
 

 

 

UK  

◊ ลอนดอน ซาลสบ์วัร ี ่ชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก เสาหนิสโตนเฮนจ ์

◊ ซติ ีท้วัรล์อนดอน ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน หอนาฬกิาบิก๊เบน เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์

◊ สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ 

◊ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกทีบ่สิเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ 

◊ อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 1 วนั 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

06-11 กนัยายน 62 35,888 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant คดิ 

50 % ของราคาทวัร)์ 

20,000 25  

27 กนัยายน – 02 ตุลาคม 62 35,888 20,000 25  

11 – 16 ตุลาคม 62 35,888 20,000 25  

25- 30 ตุลาคม 62 35,888 20,000 25  

08 - 13 พฤศจกิายน 62 35,888 20,000 25  

22 - 27 พฤศจกิายน 62 35,888 20,000 25  

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซี่าและคา่บรกิาร 6,000 บาท << 

 

 

ไฟลท์บนิ  

Departure  BI514 BKK-BWN  13.30-17.15  BI003  BWN-LHR  22.55-06.25+1   

Return BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1 // BI519 BWN-BKK 18.40-20.25 



 

วนัทีห่น ึง่    กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานบรูไน       

 

10.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 4 ประตู 10 โซน U 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ รอยลับรไูน แอรไ์ลน ์(BI)  เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

13.30 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานบรไูน โดยสายการบนิรอยลับรไูน แอรไ์ลน ์Royal Brunei Airlines  เทีย่วบนิที ่

BI514  

17.15 น. ถงึสนามบนินานาชาตบิรไูน แวะเปลีย่นเคร ือ่งบนิเพือ่ทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิฮทีโธรว ์  กรุงลอนดอน 

ประเทศองักฤษ 

 

วนัทีส่อง       สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์– เมอืงซาลสบ์วัร ี ่- สโตนเฮนจ ์– โรงอาบน า้โรมนั –  บรสิตอล 

22.55 น. น าท่านเดนิทางสูก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ เทีย่วบนิที ่BI003 

06.25 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ (เวลาทอ้งถิน่จะชา้กวา่เวลาใน

ประเทศไทย 6 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารประทับตรา

หนังสอืเดนิทาง ตรวจคนเขา้เมอืง และรับสมัภาระ จากนัน้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทาง 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงซาลสบ์วัร ี ่(Salisbury) เมอืงชนบทเล็กๆแบบองักฤษ (ระยะทาง114 ก.ม./ใชเ้วลา 

1.30 นาท)ี  อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงลอนดอนระหวา่งทางท่านสามารถชมทัศนียภาพของชนบทองักฤษ 

ทัง้ทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่ทีส่วยงามตามเสน้ทางผ่าน จากนัน้ น าท่านชม กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์

(Stonehenge) 1ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก กองหนิหรอืแนวแท่งหนิทีเ่ป็นความลบัด ามดืในชว่งหนึง่ของ

ประวตัศิาสตร ์แนวหนิน้ีมขีนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3 กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสงูขนาดใหญ่

ประมาณ112 กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซอ้นกนัอยู่ 3 วงมอีายุประมาณปลายยุคหนิถงึตน้ยุค

บรอนซ ์ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทีร่ะลกึถ่ายรปูตามอธัยาศยั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) อาหารจนี 

บา่ย  จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบาธ (ระยะทาง 55 กม./ 1 ชม.) เมอืงเกา่แกท่ีม่อีายุยาวนานกวา่ 2,000 ปี

เพือ่ชม โรงอาบน า้โรมนั ทีส่รา้งขึน้มาตัง้แต่

ยุคโรมันโบราณ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ี

คณุคา่ทางประวตัศิาสตรเ์ป็นอย่างมาก 

ภายในมกีารตกแตง่อย่างงดงามตาม  

สถาปัตยกรรมแบบโรมัน ดว้ยหลกัฐานการ

เป็นบ่อน ้าพุรอ้นและซากอาคารเกา่แกท่ี่

หลงเหลอือยู่ท าใหเ้มอืง  บาธไดข้ึน้ทะเบยีน

เป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี 

ค.ศ.1987 ตอ่มามกีารปรับปรุงซอ่มแซมตวั

อาคารดว้ยเงนิลงทุนถงึ 5.5 ลา้นปอนดแ์ละเสร็จสิน้ในปี จากนัน้ น าเดนิทางตอ่สู ่เมอืงบรสิตอล (Bristol )  



