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อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

 ***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

แจง้เปลีย่นแปลงเวลาบนิ ดงันี ้

วันที ่18-23 ตลุาคม 2562 
BKK-BWN 

BI514 : 13.30-17.15 
(18OCT2019) 

BWN-LHR 
BI003 : 00.15-06.50 

(19OCT2019) 

LHR-BWN 
BI004 : 17.55-14.35(+1) 

(22OCT2019) 

BWN-BKK 
BI519 : 18.40-20.25 

(23OCT2019) 

วันที ่08-13 พฤศจกิายน 2562 
BKK-BWN 

BI514 : 13.30-17.15 
(08NOV2019) 

BWN-LHR 
BI003 : 00.10-06.50 

(09NOV2019) 

LHR-BWN 
BI004 : 20.10-17.25(+1) 

(12NOV2019) 

BWN-BKK 
BI519 : 18.30-20.15 

(13NOV2019) 

วันที ่22-27 พฤศจกิายน 2562 
BKK-BWN 

BI514 : 13.30-17.15 
(22NOV2019) 

BWN-LHR 
BI003 : 00.10-06.50 

(23NOV2019) 

LHR-BWN 
BI004 : 20.10-17.25(+1) 

(26NOV2019) 

BWN-BKK 
BI519 : 18.30-20.15 

(27NOV2019) 

วันที ่06-11 ธันวาคม 2562 
BKK-BWN 

BI514 : 13.30-17.15 
(06DEC2019) 

BWN-LHR 
BI003 : 00.10-06.50 

(07DEC2019) 

LHR-BWN 
BI004 : 20.10-17.25(+1) 

(10DEC2019) 

BWN-BKK 
BI519 : 18.30-20.15 

(11DEC2019) 

วันที ่27 ธ.ค.62 – 01 ม.ค. 63 
BKK-BWN 

BI514 : 13.30-17.15 
(27DEC2019) 

BWN-LHR 
BI003 : 00.10-06.50 

(28DEC2019) 

LHR-BWN 
BI004 : 20.10-17.25(+1) 

(31DEC2019) 

BWN-BKK 
BI519 : 18.30-20.15 

(01JAN2020) 

วันที ่31 ธ.ค.62 – 05 ม.ค. 63 
BKK-BWN 

BI514 : 13.30-17.15 
(31DEC2019) 

BWN-LHR 
BI003 : 00.10-06.50 

(01JAN2020) 

LHR-BWN 
BI004 : 18.45-16.00(+1) 

(04JAN2020) 

BWN-BKK 
BI519 : 18.30-20.15 

(05JAN2020) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

วนัที ่18-23 ตลุาคม 2562 30,999 30,999 9,999 วนัปิยะมหาราช 

วนัที ่08-13 พฤศจกิายน 2562 29,999 29,999 9,999  

วนัที ่22-27 พฤศจกิายน 2562 29,999 29,999 9,999  

วนัที ่06-11 ธนัวาคม 2562 32,999 32,999 9,999 วนัรฐัธรรมนญู 

วนัที ่27 ธ.ค.62 – 01 ม.ค. 63 39,999 39,999 9,999 เทศกาลปีใหม ่

วนัที ่31 ธ.ค.62 – 05 ม.ค. 63 39,999 39,999 9,999 เทศกาลปีใหม ่

INFANT (เด็กเล็ก ต ัง้แตแ่รกเกดิ - อายไุมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 10,000 บาท 
จอยแลนดห์กัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท 

ราคาทีร่ะบขุา้งตน้ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ 
หากผูเ้ดนิทางถอืหนงัสอืเดนิทางประเทศอืน่ๆ โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่กอ่นท าการจอง 



 
 
 
 
 

 
 

วนัแรก ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั 
ประเทศบรไูน                          (-/-/-) 

10.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 
ประตทูางเขา้หมายเลข 10 เคานเ์ตอร ์U15-U19 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Royal Brunei Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความ
พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

13.30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิรไูน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรไูน  
 โดยสายการบนิ Royal Brunei Airlines เทีย่วบนิที ่BI514 **มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาท)ี 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ** ใชเ้ครือ่งบนิ Airbus A320 ชัน้ประหยัด 138 ทีน่ั่ง + ชัน้ธรุกจิ 12 ทีน่ั่ง ** 
 
17.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิรไูน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวัน ประเทศบรไูน ** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 ** เวลาทอ้งถิน่ (บรไูน) เร็วกวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ช ัว่โมง ** 
  
