
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน 

เมืองบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮทีโธรว ์เมือง

ลอนดอน ประเทศองักฤษ              (-/-/-) 

 

10.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 10 เคานเ์ตอร ์U15-U19 สายการบนิ Royal Brunei 

Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  

13.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรไูน โดยสาย

การบนิ Royal Brunei Airlines เทีย่วบนิที ่BI514 

 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

** ใชเ้คร ือ่งบนิ Airbus A320 ช ัน้ประหยดั 138 ทีน่ ัง่ ช ัน้ธรุกจิ 12 ทีน่ ัง่ ** 

17.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิรไูน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรไูน  

** เพือ่เปลีย่นเคร ือ่ง ** 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ - เมอืงบาธ - มหา

วหิารบาธ - โรงอาบน า้โรมนัโบราณ - เมืองซาลสิบวัร ี ่- อนุสาวรยี ์เสาหินสโตนเฮนจ ์- เมอืง

ลอนดอน                (-/-/-)      

 

00.10 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดย

สายการบนิ Royal Brunei Airlines เทีย่วบนิที ่BI003 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ช ัว่โมง 35 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

** ใชเ้คร ือ่งบนิ B787 Dreamliner ช ัน้ประหยดั 236 ทีน่ ัง่ ช ัน้ธรุกจิ 18 ทีน่ ัง่ ** 

06.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 6 

ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาท)ี เป็นเมอืงทีม่ฐีานะนคร

ในมณฑลซอมเมอรเ์ซ็ทในภาคการปกครองตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศองักฤษ เมอืงบาธไดร้ับ

พระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชนีินาถเอลซิาเบธที ่1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็น

เทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตัวเมอืงบาธตัง้อยู่เนนิหลายลกูในหุบเขาของแม่น ้าเอวอนในบรเิวณทีม่ี

น ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของโรมัน ผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมันโบราณ (Roman Baths) และวดั

โดยตัง้ชือ่เมอืงวา่ “Aquae Sulis” เมอืงบาธเป็นสถานทีท่ีส่มเด็จพระเจา้เอ็ดการด์ผูร้ักสงบท าพธิี

ราชาภเิษกเป็นพระมหากษัตรยิอ์งักฤษทีม่หาวหิารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมัยจอรเ์จยี เมอืงบาธก

ลายเป็นเมอืงน ้าแร่ทีไ่ดร้ับความนยิมกนัมาก ซึง่ท าใหเ้มอืงบาธขยายตวัมากขึน้และมสีถาปัตยกรรมจอรเ์จยี

ทีเ่ดน่ๆ จากสมัยนัน้ทีส่รา้งจากหนิบาธทีเ่ป็นหนิสเีหลอืงนวลสวยงามเป็นเอกลกัษณ ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และ บรเิวณดา้นหนา้ของ โรงอาบน า้

โรมนัโบราณ (Roman Baths) ถอืเป็นโรงอาบน ้าโรมนัขนาดใหญ่ในสมัยโบราณทีไ่ดร้ับการอนุรักษ์

และดแูลเป็นอย่างด ีซึง่โรงอาบน ้าของทีน่ี่อยู่ต า่กวา่ระดบัพืน้ถนนในปัจจุบัน ภายในแบ่งออกเป็นโซน

หลกัๆ 4 โซนดว้ยกนั ตัง้แตโ่ซน Sacred Spring , Roman Temple , Roman Bath House และ 

Museum ซึง่แหลง่น ้าแร่แห่งน้ีถูกคน้พบตัง้แตส่มัยชาวโรมันบุกเขา้มายดึเกาะองักฤษ เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองทางตะวนัตกอกีดว้ย ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมส าหรบัเด็ก ทา่นละ ประมาณ 



 

  
 
 
 

14.00 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 560 บาท / ผูใ้หญ ่ทา่นละ ประมาณ 15.00 

ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 525 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ บางกรณีอาจ

จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิบวัร ี ่(Salisbury) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท)ี ประเทศ

องักฤษ เป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีอ์นัลกึลบั เสาหนิสโตนเฮน้จ ์ 

น าท่าน เขา้ชม ในร ัว้อาณาเขตทีต่ ัง้ของ อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge มอีายุกวา่ 