 

เป็นเมอืงเล็กๆ ทีร่วบรวมเรือ่งราวความน่าสนใจ ประวตัศิาสตรแ์ละกจิกรรมตา่งๆ มากมายเอาไว ้คอยตอ้นรับ 

นักท่องเทีย่วทั่วโลก แตเ่ดมิเมอืงบรสิตอล คอืเมอืงท่าดัง้เดมิขององักฤษตัง้อยู่ทางตอนใตใ้กลก้บัมหาสมุทร

แอตแลนตกิ เป็นเมอืงทีม่อีากาสอบอุน่เเละมเีเสงเเดดสอ่งมากทีส่ดุเเห่งหนึง่ของประเทศองักฤษ (ระยะทาง 22 

กม./ 1 ชม.) แวะถา่ยรปู  St. Mary Redcliffe  โบสถเ์ซนตแ์มรีเ่รดคลฟิฟ์ โคง้แหลมและไฟนวลเป็นผลงาน

ชิน้เอกของสถาปัตยกรรมโกธคิทีม่มีานานกวา่ 800 ปี ควนีอลซิาเบธ ที ่1 กล่าววา่ "โบสถท์ีส่วยทีส่ดุและดทีีส่ดุ

และมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุในองักฤษ" และบรเิวณทีศ่กัดิส์ทิธินั์น้ไดเ้ก็บความลบัจากบรสิตอลและอดตีของอเมรกิา 

Bristol cathedral มคีวามพเิศษเป็นพเิศษ มันเป็นหนึง่ในตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุในโลกของ 'โบสถใ์นยุคกลาง' ซึง่

หมายความวา่เพดานโคง้ในวหิารนักรอ้งและทางเดนิลว้นแลว้แตม่คีวามสงูเท่ากนัท าใหม้พีืน้ทีส่งูและสวา่งพรอ้ม

ซุม้โคง้ทีส่ง่างาม Llandoger Trow มเีรือ่งเลา่ขานวา่แดเนียลเดโฟไดพ้บกบัอเล็กซานเดเซลเคริก์แรงบันดาล

ใจของเขาส าหรับโรบนิสนัครูโซทีน่ี่ และมันก็เป็นโรเบริต์หลยุสส์ตเีวนสนัแรงบันดาลใจ ส าหรับพลเรอืเอกเบน

บาวในเกาะมหาสมบัต ิในยุควกิตอเรยีผับเกีย่วขอ้งกบัโรงละคร Royalซึง่อยู่ฝ่ังตรงขา้ม 

  ถนนและการเขา้ชมโดยนักแสดงและนักดนตรหีลายคนรวมทัง้เฮนรเีออรว์งิ  

อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอทัธยาศยั 

เย็น หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

ทีพ่กั: Ibis Bristol Centre 3 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 

วนัทีส่าม  บรสิตอล - Bourton On The Water  - เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน –  ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่) 

น าท่านเดนิทางไปยังหมูบ่า้นไบบวิร ี ่

(Bibury) (ระยะทาง 76 กม./1.30  

ชม.) หมู่บา้นทีส่วยทีส่ดุในองักฤษ โดย

ไดร้ับการยกย่องจากวลิเลยีม มอรร์สิ ดไีซ

เนอรเ์สือ้ผา้ นักเขยีน และเป็นผูท้ีม่ี

อทิธพิลดา้นสงัคมขององักฤษ มอรร์สิมี

ชวีติอยู่ระหวา่งปี 1834-1896 ไดต้ัง้ฉายา

หมู่บา้นไบบวิรีว่า่เป็น The most 

beautiful village in England สว่น

สถานีโทรทัศนฟ็์อกซไ์ดย้กย่องใหไ้บบวิรี่

เป็นหมู่บา้นทีถ่่ายรูปสวยทีส่ดุ เพราะไบบวิ

รีม่บีา้นทีเ่ป็นลกัษณะกระท่อมทีส่รา้งมา

เป็นเวลานาน และมแีม่น ้าสายเล็กๆชือ่ 

Coln ไหลผ่านหมู่บา้นแห่งน้ี ประกอบกบั

คนในหมู่บา้นตกแตง่หนา้บา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบองักฤษท าใหค้วามงดงามของไบบวิรีม่มีากขึน้ จากนัน้ น าท่าน

เดนิทางไปยงัเมอืงเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water (20 กม./30 นาท)ี ซึง่เป็นหมู่บา้นทีไ่ดร้บัการ

โหวตใหเ้ป็นหมู่บา้นทีม่คีวามสวยงามมากทีส่ดุในองักฤษ ดว้ยลกัษณะของตวัอาคารทีม่คีวามโดดเดน่เฉพาะ ปลกู

สรา้งตวัอาคารดว้ยหนิ ซึง่เป็นหนิ Cotswold stone เท่านัน้ ภายในหมูบา้นจะมแีม่น ้าWindrushไหลผ่าน มเีป็ดหัว

เขยีวสวยงามเวยีนวา่ยเต็มแม่น ้า เป็นหมู่บา้นทีม่ธีรรมชาตสิดุแสนโรแมนตคิ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) (40กม./1  ชม.)เมอืง

บา้นเกดิของวลิเลยีมส ์เช็คสเปียร ์นักเขยีนบทละครชาวองักฤษและกวเีอกผูย้ิง่ใหญ่ของโลก เชญิสมัผัสชวีติ

ความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี และเยีย่มชมโบสถเ์กา่แก ่Holy Trinity สถานทีใ่นประวตัศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักวี

เอกผูน้ี้ อสิระใหท้่านเดนิเลน่ย่านใจกลางเมอืงตามอธัยาศยั จากนัน้ น าท่านไปถ่ายรูปที ่Bridge Street และ 

Old Thatch Tavern  น าท่านเดนิทางสู ่บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ (Bicester village shopping 

Centre ) กอ่ตัง้ในปี1992 มรีา้นคา้มากกวา่900รา้นของแฟชัน่ชัน้น าของโลกและแบรนดไ์ลฟ์สไตลค์อลเลคชัน่

ทันสมัย (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั)  จนถงึเวลานัดหมาย น าท่านชม กรงุลอนดอน มหานครอนัยิง่ใหญ่ที่



 

เต็มไปดว้ยประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เป็นเมอืงหลวงแห่งเครอืจักรภพ และศนูยร์วมอ านาจการปกครองของสหราช

อาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศนูยร์วมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแหง่หนึง่ของโลก (ระยะทาง 163 กม./2.30  

ชม.) 

ค า่ น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่ัก  

ทีพ่ัก: Ibis London Wembley 3 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีส่ ี ่        อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

                                                                                                                                           อาหารเชา้ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่4) 

  *** อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั ***  

ใหท้่านช็อปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ เชน่ Warner Bros. Studio Tour London, Hyde Park,              

Notting Hill และอืน่ๆ ท่องเทีย่วดว้ยตวัท่านเอง การเดนิทางท่องเทีย่วสามารถเดนิทางไดง้่ายและสะดวก มไีกด์

แนะน าการเดนิทางใหท้่าน สามารถเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า สถานทีแ่นะน ามดีงัน้ี 

-  Warner Bros. Studio Tour London ส าหรับสาวก Harry potter หา้ม

พลาด!! วอรเ์นอร ์บราเธอรส์ สตดูโิอ  ลฟีสเ์ดนตัง้อยู่ในเมอืงลฟีสเ์ดน ไมไ่กลจาก

ลอนดอน เป็นสตดูโิอขนาดใหญ่ทีใ่ชถ้่ายท าภาพยนตรแ์ละละครหลายเรือ่งรวมทัง้

แฮรร์ี ่พอตเตอร ์เมือ่การถ่ายท าภาพยนตรส์ ิน้สดุลงวอรเ์นอร ์บราเธอรส์ก็เปิด

สตดูโิอสว่นทีใ่ชใ้นการถ่ายท าแฮรร์ี ่พอตเตอร ์ทางสตดูโิอยังมวีดิโีอบอกเลา่

เรือ่งราวและเบือ้งหลงัการถ่ายท าฉากนัน้ๆ อย่างละเอยีด แถมยังมกีจิ  กรรมพเิศษ 

เชน่ การขีไ่มก้วาดชมเมอืงลอนดอน ทดลองใสเ่ครือ่งแบบนักเรยีนฮอกวอตส ์และการน่ังรถไฟไปฮอกวอตสใ์หเ้หลา่

แฟนคลบัไดร้่วมสนุกกนัอกีดว้ย ท่านสามารถจองตัว่ผ่าน https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets  (ตอ้งซือ้