 
วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตบิรไูน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรไูน - ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮที 
 โธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ - เมอืงบาธ - มหาวหิารบาธ - โรงอาบน า้โรมนัโบราณ - เมอืงซาลสิบวัร ี ่–  
 อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮนจ ์- เมอืงลอนดอน                    (-/อสิระ/อสิระ) 
00.10 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ  
 โดยสายการบนิ Royal Brunei Airlines เทีย่วบนิที ่BI003 **มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ชัว่โมง 35 นาท)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ** ใชเ้ครือ่งบนิ B787 Dreamliner ชัน้ประหยัด 236 ทีน่ั่ง + ชัน้ธรุกจิ 18 ทีน่ั่ง ** 
 



 
 
 
 
 

 
 

06.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ  
 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นตรวจศลุกากร  

 ** เวลาทอ้งถิน่ (องักฤษ) ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 7 ช ัว่โมง ชว่งฤดหูนาว ** 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาธ (Bath) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว๋โมง 10 นาท ีเป็นเมอืงทีม่ฐีานะนครในมณฑลซอม
เมอรเ์ซ็ทในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ เมอืงบาธไดรั้บพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดย
สมเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที ่1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็นเทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตัวเมอืงบาธตัง้อยูเ่นนิ
หลายลกูในหบุเขาของแมน่ ้าเอวอนในบรเิวณทีม่นี ้าพรุอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของโรมัน ผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมัน
โบราณ (Roman Baths) และวัดโดยตัง้ชือ่เมอืงวา่ “Aquae Sulis” เมอืงบาธเป็นสถานทีท่ีส่มเด็จพระเจา้เอ็ดการด์ผูรั้ก
สงบท าพธิรีาชาภเิษกเป็นพระมหากษัตรยิอ์งักฤษทีม่หาวหิารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ตอ่มาในสมัยจอรเ์จยี เมอืงบาธกลาย 
 
 
เป็นเมอืงน ้าแรท่ีไ่ดรั้บความนยิมกนัมาก ซึง่ท าใหเ้มอืงบาธขยายตัวมากขึน้และมสีถาปัตยกรรมจอรเ์จยีทีเ่ดน่ๆ จากสมัย
นัน้ทีส่รา้งจากหนิบาธทีเ่ป็นหนิสเีหลอืงนวลสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และบรเิวณดา้นหนา้ของโรงอาบน า้โรมนั
โบราณ (Roman Baths) ถอืเป็นโรงอาบน ้าโรมันขนาดใหญใ่นสมัยโบราณทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และดแูลเป็นอยา่งด ี
ซึง่โรงอาบน ้าของที่นี่อยู่ต ่ากว่าระดับพื้นถนนในปัจจุบัน ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนดว้ยกัน ตัง้แต่โซน 
Sacred Spring , Roman Temple , Roman Bath House และ Museum ซึง่แหลง่น ้าแร่แหง่นี้ถกูคน้พบตัง้แต่
สมัยชาวโรมันบกุเขา้มายดึเกาะองักฤษ เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองทางตะวันตกอกีดว้ย  

** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมภายใน** 
ราคาส าหรับผูใ้หญ ่ทา่นละ ประมาณ 20.00 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 บาท  
ราคาส าหรับเด็ก ทา่นละ ประมาณ 19.00 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 750 บาท  
ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัรและจ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิบวัร ี ่(Salisbury) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นทีตั่ง้ของอนุสาวรยีอ์ันลกึลับ 