5,000 ปี เป็นกลุม่แท่งหนิขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ในบรเิวณตอนใตข้องเกาะองักฤษ ซึง่

ไมม่ใีครทราบวตัถุประสงคใ์นการสรา้งอย่างชดัเจน ตวัอนุสรณส์ถานประกอบดว้ยแทง่หนิขนาดยักษ์ 112 

กอ้น ตัง้เรยีงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แท่งหนิบางอนัตัง้ขึน้ บางอนัวางนอนลง และบางอนัก็ถูกวาง

ซอ้นอยู่ขา้งบน นักโบราณคดเีชือ่วา่กลุม่กองหนิน้ีถูกสรา้งขึน้จากทีไ่หนสกัแห่งเมือ่ประมาณ 3000 - 2000 

ปีกอ่นครสิตกาล กลา่วคอื การหาอายุจากคารบ์อนกมัมันตรังสเีมือ่ พ.ศ. 2551 เผยใหเ้ห็นวา่หนิกอ้นแรก

ถูกวางตัง้เมือ่ประมาณ 2400 - 2200 ปีกอ่นครสิตกาล ในขณะทีท่ฤษฎอีืน่ๆ ระบุวา่กลุม่หนิทีถู่กวางตัง้มา

ตัง้แตก่อ่นหนา้นัน้ถงึ 3000 ปีกอ่นครสิตกาลนักวทิยาศาสตรแ์ละนักประวตัศิาสตรต์า่งสงสยัวา่ คนใน

สมัยกอ่นสามารถยกแท่งหนิทีม่นี ้าหนักกวา่ 30 ตนั ขึน้ไปวางเรยีงกนัไดอ้ย่างไร ทัง้ๆทีป่ราศจากเครือ่งทุ่น

แรงอย่างทีเ่ราใชอ้ยู่ในปัจจุบัน และบรเิวณทีร่าบดงักลา่วไมม่กีอ้นหนิขนาดมหมึาน้ี ดงันัน้จงึสนันษิฐานวา่

ผูส้รา้งตอ้งท าการชกัลากแท่งหนิยักษ์ทัง้หมดมาจากทีอ่ืน่ ซ ึง่คาดวา่น่าจะมาจาก "ทุ่งมารล์โบโร" ทีอ่ยู่

ไกลออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่

สามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่น

หนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทั

จะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวง

ของประเทศองักฤษ ทีเ่ป็นศนูยก์ลางส าคญัทางธุรกจิ การเมอืง วฒันธรรม และประวตัศิาสตรข์องโลก เป็น

ผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง การสือ่สาร การบันเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นที่ยอมรับวา่มีอทิธพิลไปทั่วโลก 

และยังเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีใ่หญ่และส าคญัของทวปียุโรปอกีดว้ย 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis London Heathrow Airport, London หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงลอนดอน - อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั 

            (B/-/-)      

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้)  

หัวหนา้ทัวรแ์นะน าวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ทัง้น้ีท่านควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางลว่งหนา้

กอ่นถงึวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของท่าน 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

- ทดลองน ัง่รถเมล ์2 ช ัน้ หรอืลอนดอนแท็กซี ่เพื่อเที่ยวชมเมืองและวถิีชวีติของชาวลอนดอนเนอร ์

(Londoner) ** คา่บตัรโดยสาร เร ิม่ตน้ ประมาณ 14 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 490 บาท 

ขึน้อยูก่บัประเภทของแพ็คเกจ ** 

- พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(Windsor Palace) พระราชวงัซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นบา้นของครอบครัวกษัตรยิแ์ละ

พระราชนีิแห่งองักฤษมานานกวา่ 1,000 ปี ปัจจุบันยงัถูกใชเ้ป็นทีพ่ านักของสมเด็จพระราชนีิอลซิาเบธที ่2 

ซึง่มักจะใชเ้วลาสว่นใหญ่ในชว่งวนัหยุดสดุสปัดาหอ์ยู่เสมอ ทัง้น้ีผูม้าเยอืนควรเผือ่เวลาในการเขา้ชมอย่าง

นอ้ยประมาณ 2-3 ชัว่โมง ** คา่บตัรเขา้ชมส าหรบัเด็ก ทา่นละ ประมาณ 13 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิ

