข้าสู่ตัวเมืองลอนดอน เพื่อชมและ
เลือกซื้อสินค้าที่ห้างแฮร์รอดส์ ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
เข้าที่พักโรงแรม HARD ROCK (CUMBERLAND เดิม) หรือ
HILTON BANKSIDE หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

วันที่ 8

ลอนดอน
LONDON
ชมตัวเมืองลอนดอนมหานครที่ยิ่งใหญ่

แวะถ่ายรูปหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม

ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พิคาเดลลี่ เซอร์คัส, จัตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของ
ท่านนายพล ลอร์ดเนลสัน ผ่านย่านธุรกิจ การเงิน มหาวิหารเซนต์ปอล บันทึก
ภาพของวิหารเวสท์มินสเตอร์ แอมบี้ อาคารรัฐสภา และหอนาฬิกาบิ๊กเบ็น ล่อง
เรือใหญ่ ล่องชมความงามของสถาปัตยกรรมอันงดงามริมสองฝั่ งแม่น้ำเทมส์

TOWER OF LONDON

ชมราชสมบัติแห่งราชวงศ์อังกฤษในหอคอยแห่งลอนดอน หรือ TOWER OF
LONDON ซึ่งท่านจะได้ชมเพชร สตาร์ ออฟ แอฟริกาซึ่งประดับอยู่ด้านหน้า
ของมหามงกุฎและ คทาประจำพระองค์ของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2
THE LONDON EYES
ขึ้นกระเช้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ำเดอะลอนดอนอาย ชมวิว
สุดสวยของลอนดอนจากกระเช้าไฟฟ้า

BRITISH MUSEUM

พิพิธภัณฑ์อังกฤษ มีความเก่าแก่กว่า 257 ปีมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์

วันที่ 8

ลอนดอน (ต่อ)
OXFORD STREET

ย่านช้อปปิ้ งบนถนนอ๊อกฟอร์ด สินค้าคุณภาพดีจากห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ
เซลฟริดจ์, มาร์คแอนด์ สเปนเซอร์ (เซนต์ไมเคิล) ฯลฯ

วันที่ 9

ลอนดอน - วินด์เซอร์ - กรุงเทพฯ
MADAME TUSSAUDS
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ แหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมมาก ซึ่ง
ท่านจะพบกับบรรดาหุ่นขี้ผึ้งที่มีชื่อเสียง ไม่ว่านักกีฬา ดาราภาพยนตร์ ผู้นำของ
หลากหลายประเทศ ปัจจุบันยังมีเครื่องเล่นที่สนุกสนานอยู่ในภายในด้วย

WINDSOR CASTLE

ชมพระราชวังวินด์เซอร์ ปราสาทในรูปแบบของอังกฤษโบราณ หนึ่งในที่ประทับ
ในช่วงฤดูร้อนของราชวงศ์อังกฤษ

ชมภายในของพระราชวังวินด์เซอร์ที่ได้รับ

การปรับปรุงซ่อมแซมอย่างสวยงามหลังการถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่
21.25 น.

HEATHROW AIRPORT

เดินทางไปสนามบินฮีโธรว์ ลอนดอน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 917

วันที่ 10
15.00 น.

กรุงเทพฯ
SUVARNABHUMI AIRPORT
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

KEEP
CALM
AND

BOOK
NOW

รายการทัวร์
อัตราค่าบริการ

แกรนด์อังกฤษ 2022 ( TG )

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องคู่

เด็กมีเตียง
( 5-11 ปี )

เด็กไม่มีเตียง
( ไม่เกิน 5 ปี )

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว

16-25 กันยายน
7-16 , 21-30 ตุลาคม
2-11 ธันวาคม

156,000

128,000

118,000

+28,000

24 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66

162,000

132,000

122,000

+28,000

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลง ในโรงแรม

ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป–กลับแบบหมู่คณะ

ค่าทิปพนักงานขนกระเป๋าในโรงแรม

ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ

ค่าอาหารตามรายการ

(จำนวนน้ำหนักเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน)

ค่าทิปพนักงานบริการในร้านอาหาร

และกระเป๋าใบเล็ก สำหรับนำขึ้นเครื่องบิน น้ำหนักไม่

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุใน

เกิน 7 กิโลกรัม

รายการ

ค่าภาษีสนามบินตามรายการ

ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานจากบริษัทฯ

ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ค่าทิปพนักงานขับรถ

น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงิน 1,000,000 บาท, เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
ค่ารักษาพยาบาล ในวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว), เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์

“โดยทั่วไป

บริษัทต่างๆจะใช้ประกันกลุ่มแบบเหมาจำนวนมาก

จากตัวแทนในต่างประเทศ

ซึ่ง

คุ้มครองแต่อุบัติเหตุ และเบี้ยประกันมีราคาถูก แต่บริษัทยูนิตี้ 2000 ทัวร์ มีการซื้อประกันเพิ่มเติม
จากบริษัท ALLIANZ ให้อีก 1 ฉบับ ต่อท่าน เพื่อให้การคุ้มครอง จากการเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ
และต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ที่มากกว่าบริษัทอื่นๆ (ยกเว้นโรคประจำตัว หรือโรคอื่นๆ ที่
แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง)”

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตาม
สายการบินกำหนด)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ ค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ
ค่ า ทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางชำรุด หรือสูญหาย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือความประมาท เช่น ทำสิ่งของตามร้านแตก ทำอุปกรณ์ใน
โรงแรมเสียหาย ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและการชำระเงินค่าทัวร์
งวดที่ 1 : ชำระเงินท่านละ 40,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังได้รับใบเสนอราคา เพื่อสำรองที่นั่ง
งวดที่ 2 : ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนวันเดินทาง 15 วัน
* หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้ตั๋วสายการบินแบบชั้นพิเศษ หรือแบบชั้นธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
แยกต่างหาก

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจำ 15,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30-40 วัน หักค่ามัดจำเต็มจำนวน
4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
โดยบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่การเดินทาง
*การหักค่าใช้จ่ายเป็นไปตามกฎเกณฑ์สากล แต่ในความเป็นจริง บริษัทฯ จะหาทางคืนเงินท่านให้ได้มาก
ที่สุด เพราะบริษัทฯ เข้าใจในเหตุสุดวิสัยของลูกค้า

เอกสารการรับเงินคืน
สำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนเงินมัดจำ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจำต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

UNITY 2000 TOUR

" To be a part of connectiong prople to
the world and fulfill people
the meaning of life "

LINE & FACEBOOK @UNITY2000TOUR

บริษัท ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ จำกัด
96 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02-6764848