เสาหนิสโตนเฮน้จ ์น าทา่นเขา้ชมในรัว้อาณาเขตทีตั่ง้ของ อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 
7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกในยคุกอ่นประวัตศิาสตร ์มอีายกุวา่ 5,000 ปี เป็นกลุม่แทง่หนิขนาดใหญต่ัง้อยูก่ลางทุง่ราบกวา้ง
ใหญ ่ในบรเิวณตอนใตข้องเกาะองักฤษ ซึง่ไมม่ใีครทราบวัตถปุระสงคใ์นการสรา้งอยา่งชัดเจน เป็นอนุสรณ์สถานยคุกอ่น
ประวัตศิาสตร ์ตัวอนุสรณ์สถานประกอบดว้ยแท่งหนิขนาดยักษ์ 112 กอ้น ตัง้เรยีงกันเป็นวงกลมซอ้นกัน 3 วง แท่งหนิ
บางอนัตัง้ขึน้ บางอนัวางนอนลง และบางอนัก็ถกูวางซอ้นอยูข่า้งบน นักโบราณคดเีชือ่วา่กลุม่กองหนินี้ถกูสรา้งขึน้จากที่
ไหนสกัแหง่เมือ่ประมาณ 3,000 – 2,000 ปีกอ่นครสิตกาล กลา่วคอื การหาอายจุากคารบ์อนกัมมันตรังสเีมือ่ พ.ศ. 2551 
เผยใหเ้ห็นวา่หนิกอ้นแรกถกูวางตัง้เมือ่ประมาณ 2,400 – 2,200 ปีกอ่นครสิตกาล ในขณะทีท่ฤษฎอีืน่ๆ ระบวุา่กลุม่หนิที่
ถูกวางตัง้มาตัง้แต่ก่อนหนา้นั้นถงึ 3,000 ปีก่อนครสิตกาลนักวทิยาศาสตร์และนักประวัตศิาสตร์ต่างสงสัยว่า คนใน
สมัยกอ่นสามารถยกแทง่หนิทีม่นี ้าหนักกวา่ 30 ตัน ขึน้ไปวางเรยีงกนัไดอ้ยา่งไร ทัง้ๆทีป่ราศจากเครือ่งทุน่แรงอยา่งทีเ่รา
ใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั และบรเิวณทีร่าบดังกลา่วไมม่กีอ้นหนิขนาดมหมึานี้ ดังนัน้จงึสนันษิฐานวา่ผูส้รา้งตอ้งท าการชกัลากแทง่
หนิยักษ์ทัง้หมดมาจากทีอ่ืน่ ซ ึง่คาดวา่น่าจะมาจาก "ทุง่มารล์โบโร" ทีอ่ยูไ่กลออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ไดรั้บการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 

 
 
  
  

น า
ท่
า
น
เ
ดิ
น
ท
างสู ่เมอืงลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศอังกฤษ ทีเ่ป็น
ศนูยก์ลางส าคัญทางธุรกจิ การเมอืง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง การสือ่สาร 
การบนัเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นทีย่อมรับวา่มอีทิธพิลไปท่ัวโลก และยังเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีใ่หญแ่ละส าคัญของยโุรป
อกีดว้ย  

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ทีพ่กั Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม  เทีย่วเมอืงลอนดอน - อสิระทอ่งเทีย่ว ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั           
                   (B/อสิระ/อสิระ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พักผอ่นทีเ่มอืงลอนดอนตามอธัยาศัยแบบเต็มวัน (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

หัวหนา้ทัวร์แนะน าวธิีการเดนิทางเบือ้งตน้ ทัง้นี้ท่านควรเตรียมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางล่วงหนา้กอ่นถงึวัน
เดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของทา่น 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว  

- ทดลองใชร้ะบบขนสง่สาธารณะของชาวเมอืงลอนดอน โดยรถไฟใตด้นิ  
  หรอืทปู (Tube) เทีย่วชมเมอืง และวถิชีวีติของชาวลอนดอนเนอร ์ 
  (Londoner) 
- ทดลองน่ังรถเมล ์2 ชัน้ หรอืลอนดอนแท็กซี ่เพือ่เทีย่วชมเมอืงและวถิชีวีติ 
  ของชาวลอนดอนเนอร ์(Londoner) 
- ชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าที ่ถนนออกซฟ์อรด์ (Oxford Street)  
  ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ใหญม่ากมายอยา่ง Mark & Spencer , Primark ,  
  Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรอื ยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights  
  Bridge) ซึง่เป็นทีตั่ง้ของ หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอยา่ง หา้งฮารว์ยี ์นโิคล  



 
 
 
 
 

 
 

  (Harvey Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น าจากท่ัวทกุมมุโลก 
รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ีน่ยิมกนัท่ัวโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เทีย่วพระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(Windsor Palace)   พระราชวังซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นบา้นของครอบครัวกษัตรยิแ์ละพระราชนิี
แห่งอังกฤษมานานกวา่ 1,000 ปี โดยพระราชวังเกา่แกข่นาด 5 ไร่แห่งนี้ ปัจจุบันยังถูกใชเ้ป็นทีพ่ านักของสมเด็จพระ
ราชนิีอลซิาเบธที ่2 ซึง่มักจะใชเ้วลาสว่นใหญใ่นชว่งวันหยดุสดุสปัดาหอ์ยูเ่สมอ ทัง้นี้ผูม้าเยอืนควรเผือ่เวลาในการเขา้ชม
อยา่งนอ้ยประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพราะทีน่ี่ลว้นเต็มไปดว้ยสิง่ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ ทัง้ State Apartments ทีถ่กูตกแต่ง
อยา่งสวยงามดว้ยผลงานศลิปะอนัทรงคณุคา่ ซึง่เป็นของสะสมของเหลา่ราชวงศ ์รวมถงึความงดงามของสถาปัตยกรรม
แบบกอธคิในโบสถ ์St. George ซึง่เป็นทีฝั่งพระศพของกษัตรยิแ์หง่ประเทศองักฤษหลายพระองค ์และประหลาดใจไป
กบั Queen Mary’s Dolls House บา้นตุก๊ตาแสนสวยและมชีือ่เสยีงทีส่ดุโลกทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 โดยชา่งฝีมอื
ชัน้น าในสมัยนัน้ เป็นตน้  

** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมภายใน** 
ราคาคา่บตัรเขา้ชม ส าหรับผูใ้หญ ่ทา่นละ ประมาณ 23 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 875 บาท  
ราคาคา่บตัรเขา้ชม ส าหรับเด็ก ทา่นละ ประมาณ 21 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 บาท  
ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัรและจ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้
 

- ขึน้ชมความสวยงามของเมอืงลอนดอน บน  London Eye  ทีรู่จั้กใน
ชือ่ของ มลิเลเนียม วลี (Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งู
ที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี  

** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมภายใน** 
ราคาค่าบัตรเขา้ชม ท่านละ ประมาณ 27 ปอนด ์หรือ ค านวณเป็นเงนิ
ไทย ทา่นละ ประมาณ 1,030 บาท  
ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัรและจ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะ
อาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  
ทีพ่กั Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัทีส่ ี ่ เทีย่วเมอืงลอนดอน - อสิระทอ่งเทีย่ว ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั      
                 (B/อสิระ/อสิระ)      
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พักผอ่นทีเ่มอืงลอนดอนตามอธัยาศัยแบบเต็มวัน (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

หัวหนา้ทัวร์แนะน าวธิีการเดนิทางเบือ้งตน้ ทัง้นี้ท่านควรเตรียมความพรอ้มวางแผนการเดนิทางล่วงหนา้ก่อนถงึวัน
เดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของทา่น 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

- หอคอยแหง่ลอนดอน (Tower of London) เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าเทมสใ์นเมอืง
ลอนดอน เป็นพระราชวังทีเ่ดมิสรา้งโดยพระเจา้วลิเลยีมที ่1 แหง่อังกฤษ เมือ่ปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโร
มาเนสก ์พระราชวังเป็นรูจั้กกนัในนามวา่ “หอคอยแหง่ลอนดอน” หรอื “หอ” ในประวัตศิาสตร ์ตัวปราสาทตัง้อยูภ่ายในโบ
โรแหง่ทาวเวอรแ์ฮมเล็ทสแ์ละแยกจากดา้นตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ดว้ยลานโลง่ทีเ่รยีกวา่
เนนิหอคอยแหง่ลอนดอน หรอื “ทาวเวอรฮ์ลิ” (Tower Hill) หอคอยแหง่ลอนดอนมักจะรูจั้กกนัในการเกีย่วขอ้งกบัหอขาว 
(White Tower) ซึง่แตเ่ดมิเป็นหอสขีาวทีส่รา้งโดยพระเจา้วลิเลยีมที ่1 แหง่อังกฤษในปี ค.ศ. 1078 แตก่ลุม่สิง่กอ่สรา้ง
ทัง้หมดของหอคอยแหง่ลอนดอนตัง้อยูร่อบวงแหวนสองวงภายในก าแพงและคปู้องกันปราสาท ตัวหอคอยใชเ้ป็นป้อม 
พระราชวังของพระมหากษัตรยิ ์และทีจ่ าขังโดยเฉพาะส าหรับนักโทษทีม่ยีศศักดิส์งูเชน่พระราชนิีนาถอลซิาเบธที ่1 ก็เคย
ทรงถกูจ าขังในหอคอยโดยพระราชนิีนาถแมร ีและยังเป็นทีส่ าหรับประหารชวีติและทรมาน คลังเก็บอาวธุ ทอ้งพระคลัง 
สวนสตัว ์โรงกษาปณ์หลวง หอเก็บเอกสาร หอดดูาว และตัง้แตปี่ ค.ศ. 1303 เป็นทีเ่ก็บรักษามงกฎุและเครือ่งราชาภเิษก
ของสหราชอาณาจักร  

** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมภายใน** 
ราคาคา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 25 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 950 บาท 
ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัรและจ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวันได ้
 