ไทย ทา่นละ ประมาณ 455 บาท / ผูใ้หญ ่ทา่นละ ประมาณ 22 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ 

ประมาณ 770 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผู้

เขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- หอคอยแหง่เมอืงลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวงั คกุ สถานทีเ่ก็บสมบัต ิสถานที่

ส ารวจทางประวตัศิาสตร ์ทัง้หมดรวมอยู่ในสถานทีเ่ดยีวกนัซึง่ก็คอืหอคอยแห่งเมอืงลอนดอนน่ีเอง ภายใน

มอีาคารส าคญัๆ มากมายทีล่ว้นแตม่ปีระวตัศิาสตรท์ีค่อ่นขา้งโหดเหีย้ม จงึไม่แปลกเท่าไรทีส่ถานทีแ่หง่น้ี

จะไดร้ับการกลา่วขานวา่ “ผดี”ุ ทีส่ดุแห่งหนึง่โดยเฉพาะ White Tower หรอืหอคอยสขีาว ทีส่รา้งขึน้ในปี 

1078 ในรัชสมัยของวลิเลีย่มผูพ้ชิติ นอกจากน้ีไม่ควรพลาดทีจ่ะเขา้ชมพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรักษาของมคีา่ของ

ราชวงศเ์อาไว ้ไม่วา่จะเป็นมงกฎุเพชร ชดุอศัวนิสมัยโบราณ ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 22 ปอนด ์

หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 770 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่น

ลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis London Heathrow Airport, London หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงลอนดอน - อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั 

            (B/-/-)      

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้)  

หัวหนา้ทัวรแ์นะน าวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ทัง้น้ีท่านควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางลว่งหนา้

กอ่นถงึวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของท่าน 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

- ทดลองใชร้ะบบขนสง่สาธารณะของชาวเมอืงลอนดอน โดยรถไฟใตด้นิ หรอืทปู (Tube) เทีย่ว

ชมเมอืง และวถิชีวีติของชาวลอนดอนเนอร ์(Londoner) ** คา่บตัรโดยสาร เร ิม่ตน้ ประมาณ 10 ปอนด ์

หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 400 บาท (ชนดิ One Day Pass) ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** 

- ข ึน้ชมความสวยงามของเมอืงลอนดอน บน ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) เป็น

ชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 30 ปอนด ์

หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 1,200 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจอง

กอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- โรงถา่ยภาพยนตร ์แฮรร์ ี ่พอตเตอร ์(Warner Bros Studio Tour London : The Making of 

Harry Potter) สถานทีท่่องเทีย่วซึง่สาวกเหลา่พ่อมดแม่มดนอ้ยไม่ควรพลาด ดว้ย Warner Bros ยังคง

เก็บรักษาหลายๆ ฉากทีโ่ดดเดน่จากภาพยนตร ์รวมถงึของประกอบฉาก กระทัง่เสือ้ผา้และเครือ่งแตง่กาย 

เพือ่ใหแ้ฟนๆ แฮรร์ี ่พอตเตอรไ์ดเ้ขา้มาสมัผัสกบัความมหัศจรรย ์และเก็บภาพความประทับใจลงในบันทกึ

ความทรงจ าไปตลอดกาล ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 85 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ 

ประมาณ 3,400 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวน

ผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- พระราชวงัเคนซงิตนั (Kensington Palace) แรกเริม่ทีเ่ดยีววงัเคนซงิตนัเป็นเพยีงวลิลา่ขนาดเล็กที่

ถูกเรยีกวา่ “Nottingham House” สรา้งส าหรับเป็นบา้นของดยุคแห่งนอตตงิแฮม เคยเป็นทีป่ระทับของ

พระเจา้วลิเลยีมที ่3 และพระนางเมรทีี ่2 (ค.ศ. 1689-1702) มากอ่น จนกระทัง้ครสิตศ์ตวรรษที ่17 

พระราชวงัเคนซงิตนัไดถู้กปรับปรุงเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นทีป่ระทับของราชวงศอ์งักฤษ โดยมสีมาชกิคน