ตัว๋ลว่งหนา้เท่านัน้) 

วธิเีดนิทางไป Warner Bros. Studio Tour London เดนิทางโดยรถไฟฟ้า National train ไปยังสถาณี 

Watford Junction ใชเ้วลา 1ชัว่โมง 30นาท ีเปลีย่น 2สถาณี คา่โดยสารประมาณ 38 ปอนด ์

- Harrods หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัของลอนดอน สนิคา้ถูกจัด

แบ่งเป็นหอ้งๆ เชน่ หอ้งน ้าหอม หอ้งกระเป๋าแบรนดเ์นม หอ้งนาฬกิา 

หรอืหอ้งเครือ่งประดบั หากท่านเดนิช็อปป้ิงทีน่ี่เหมอืนเดนิช็อปป้ิงอยู่

ในพระราชวงั เพราะการตกแตง่แตล่ะหอ้งชา่งหรหูราอลงัการ 

โดยเฉพาะโถงบันไดเลือ่น ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมโรมันผสมบันไดเลือ่น

สไตลอ์ยีปิต ์บางครัง้มนัีกรอ้งโอเปร่ามาเปล่งเสยีงขบักลอ่ม ท่าน

สามารถมาอยู่บรเิวณน้ีเพือ่เก็บรูปถ่ายไวเ้ป็นความทรงจ า โซนอืน่ๆของ 

Harrods ท่านสามารถเดนิไดส้บายไม่แออดั มอีนุสรณส์ถานร าลกึถงึเจา้หญงิไดอาน่าและโดดีไ้วเ้ป็นจุดถ่ายรูป หาก

เดนิอกีสกัพักก็จะถงึ Harvey Nichols บนถนน Knightsbridge ท่านสามาถเดนิช็อปป้ิงทีน่ี่ซ ึง่มบีรรยากาศราวกบัเดนิ

บนแคทวอลก์  

วธิเีดนิทางไป Hyde Park สามารถเดนิทางโดยไฟฟ้า National train ลงที่สถานี Knightsbridge ใชเ้วลา 58 

นาท ีคา่โดยสารประมาณ 28 ปอนด ์(อาหารเทีย่งและค า่อสิระตามอธัยาศยั)  

ค า่ ทีพ่กั: Ibis London Wembley 3 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีห่า้        กรงุลอนดอน - สะพาน Tower Bridge- หอนาฬกิาบิก๊เบน – ลอนดอนอาย -   

                    พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ -  Westminster Abbey – พระราชวงับคักิง้แฮม         

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที5่) 

 

https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets


 

น าท่านเดนิทางสู ่ ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน (Tower of London) (คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่เขา้ชมประมาณ15

ปอนด)์ สรา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลีย่มที1่แห่งองักฤษ

ในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์เพือ่ใช ้

เป็นพระราชวงัและป้อมปราการป้องกนักรุงลอนดอน 

มกีารขดุคคูลองลอ้มรอบปราสาทเพือ่ป้องกนัระหวา่ง  

ก าแพงชัน้ในและนอก ปัจจุบันใชเ้ก็บมหามงกฎุและ

เครือ่งเพชรของพระราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานทีแ่ห่ง

ประวติ ิ ศาสตรท์ีย่าวนานและมสีสีนัทัง้สยดสยอง

และน่ากลวั เน่ืองจากครัง้หนึง่ทีน่ี่เคยเป็นคกุและที่

ประหารมากอ่น ใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้ของสะพาน 

Tower Bridge อกีสญัลกัษณห์นึง่ของลอนดอน 

ปัจจุบันเป็น  พพิธิภัณฑซ์ึง่เป็นกลุม่อาคารและ

หอคอย จากนัน้เดนิทางไป ชม หอนาฬกิาบิก๊เบน 

(BIG BEN) ของกรุงลอนดอน  ประเทศองักฤษ 

ตัง้อยู่บนหอสงู 180 ฟตุ หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟตุ ตวัเลข

บอกเวลายาว  24 นิว้ ระฆังตหีนักถงึ 14 ตนั สรา้งขึน้

โดย เอ็ดมันต ์เมคเกตต ์เดนสินั เป็นนาฬกิาทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลกเป็นศนูยค์วบคมุเวลามาตรฐานของโลก