- โรงถา่ยภาพยนตร ์แฮรร์ ี ่พอตเตอร ์(Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry 
Potter) แห่งค่าย Warner Bros ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเมืองลอนดอน ในสถานที่ที่มีชือ่ว่า Leavesden 
Aerodrome ซึง่แตเ่ดมิเคยเป็นโรงงานผลติเครือ่งบนิทีม่ชีือ่เสยีงหลายรุ่น เชน่ Mosquito , Halifax Bombers ใน
สมัยสงความโลกครัง้ทีส่อง กอ่นที ่Warner Bros จะซือ้ทีน่ี่และตัง้โรงถา่ยภาพยนตรแ์ฮรร์ี ่พอตเตอรม์านานกวา่สบิปี 
และสดุทา้ยทีน่ี่ก็กลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่สาวกเหลา่พอ่มดแมม่ดนอ้ยไมค่วรพลาด ดว้ย Warner Bros ยังคง
เก็บรักษาหลายๆ ฉากทีโ่ดดเดน่จากภาพยนตร ์รวมถงึของประกอบฉาก กระท่ังเสือ้ผา้และเครือ่งแตง่กาย เพือ่ใหแ้ฟนๆ 
แฮรร์ี ่พอตเตอรไ์ดเ้ขา้มาสมัผัสกบัความมหัศจรรย ์และเก็บภาพความประทับใจลงในบนัทกึความทรงจ าไปตลอดกาล  

** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมภายใน** 
ราคาคา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 45 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 1,750 บาท 
ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัรและจ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้
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วนัทีห่า้     เมอืงลอนดอน - จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์- จตัุรสัรฐัสภา - พระราชวงั เวสท ์มนิสเตอร ์ - หอนาฬกิาบิก๊เบน - 

ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย - พระราชวงับคักิง้แฮม - สะพานมลิเลนเนยีม - โรงละครโกลบ - หอศลิป์แบงค์
ไซด ์- โรงเรยีนแห่งเมอืงลอนดอน - มหาวหิารเซนตพ์อล - ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์
เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ - ทา่อากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน          
(B/อสิระ/อสิระ)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัทราฟลักา้ร ์(Trafalgar Square) จตรัุสกลางเมอืงทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารราชการ
ส าคัญของเมอืงลอนดอน น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับจตัุรสัรฐัสภา (Parliament Square) และพระราชวงั 
เวสท ์มนิสเตอร ์(Westminster Palace) หรอื ตกึรฐัสภาเวสตม์นิสเตอร ์(Houses of Parliament) เป็น
สถานทีท่ีป่ระชมุสภาสองสภาของรัฐสภาแหง่สหราชอาณาจักร (สภาขนุนางและสภาสามัญชน ) พระราชวังตัง้อยูบ่น
ฝ่ังเหนือของแมน่ ้าเทมสใ์นนครเวสตม์นิสเตอรข์องลอนดอนบะระหไ์มไ่กลจากพระราชวังไวทฮ์อลล ์พระราชวังเวสต์
มนิสเตอร ์สรา้งในปี ค.ศ. 1016 มหีอ้งทัง้หมดดว้ยกนัประมาณ 1,100 หอ้ง , 100 บนัได และ ระเบยีงยาวรวมทัง้หมด
ประมาณ 4.8 กโิลเมตร ตัวสิง่กอ่สรา้งสว่นใหญส่รา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่19 แตก็่ยังมสีว่นกอ่สรา้งเดมิเหลอือยู่บา้ง
เล็กนอ้ยรวมทัง้ทอ้งพระโรงทีใ่นปัจจุบันใชใ้นงานส าคัญๆ เชน่ การตัง้ศพของบคุคลส าคัญกอ่นทีจ่ะน าไปฝัง และ
หออญัมณี (Jewel Tower) การบริหารพระราชวังแต่เดมิเป็นหนา้ที่ของผูแ้ทนพระองค์ Lord Great 
Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปลีย่นมอืไปเป็นของรัฐสภานอกจากหอ้งพธิีบางหอ้งทีย่ังคงอยู่ภายใตก้าร
บรหิารของผูแ้ทนพระองค ์หลังจากเกดิเพลงิใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตกึรัฐสภาปัจจบุนัก็ไดรั้บการสรา้งใหมโ่ดยใชเ้วลา
สรา้ง 30 ปี โดยมเีซอร ์ชารล์ส ์บารร์ยี ์(Charles Barry) และผูช้ว่ยออกัสตัส พวิจนิเป็นสถาปนกิ การออกแบบ
รวมทอ้งพระโรงเวสตม์นิสเตอรแ์ละชาเปลเซนตส์ตเีฟน (St Stephen's Chapel) ทีย่ังเหลอื ไดรั้บการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 และยังเป็นทีตั่ง้ของหอนาฬกิา