ส าคญัของราชวงศอ์งักฤษหลายพระองคเ์คยประทับ ณ พระราชวงัแหง่น้ี อาท ิสมเด็จพระราชนีิวกิตอเรยี

ไดเ้ตบิโตและใชเ้วลาในชว่งวยัเด็กทีน่ี่ กอ่นทีจ่ะยา้ยไปประทับทีพ่ระราชวงับัคกงิแฮมในปี ค.ศ. 1837 เจา้

หญงิมารก์าเร็ตและเจา้หญงิไดอาน่าก็เคยประทับทีพ่ระราชวงัแห่งน้ีเชน่กนั ปัจจบุันพระราชวงัเคนซงิตนั

เป็นทีป่ระทับอย่างเป็นทางการของดยุคและดชัเชสแห่งเคมบรดิจ ์ซึง่ก็คอืเจา้ชายวลิเลีย่มและเจา้หญงิเคท

นัน้เอง ทัง้ยังเป็นบา้นของพระโอรส พระธดิาองคน์อ้ยของทัง้คูอ่กีดว้ย ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 

16 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 640 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้ง

จองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- ชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ช ัน้น าที ่ถนนออกซฟ์อรด์ (Oxford Street) ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่

มากมายอย่าง Mark & Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรอื ย่านไนซบ์รดิจ ์(Knights 

Bridge) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัอย่าง หา้งฮารว์ยี ์นโิคล (Harvey Nicole) และ หา้งแฮร์

รอดส ์(Harrods) ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าจากทั่วทุกมุมโลก  

 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis London Heathrow Airport, London หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ เมอืงลอนดอน - จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์- จตัุรสัรฐัสภา - พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์- หอนาฬิกา

บิก๊เบน - ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย - พระราชวงับคักิง้แฮม - สะพานมลิเลนเนยีม - โรงละครโก

ลบ - หอศลิป์แบงคไ์ซด ์- โรงเรยีนแหง่เมอืงลอนดอน - มหาวหิารเซนตพ์อล - ยา่นนลีส ์ยารด์ - 

ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮทีโธรว ์เมืองลอนดอน ประเทศองักฤษ - ท่าอากาศยาน

นานาชาตบิรไูน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรไูน                    (B/-/-)  
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น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัทราฟลักา้ร ์(Trafalgar Square) จตรุัสกลางเมอืงทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคาร

ราชการส าคญัของเมอืงลอนดอน น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั จตัุรสัรฐัสภา (Parliament 

Square) และ พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster Palace) หรอื ตกึรัฐสภาเวสตม์นิสเตอร ์

(Houses of Parliament) เป็นสถานทีท่ีส่ภาสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร (สภาขนุนาง และ

สภาสามัญชน) ใชป้ระชมุ พระราชวงัตัง้อยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น ้าเทมสใ์นนครเวสตม์นิสเตอรข์องเมอืง

ลอนดอนบะระหไ์ม่ไกลจากพระราชวงัไวทฮ์อลล ์พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์สรา้งในปี ค.ศ. 1016 มหีอ้ง

ทัง้หมดดว้ยกนัประมาณ 1,100 หอ้ง, 100 บันได และ ระเบยีงยาวรวมทัง้หมดประมาณ 4.8 กโิลเมตร ตวั

สิง่กอ่สรา้งสว่นใหญ่สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่19 แตก็่ยังมสีว่นกอ่สรา้งเดมิเหลอือยู่บา้งเล็กนอ้ยรวมทัง้

ทอ้งพระโรงทีใ่นปัจจุบันใชใ้นงานส าคญัๆ เชน่ การตัง้ศพของบุคคลส าคญักอ่นทีจ่ะน าไปฝัง และ

หออญัมณี (Jewel Tower) การบรหิารพระราชวงัแตเ่ดมิเป็นหนา้ทีข่องผูแ้ทนพระองค ์Lord Great 

Chamberlain แตใ่นปี ค.ศ. 1965 เปลีย่นมอืไปเป็นของรัฐสภานอกจากหอ้งพธิบีางหอ้งทีย่ังคงอยูภ่ายใต ้

การบรหิารของผูแ้ทนพระองค ์หลงัจากเกดิเพลงิใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตกึรัฐสภาปัจจุบันก็ไดร้บัการ