กรนีชิ ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทาง

วทิยุ BBC  ลอนดอนในการ  ถ่ายทอดเสยีงการตี

ระฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬกิาประจ า

พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ในปัจจบุันใชเ้ป็น

รัฐสภา องักฤษ ตัง้อยู่ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของ

พระราชวงั หอนาฬกิาถูกสรา้งหลงัจากไฟไหม ้

พระราชวงัเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วนัที ่16 ตลุาคม 

พ.ศ.2377 โดย ชาลส ์แบรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ โดยมี

ความสงู 96.3 เมตร ตวันาฬกิาอยู่สงูจากพืน้ 55 

เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึง่แขวนไว ้บรเิวณ

ชอ่งลมเหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตวั อาคารสรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมสมยัสมเด็จพระราชนีินาถวกิตอเรยี (Victorian gothic)  และบนสะพาน  Westminster ท่าน

สามารถบันทกึภาพกบั ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 

135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมและเป็นจุดดงึดดูนัก ท่องเทีย่วได ้

อย่างมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนต่อปีจากนัน้น าท่านถา่ยรปูหนา้ วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์

(Westminster Abbey) เดมิเป็นส านักสงฆ ์(แอบบ)ี แตปั่จจุบันเป็นวดันกิายองักลคินัทีต่ัง้อยู่ทางตะวนัตก

ของพระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึง่สถาปัตยกรรม  สว่นใหญ่เป็นแบบกอธคิ 

นอกจากหอคอยทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟกูอธคิ แอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็นสถานทีท่ี่ใชใ้นการท าพระราชพธิบีรม

ราชาภเิษกและทีฝั่ง  พระบรมศพของพระ  มหากษัตรยิอ์งักฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์ระหวา่งปี ค.ศ. 1546 ถงึ

ปี ค.ศ. 1556 แอบบไีดร้ับเลือ่นฐานะขึน้เป็นมหาวหิาร ตอ่มาในรัชสมยัของสมเด็จพระราชนีินาถเอลซิาเบธที ่1 

แอบบก็ีไดร้ับแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar) ถ่ายภาพ จากนัน้ น าท่านชมและ ถา่ยรปูดา้น

นอก พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) ซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน”์ กอ่นจะไดร้บัการสถาปนาเป็น

พระราชวงั ประจ าราชวงศอ์งักฤษ (อาหารเทีย่งอสิระตามอธัยาศยั) 

บา่ย   จนถงึเวลานัดหมาย น าท่านเดนิทางไป สนามบนินานาชาตฮิทีโธรวแ์ละรอขึน้เคร ือ่ง  

17.55น.         น าทา่นเหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานบรไูน โดยสายการบนิรอยัลบรไูน แอรไ์ลน ์Royal Brunei Airlines       

    เทีย่วบนิที ่BI004 

 

วนัทีห่ก          ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี–  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ 

 



 

14.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานบรไูน รอเปลีย่นเคร ือ่งเพือ่เดนิทางสูป่ระเทศไทย 

18.40 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิเทีย่วบนิ BI519 

20.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

*********************************** 

หมายเหตุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ,การจราจรหรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทาง

บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ  กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 

3.การช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท และคา่บรกิารวซีา่ 6,000 บาท รวมเป็น 31,000 บาท 

(กรุณาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซีา่และส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มกบัหลกัฐานโอนเงนิมัดจ าคา่ทัวร)์ 

 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25 วนักอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบัและ

จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซี่าไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับกอ่นส่งใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบ**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้สิน้  

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

   (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง  

5. ค่าน า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ  30 กโิลกรมั (ไม่เกนิ2ชิน้) ถอืข ึน้เคร ือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั MSIG แบบ

แผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถ

แจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

7.ราคาน้ีรวม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 

 



 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2.คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3.คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4.คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5.คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6.คา่วซีา่ดว่น กรณีท่านสง่เอกสารยืน่ไม่ทันวซีา่ปกต ิประมาณ 6,900 บาท 

7.คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 GBP ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ และน า้ใจจากทา่น 

8.ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 25ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การ

ถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การ

ถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 

** กรณุากรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆทีป่ระกอบการยืน่วซีา่ใหก้บับรษิทั หลงัจากจอง

ทวัร ์ก าหนดไมเ่กนิ 10 วนั เนือ่งจากควิวซีา่จะไมส่ามารถล็อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น ** 

*อาจมบีางชว่งทีค่วิย ืน่วซีา่มจี านวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นก าหนด* 