ทีรู่จั้กกันดใีนนาม หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ

องักฤษ ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุหนึง่ชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญท่ีส่ดุในโลก และฝ่ังตรงขา้มเป็น

ที่ตัง้ของ ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรือที่รูจั้กในชื่อของ มลิเลเนียม วลี 

(Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี โดยมแีมน่ ้าเทมสก์ัน้อยู ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
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พ
ร
ะราชวงับคัก ิง้แฮม (Buckingham Palace) เดมิชือ่ คฤหาสน์บักกิง้แฮม (Buckingham House)  เป็น

พระราชวังทีเ่ป็นทีป่ระทับเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงลอนดอนใน สหราชอาณาจักร เป็นสถานทีใ่ช ้

ส าหรับการเลีย้งรับรองของรัฐและยังเป็นสิง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วส าคัญทีห่นึง่ของเมอืงลอนดอน เป็นทีร่วมพลังใจทัง้
ในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ สิง่กอ่สรา้งเดมิเป็น
คฤหาสน์ที่สรา้งส าหรับจอห์น เชฟฟิลด์ ยุคแห่งบักกิง้แฮมในปี 
ค.ศ. 1703 ตอ่มาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจา้จอรจ์ที ่3 ทรงซือ้
เพื่อใชเ้ป็นพระราชฐานส่วนพระองค์ ที่รูจั้กกันในชื่อ “วงัพระ
ราชนิ”ี (The Queen's House) ระยะ 75 ปีตอ่มา เป็นเวลาทีม่ี
การขยายตอ่เตมิพระราชวังโดยสถาปนกิจอหน์ แนช (John Nash) 
และ เอ็ดเวริด์ บลอร ์(Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง 
พระราชวังบักกิง้แฮมกลายมาเป็นพระราชฐานที่ประทับอย่างเป็น
ทางการของราชวงศอ์ังกฤษเมือ่สมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรียขึน้
ครองราชยเ์มือ่ปี ค.ศ. 1837 การตอ่เตมิครัง้ใหญค่รัง้สดุทา้ย ไดเ้ริม่
ด าเนินขึน้ชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 และ ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่
20 ซึง่รวมทัง้ดา้นหนา้ทีเ่ห็นอยูใ่นปัจจบุนั  



 
 
 
 
 

 
 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานมลิเลนเนยีม (Millennium Bridge) หรอืเป็นรูจั้กในสะพานทางเทา้มิ
ลเลนเนียมแหง่เมอืงลอนดอน คอื สะพานแขวนโครงสรา้งเหล็กส าหรับคนเดนิทีส่รา้งขา้มแมน่ ้าเทมส ์เชือ่มตอ่เขต
แบงคไ์ซด ์(Bankside) กบัเขตตัวเมอืงลอนดอน ตัง้อยูร่ะหวา่งสะพานเซาทว์ารค์ (Southwark Bridge) และสะพาน
รถไฟแบล็ค เฟรียร์ (Blackfriars) สะพานมลิเลนเนียม ถูกสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1998 และเปิดใชง้านเมื่อวันที่ 10 
มถินุายน ค.ศ. 2000 ชาวลอนดอนเรยีกสะพานแหง่นี้วา่สะพานเว็มเบล ้(Wobbly Bridge) หลังจากมสีว่นร่วมในการ
เดินการกุศล ซึง่เป็นตัวแทนขององค์กรสทิธิเด็ก บริเวณตอนใตข้องสะพาน ผ่านชม โรงละครโกลบ (Globe 
Theater) และ หอศลิป์แบงคไ์ซด ์(Bankside) ตอนเหนือของสะพาน  