สรา้งใหมโ่ดยใชเ้วลาสรา้ง 30 ปี โดยมเีซอร ์ชารล์ส ์บารร์ยี ์(Charles Barry) และผูช้ว่ยออกสัตสั พวิจนิ

เป็นสถาปนกิ การออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสตม์นิสเตอรแ์ละชาเปลเซนตส์ตเีฟน (St Stephen's 

Chapel) และยังเป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จ้ักกนัดใีนนาม หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big Ben / Elizabeth 

Tower) อนัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศองักฤษ ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทุกหนึง่ชัว่โมง เป็น

นาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญ่ทีส่ดุในโลก และ 

ฝ่ังตรงขา้มเป็นทีต่ัง้ของ ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรอืทีรู่จ้ักในชือ่ของ มลิเลเนียม 

วลี (Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียุโรป มคีวามสงู 135 เมตร และกลายมาเป็น

สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมอย่างมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนต่อปี โดยมแีม่น ้าเทมสก์ัน้อยู ่



 

  
 
 
 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) เดมิชือ่ คฤหาสน์

บักกิง้แฮม (Buckingham House) เป็นพระราชวงัทีเ่ป็นทีป่ระทับเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษ เป็น

สถานที ่ทีใ่ชส้ าหรับการเลีย้งรบัรองของรัฐและยังเป็นสิง่ดงึดดูนักท่องเทีย่วส าคญัทีห่นึง่ของเมอืง

ลอนดอน เป็นทีร่วมพลงัใจทัง้ในการฉลองและในยามคบัขนัของชาวองักฤษ สิง่กอ่สรา้งเดมิเป็นคฤหาสนท์ี่

สรา้งส าหรับจอหน์ เชฟฟิลด ์ยุคแห่งบักกิง้แฮมในปี ค.ศ. 1703 ตอ่มาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจา้

จอรจ์ที ่3 ทรงซือ้เพือ่ใชเ้ป็นพระราชฐานสว่นพระองค ์ทีรู่จ้ักกนัในชือ่ “วงัพระราชนีิ” (The Queen's 

House) ระยะ 75 ปีตอ่มาเป็นเวลาทีม่กีารขยายตอ่เตมิพระราชวงัโดยสถาปนกิจอหน์ แนช (John Nash) 

และ เอ็ดเวริด์ บลอร ์(Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวงับักกิง้แฮมกลายมาเป็น

พระราชฐานทีป่ระทับอย่างเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษเมือ่สมเด็จพระราชนีินาถวกิตอเรยีขึน้ครองราชย์

เมือ่ปี ค.ศ. 1837 การตอ่เตมิครัง้ใหญ่ครัง้สดุทา้ย ไดเ้ริม่ด าเนนิขึน้ชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 และ ตน้

ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ซึง่รวมทัง้ดา้นหนา้ทีเ่ห็นอยู่ในปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่สะพานมลิเลนเนยีม (Millennium Bridge) หรอืเป็นรูจ้ักในสะพานทางเทา้มลิเลน

เนียมแห่งเมอืงลอนดอน คอื สะพานแขวนโครงสรา้งเหล็กส าหรับคนเดนิทีส่รา้งขา้มแม่น ้าเทมส ์เชือ่มตอ่

เขตแบงคไ์ซด ์(Bankside) กบัเขตตวัเมอืงลอนดอน ตัง้อยู่ระหวา่งสะพานเซาทว์ารค์ (Southwark 

Bridge) และสะพานรถไฟแบล็คเฟรยีร ์(Blackfriars) สะพานมลิเลนเนียม ถูกสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1998 และ

เปิดใชง้านเมือ่วนัที ่10 มถิุนายน ค.ศ. 2000 บรเิวณตอนใตข้องสะพาน ผา่นชม โรงละครโกลบ (Globe 

Theater) และ หอศลิป์แบงคไ์ซด ์(Bankside) ตอนเหนือของสะพาน ผา่นชม โรงเรยีนแหง่เมอืง

ลอนดอน (School of London) และ ผา่นชม ดา้นล่างของสะพาน คอื มหาวหิารเซนตพ์อล (St. 