ผ่านชม โรงเรยีนแห่งเมอืงลอนดอน (School of 
London) และ ผา่นชม มหาวหิารเซนตพ์อล (St. Paul's 
Cathedral) เป็นอาสนวหิารของครสิตจักรแหง่ประเทศอังกฤษ 
และเป็นโบสถป์ระจ าต าแหน่งบชิอปแหง่เมอืงลอนดอน สรา้งขึน้เพือ่
อุทิศแก่นักบุญเปาโลอัครทูต ตัง้อยู่ในเมืองลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ อาสนวหิารที่เห็นในปัจจุบันสรา้งเมื่อครสิตศ์ตวรรษที่ 17 
และเชือ่กันว่าเป็นอาสนวหิารที ่5 ตัง้แต่สรา้งอาสนวหิารกันมา ณ 
ทีตั่ง้นี้ แต่อาจจะสูงกว่านั้นถา้นับการบูรณะเขา้ไปดว้ย แนวเชือ่ม
ของสะพานมลิเลนเนียมสามารถเห็นทวิทัศนด์า้นหนา้ของมหาวหิาร
เซนตพ์อลจา กมมุไกลไดอ้ยา่งชดัเจนสวยงาม 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ  

เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีหรือ 
รา้นอาหาร 

20.10 น.   ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิรไูน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรไูน  
  โดยสายการบนิ Royal Brunei Airlines เทีย่วบนิที ่BI004 **มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  
  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ชัว่โมง 35 นาท)ี 
 
วนัทีห่ก  ทา่อากาศยานนานาชาตบิรไูน ประเทศบรไูน – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ         (-/-/-) 
17.25 น.  เดนิทางถงึ เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวัน ประเทศบรไูน ** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 
18.30 น.   ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย  
  โดยสายการบนิ Royal Brunei Airlines เทีย่วบนิที ่BI519 **มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาท)ี 
20.15 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภมูนิ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ    
2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ  
8. หนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด  
4. ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศองักฤษ ท่านละ 6,000 บาท ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น

เงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ  
5. ตามธรรมเนยีมค่าทปิพนกังานขบัรถและมคัคุเทศกเ์ป็นจ านวน 50 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย

ประมาณ 2,250 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 
(Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท  หรอืทา่นละ 25,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศองักฤษ 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศองักฤษทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศองักฤษเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้



 
 
 
 
 

 
 

เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรง กบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่

นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทาง
ควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

2. กรณีวันเดนิทางไมต่รง กบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง
ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร์-อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทาง
ควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 

4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  

 
 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์  
คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  

2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์  
ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมดของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 

2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์  
ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  

เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร  
การจองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. หากจ านวนการจองของผูเ้ดนิทางเต็มกรุป๊แลว้ ผูจ้องไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 
4. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิมัด 
    จ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
5. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้

ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผักผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ไส ้

กรอก เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

หมายเหต ุ
1.ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2.ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู 
   ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
4.นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
   เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 
   นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
   เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
   พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
   และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
   ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
   สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

 
 
 
 
 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 

1. หนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิทีย่งัมอีายกุารใช ้พรอ้มส าเนา 2 ชมุ   
**โปรดตรวจสอบวา่หนงัสอืเดนิทางของทา่น;  

- มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ และไมช่ ารดุ 
- ยังมอีายใุชไ้ดอ้ยา่งนอ้ยอกี 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางออกนอกประเทศสมาชกิเชงเกน้ 
(บางกรณี ตอ้งแสดงหนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ทีท่า่นเคยมมีาแลว้ดว้ย) 

2. หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ (ถา้ม)ี พรอ้มส าเนา 1 ชดุ 
3. ส าเนาหนา้วซีา่เกา่ เฉพาะวซีา่เชงเกน้, วซีา่ UK และวซีา่อเมรกิา (ถา้ม)ี 
4. ส าเนาบตัรประชาชน (กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี จ าเป็นตอ้งใช ้ส าเนาสตูบิตัรดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 
6. ส าเนาใบส าคญัการสมรส (ถา้ม)ี 
7. ส าเนาใบจดทะเบยีนการหยา่ (ถา้ม)ี 
8. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, ใบเปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 
9. รายการเดนิบญัชเีงนิฝาก (Bank Statement) บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ ทีอ่อกโดยธนาคาร มรีายการเดนิบญัช ี
       ยอ้นหลงั 6 เดอืนสดุทา้ย ฉบบัภาษาองักฤษ (หลกัฐานการเงนิ ตอ้งอพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่ขอวซีา่) 
10. หนงัสอืรบัรองบญัชจีากธนาคาร (Bank Certificate) ทิอ่อดโดยธนาคารเจา้ของบญัช ีบญัชเีดยีวกนักบั Bank  
      Statement ฉบบัภาษาองักฤษ เทา่น ัน้ (หลกัฐานการเงนิ ตอ้งอพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่ขอวซีา่) 
11. เอกสารการท างาน 