Paul's Cathedral) เป็นอาสนวหิารของครสิตจักรแห่งประเทศองักฤษ และเป็นโบสถป์ระจ าต าแหน่งบชิ

อปแห่งเมอืงลอนดอน สรา้งขึน้เพือ่อทุศิแกนั่กบุญเปาโลอคัรทูต ตัง้อยู่ในเมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

อาสนวหิารทีเ่ห็นในปัจจุบันสรา้งเมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่17 และเชือ่กนัวา่เป็นอาสนวหิารที ่5 ตัง้แตส่รา้ง

อาสนวหิารกนัมา ณ ทีต่ัง้น้ี แตอ่าจจะสงูกวา่นัน้ถา้นับการบูรณะเขา้ไปดว้ย แนวเชือ่มของสะพานมลิเลน

เนียมสามารถเห็นทวิทัศนด์า้นหนา้ของมหาวหิารเซนตพ์อลจากมุมไกลไดอ้ย่างชดัเจนสวยงาม 

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นนลีส ์ยารด์ (Neal’s Yard) คอืย่านทีน่่าสนใจ พืน้ทีท่ีร่ายลอ้มดว้ยอาคารหลาก

สสีนัแห่งน้ี สรา้งขึน้เพือ่เป็นสถานทีอ่นัน่าจดจ าของเมอืงลอนดอน โดยตัง้ชือ่เพือ่เป็นเกยีรตใิหก้บั 

Thomas Neale สถาปนกิผูพ้ัฒนาพืน้น้ีน้ีเมือ่ศตวรรษที ่17 ภายใตพ้ืน้ทีรู่ปทรงสามเหลีย่มแห่งน้ี เต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่เพือ่สขุภาพมากมาย อาท ิรา้น Neal’s Yard Salad Bar ซึง่เป็นทีน่ยิม

ส าหรับท่านทีร่ักสขุภาพ 



 

  
 
 
 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ เพือ่ให ้

ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรือ 

รา้นอาหาร        

20.10 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรไูน โดยสาย

การบนิ Royal Brunei Airlines เทีย่วบนิที ่BI004 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 35 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตบิรไูน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรไูน - ทา่อากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย       (-/-/-) 

 

17.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิรไูน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรไูน  

18.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบิน 

Royal Brunei Airlines เทีย่วบนิที ่BI519 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

20.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ  

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายุไม่

เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่ี

เตยีง 

(เด็กอายุไม่

เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

2563 

04 - 09 กมุภาพนัธ ์

2563 

(08 ก.พ. มาฆบชูา) 

04FEB BI514 BKK-

BWN 13.30-17.15 

05FEB BI003 BWN-

LHR 00.10-06.50 

08FEB BI004 LHR-

BWN 20.10-17.25+1 

09FEB BI519 BWN-

BKK 18.30-20.15 

30,999 30,999 30,999 7,999 20,999 

29 ก.พ. - 05 ม.ีค. 

2563 

29FEB BI514 BKK-

BWN 13.30-17.15 

01MAR BI003 BWN-

LHR 00.10-06.50 

04MAR BI004 LHR-

BWN 18.35-15.50+1 

05MAR BI519 BWN-

BKK 18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 7,999 19,999 



 

  
 
 
 

14 - 19 มนีาคม 2563 

14MAR BI514 BKK-

BWN 13.30-17.15 

15MAR BI003 BWN-

LHR 00.10-06.50 

18MAR BI004 LHR-

BWN 18.35-15.50+1 

19MAR BI519 BWN-

BKK 18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 7,999 19,999 

28 ม.ีค. - 02 เม.ย. 

2563 

28MAR BI514 BKK-

BWN 13.30-17.15 

29MAR BI003 BWN-

LHR 00.15-06.50 

01APR BI004 LHR-

BWN 18.00-15.35+1 

02APR BI519 BWN-

BKK 18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 7,999 19,999 

10 - 15 เมษายน 

2563 

(13 14 15 เม.ย. วนั

สงกรานต)์ 

10APR BI514 BKK-

BWN 13.30-17.15 

11APR BI003 BWN-

LHR 00.15-06.50 

14APR BI004 LHR-

BWN 20.10-17.45+1 

15APR BI519 BWN-

BKK 18.30-20.15 

43,999 43,999 43,999 8,999 28,999 

28 เม.ย. - 03 พ.ค. 

2563 

(01 พ.ค. วนัแรงงาน) 

28APR BI514 BKK-

BWN 13.30-17.15 

29APR BI003 BWN-

LHR 00.15-06.50 

02MAY BI004 LHR-

BWN 18.00-15.35+1 

03MAY BI519 BWN-

BKK 18.30-20.15 

33,999 33,999 33,999 8,999 23,999 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 6,000 บาท 

ส าหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต  

เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 20-25 วนัท าการ  

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกบตัร

โดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 



 

  
 
 
 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคา

เพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ 

ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจาก

รา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเร ือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั 

และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนนูอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรงกบั

วนัอาทติย ์ทางบรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่

กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนือ่งจาก

เงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการเทา่น ัน้ ** 

 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจดุ และ อาจเป็นระยะทางที่

คอ่นขา้งไกลจากจดุทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ ์เชน่ รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวก

สว่นบคุคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสงูอาย ุและ ผูโ้ดยสารทีใ่ช้

รถเข็น ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย เพือ่คอยดแูลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้

ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวนัเดนิทาง 

หรอื อพัเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Royal Brunei Airlines อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 1 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 

23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 

ท่าน Triple วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม

เดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เชน่ ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ หรอื ผ่านชม 

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่

เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 



 

  
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรีด มนิบิาร์

ในหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรณุา

สอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 60 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทยประมาณ 

2,400 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่น

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 6,000 บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตรา และ คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (ช าระพรอ้มมดัเงนิจ า) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่ว กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 

บาท และ คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศองักฤษ ทา่นละ 6,000 บาท รวมเป็น ทา่นละ 

26,000 บาท (กรณีมวีซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ช าระเฉพาะเงนิมดัจ า 20,000 บาท) ตวัอย่างเชน่ ท่านท าจองวนัที ่1 

กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นน้ีภายในวนัที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับ

ยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและ

ท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้ราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่ง

ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเชค็

ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดั

สมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 

30 วนั ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่ว (ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง เดนิทางมาทีบ่รษัิท เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่ว (ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งเดนิทางมาที่

บรษัิท เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผู ้

เดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของ

ผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น 

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ย

ตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที่ช าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเที่ยว

ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 



 

  
 
 
 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั

สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้

อย่างนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ

ทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่สว่นใด

สว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่

สามารถคนืคา่บัตรโดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหนึง่ได ้และ หากสามารถคนืได ้(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการ

ของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มคัรทกุทา่นจ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ สถานทตู หรอื ศูนยย์ ืน่รบัค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอื และ

ถา่ยรปูทกุทา่น ทกุกรณี  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิั่วไปคอื โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์

ในบางกรณี) ทัง้น้ีขึน้อยู่กับจ านวนของผูส้มัครในแต่ละช่วงเป็นส าคัญ ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ ซึง่

หากอยู่ในชว่งฤดกูาลท่องเทีย่ว ทีม่ผูีส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนัดหมายวนัและ

เวลาจากทางสถานทูตหรอืศนูยร์ับค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วนัใดบา้ง รวมไปถงึมี

ความจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธรุะสว่นตวัของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการ

พจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยู่ในระหวา่งการพจิารณาที่

สถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วนั และ 

เวลาทีท่่านสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่วา่งชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวซีา่

จะด าเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ยอ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้น้ี การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ 

จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ท่านสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมี

การเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งที่

ทางบรษัิทจะเริม่ด าเนนิการจัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วนั กอ่นเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรอื 

อาจเร็วกวา่นัน้) และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด 

เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นก าหนด แตว่ซีา่ยังไม่ด าเนนิการ หรอื วซีา่ยังไม่ไดร้ับการ

อนุมัต ิ(อยู่ในระหวา่งการพจิารณา) เน่ืองจากท่านด าเนนิการยืน่วซีา่หลงัคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการยืน่กอ่น

คณะ แตค่ณะทีท่่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหวา่งการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอ

หลกัฐานการพ านักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทีย่ว



 

  
 
 
 