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ หรอื ผูท้ ีป่ระกอบอาชพีอสิระ: ใชส้ าเนาเอกสารหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั หรอืใบจด 
ทะเบยีนการคา้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั อายเุอกสารไมเ่กนิ 3 เดอืน ฉบบัภาษาองักฤษ เทา่น ัน้ 
กรณีเป็นพนกังาน / ลกูจา้ง: หนังสอืรับรองการท างานปัจจบุนั พรอ้มระบชุือ่และนามสกลุ (สะกดตรงตามหนา้หนงัสอื 
เดนิทาง), ต าแหนง่, วนั เดอืน ปีทีเ่ขา้ท างาน และอตัราเงนิเดอืนปจัจบุนั พรอ้มท ัง้ระบขุอ้ความทีไ่ดร้บัอนุญาตใหล้างาน
ไดใ้นชว่งเวลาเดนิทาง อายเุอกสารไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่ขอวซีา่ (ฉบบัภาษาองักฤษ เทา่น ัน้) 
ส าหรบันกัเรยีน / นกัศกึษา: หนงัสอืรบัรองสถานภาพนกัเรยีน หรอืนกัศกึษาจากโรงเรยีนหรอืสถาบนัศกึษา อายุ
เอกสารไม่เกนิ 1 เดอืนก่อนวนัยืน่ขอวซี่า (ฉบบัภาษาองักฤษ เทา่น ัน้) **สถานทูตไม่รบัพจิารณาบตัรนกัเรยีน / 
นกัศกึษา** 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 



 
 
 
 
 

 
 

 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอาย ุไมถ่งึ 18 ปี  
12. สตูบิตัร (พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ...ถา้ม)ี  
13. หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง (กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบั บดิาหรอืมารดา โดยหนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง 
       นัน้ จ าเป็นตอ้งเป็นฉบบัจรงิและออกจากอ าเภอตน้สงักดัเทา่นัน้ พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ)  

โปรดทราบ....ส าหรับผูเ้ดนิทางสัญชาตไิทยที ่อายุต ่ากว่า18 ปี ผูม้อี านาจปกครองตามกฎหมาย (โดยปกตคิอืบดิา-
มารดา) ตอ้งมาปรากฏตัวพรอ้มกันในวันยื่นค ารอ้ง และ เซ็นชือ่ในค ารอ้ง หากผูม้ีอ านาจปกครอง หรือ บดิา-มารดา ไม่
สามารถมาได ้ผูเ้ดนิทางสามารถยืน่ค ารอ้งทีผู่ม้อี านาจปกครองเซ็นชือ่ไวแ้ลว้ พรอ้ม หนงัสอืยนิยอม โดย ลายเซ็นของ
ผูป้กครองหรอื บดิา-มารดาในหนงัสอืยนิยอมน ัน้ จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากส านักงานเขตหรอือ าเภอทีส่ังกัด กรณีบดิา-
มารดาพ านักอยู่ในเยอรมนีตอ้งมกีารรับรอง ลายเซ็นจากหน่วยราชการของเยอรมนี กรณีบดิาหรอืมารดาเพยีงฝ่ายเดยีวท า
หนังสอืยนิยอมตอ้ง แสดงหลักฐานวา่บดิาหรอืมารดาผูนั้น้เป็นผูม้อี านาจปกครองแตเ่พยีงผูเ้ดยีวจรงิ  
กรณีทีบ่ดิา – มารดาหยา่รา้งกนั ตอ้งใชส้ าเนาใบหยา่ และใบทีม่กีารสลักหลังถงึรายละเอยีดการเลีย้งดบูตุรของฝ่ายใด  

 
เอกสารส าหรบั กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย ตอ้งเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิ ดังนี้  
14. หนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ย ระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง สะกดถกูตอ้งตามหนังสอืเดนิทาง  
15. หลกัฐานการเงนิของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง Bank Statement (รายการเดนิบญัชเีคลือ่นไหว)  
       บญัชอีอมทรพัย ์ทีอ่อกโดยธนาคาร มรีายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน  
16. หนงัสอืรบัรองบญัชเีงนิฝาก Bank Certificate บญัชเีดยีวกนักบั Bank Statement ทีอ่อกโดยธนาคาร  
 
 โปรดทราบ: ตามขอ้ก าหนดของการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะเดนิทาง  
ทกุทา่น “อาจจ าเป็นตอ้ง” แสดงตวัทีส่ถานทตูดว้ยตวัทา่นเอง เพือ่ท าการสแกนลายนิว้มอื 

 