ภาษาองักฤษ (Itinerary) ในสว่นน้ี ท่านจ าเป็นตอ้งด าเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีส่ดุคณะไม่สามารถเดนิทาง

ได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถชดเชยคา่เสยีหายใหก้บัท่านไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทุกกรณี  

5. หลงัจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยืมหนังสอืเดนิทางจาก

สถานทูตออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซี่าไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดงันัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯ

เพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่วางแผนลว่งหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท า

ใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่ และ ท่าน

จ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียม และ คา่บรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลา

ทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคญักอ่นด าเนนิการ 

6. กรณีท่าน มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง้ หรือ หลายครัง้ (Multiple) ทีย่ังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยังมี

วนัคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และ ตอ้งการใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวตัถุประสงคท์ีว่ซีา่เชงเกน้

ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเที่ยวกับคณะน้ี สามารถใชไ้ด ้หากวซี่านัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงื่อนไขของ

กลุ่มเชงเกน้ คอื วซี่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากที่สุด มาก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่

เป็นไปตามเงื่อนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ 

คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ กรณีถูกปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

7. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยงัไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิ

ท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั 

รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวนัทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกวา่ก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ 

ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาสง่หนา้วซีา่และหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้บั

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่รับผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี  

8. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ

ถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

9. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในสว่น

น้ีเพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเป็นส าคญั 

10. การที่วซี่าจะออกใหท้ันวนัเดนิทางหรือไม่ หรอื ออกกอ่นวันเดนิทางเพียงไม่กีว่ัน รวมไปถงึออกให ้ณ วนัเดนิทาง เรา

ไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆไดท้ัง้ส ิน้ เพราะเน่ืองจากมเีอกสทิธิท์างการทูตคุม้ครองอยู่ 

11. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เชน่ หนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทีอ่อกจากส านักงาน

เขต หรอื อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หย่ารา้ง , ใบส าคญัการหย่า กรณีศนูยร์ับยืน่ค ารอ้ง

ขอวซีา่ หรอื สถานทูตตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้ับการรับรอง (มตีราประทับ) จากกรมการ

กงสลุเท่านัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต า่

กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เชน่ เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) 

คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถช าระ

คา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดี

อ านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

12. ประกนัการเดนิทาง ใหค้รอบคลมุวนัทีท่่านเดนิทาง ไป และ กลบั เพือ่ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบตาม

เงือ่นไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมาย

ของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 3) และ หากมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใชก่ารนัดหมาย

ยืน่ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นน้ี หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมด

ไม่วา่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวนันัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ท าให ้

ท่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

13. กรณีทีท่่านมแีผนการเดนิทางทีจ่ะเดนิทางไปยังประเทศองักฤษตอ่จากคณะน้ี และ ท่านมคีวามประสงคข์อวซีา่องักฤษ

ใหค้รอบคลมุวนัเดนิทางในทรปิสดุทา้ย ท่านจ าเป็นตอ้งแจง้กบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบตัง้แตข่ัน้ตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึ

แผนกวซีา่ทีช่ว่ยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านอกีครัง้ ก่อนตัง้แตข่ัน้ตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจอง



 

  
 
 
 

โรงแรม และ ตัว๋เครือ่งบนิ จ าเป็นจะตอ้งเรยีบรอ้ยโดยสมบูรณต์ัง้แตข่ัน้ตอนการขอเก็บเอกสาร เพือ่เตรยีมกรอก

แบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลมุ และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้

โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่ขอวซีา่แบบหมู่

คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นน้ี หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่วา่กรณีไดก็้ตาม 

รวมไปถงึกรณีทีใ่นวนันัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการ

เดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีที่ท่าน

ถือหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป

พรอ้มคณะทัวรอ์ันมีวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขที่วซี่า และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีไ่ม่ไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

6. อตัราคา่บรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋

เครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุน

สงูขึน้ 

7. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไม่ใชเ่หตุ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรบัผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยงัไม่ไดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้ง

ช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิัตเิท่านัน้ 

8. คณะทัวรน้ี์ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเที่ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณี

ทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึง่ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง 

กรณีทีเ่กดิเหตกุารณน้ี์ขึน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 


