
#14438 ทัวรอังกฤษ สกอตแลนด เวลส 9 วัน 6 คืน เสาหินส
โตนเฮนจ ปราสาทเอดินเบิรก บิน BI
ทัวรอังกฤษ สกอตแลนด เวลส มหาวิหารบาธ โรงอาบนํ้าโรมันโบราณ เบอรตัน
ออนเดอะวอเตอร ทาอัลเบิรต สนามฟุตบอลแอนฟลด(ถายภาพดานนอก) สนาม
ฟุตบอลโอลดแทรฟฟอรด(ถายภาพดานนอก) ฟรีเดย 1 วันเต็ม!! เที่ยวชมเมือง
ลอนดอน หอคอยแหงลอนดอน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบรูไน    -

2 ทาอากาศยานฮีทโธรว - ซาลสบัวรี - สโตนเฮนจ - บาธ - วิหารเมืองบาธ - พิพิธภัณฑน้ําแร
รอนโรมัน   

Clayton
Hotel
Cardiff หรือ
เทียบเทา

3 คอตสโวลส - หมูบานไบบิวรี - เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร - ลิเวอรพูล   

Jurys Inn
Liverpool
หรือเทียบ
เทา

4 ทาเรืออัลเบิรต - สนามฟุตบอลแอนฟีลด - เอดินเบิรก   

Marriott
Edinburgh
หรือเทียบ
เทา

5 ปราสาทแหงเอดินเบิรก - โบสถเซนตมากาเร็ต - ถนนรอยัลไมลส - วินเดอรเมียร - เพรสตัน   

Macdonald
Tickled
Trout
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 แมนเชสเตอร - สนามฟุตบอลโอลดทราฟฟอรด - บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ - ลอนดอน   

Novotel
London
Wembley
หรือเทียบ
เทา

7 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย   

Novotel
London
Wembley
หรือเทียบ
เทา

8 ลอนดอน - ยานไชนาทาวน - จัตุรัสทราฟัลการ - มหาวิหารเซนตปอลกรุงลอนดอน - มหาวิ
หารเวสตมินสเตอร - หอนาฬิกาบิก๊เบ็น - ทาวเวอรบริดจ - ทาวเวอรออฟลอนดอน - ทาอา
กาศยานฮีทโธรว

   -

9 ทาอากาศยานบรูไน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

20 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 ฿82,999 ฿82,999 ฿81,999 ฿15,000

7 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65 ฿82,999 ฿82,999 ฿81,999 ฿15,000

8 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66 ฿79,999 ฿79,999 ฿78,999 ฿15,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบรูไน

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานฮีทโธรว - ซาลสบัวรี - สโตนเฮนจ - บาธ - วิหาร
เมืองบาธ - พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

10.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 10 เคานเตอร U สายการบินรอยัลบรูไน (BI) โดยมีเจาหนาท่ี
ทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและ อํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหแกทาน

บาย

13.30 น. ออกเดินทางสู สนามบินนานาชาติบรูไน โดยเท่ียวบินท่ี BI 514

17.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน เพ่ือแวะเปล่ียนเท่ียวบิน หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขา
เมือง

ค่ํา

22.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินฮีทโธรว กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเท่ียวบินท่ี BI 003

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานบรูไน บาย

เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศบรูไน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสายการบิน Royal Brunei
Airlines เปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1953 และรันเวยนั้นสรางขึ้นโดยชาวญ่ีป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2



 กิจกรรม เชา

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง และ รับ
สัมภาระ และ ผานศุลกากรเป็นท่ีเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองซาลสบัวรี่ (SALISBURY)

นําทาน เขาชม เสาหินสโตนเฮนจ (STONEHENGE) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกอนประวัติศาสตร มีอายุกวา
5,000 ปี เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญ ตั้งอยูกลางทุงราบกวางใหญ ซ่ึงไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน กอง
หินหรือแนวแทงหินท่ีเป็นความลับดํามืดในชวงหน่ึงของประวัติศาสตร แนวหินน้ีมีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางสู เมืองบาธ (BATH) (ประมาณ 164 กม./ 1 ชม.) เท่ียวชมเมืองเกาแกท่ีมีอายุยาวนานกวา 2,000 ปี ท่ี
สรางขึ้นมาตั้งแตยุคโรมันโบราณเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรเป็นอยางมาก สถาปัตยกรรมแบบโรมัน ดวย
หลักฐานการเป็นบอน้ําพุรอนและซากอาคารเกาแกท่ีหลงเหลืออยูทําใหเมืองบาธไดขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองคการยู
เนสโกในปี ค.ศ.1987

นําทานถายรูปกับ มหาวิหารบาธ (BATH ABBEY) และบริเวณดานหนาของ โรงอาบน้ําโรมันโบราณ (ROMAN BATHS)
ถือเป็นโรงอาบน้ําโรมันขนาดใหญในสมัยโบราณท่ีไดรับการอนุรักษและดูแลเป็นอยางดี (ไมรวมคาเขาชมดานใน ผูใหญ
ประมาณ 15 ปอนด และเด็ก ประมาณ 14 ปอนด)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน

พักท่ี Clayton Hotel Cardiff หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานฮีทโธรว

ซาลสบัวรี

สโตนเฮนจ

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

เมืองน้ีตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของลอนดอนในมณฑลวิลตเชอร ตัวเมืองมีขนาด
กะทัดรัด ทําใหการเดินทางภายในเมืองๆสามารถเดินไปไหนมาไหนไดสะดวก ภายใน
เมืองมีวิหารซอลลบรี่อันงดงาม ซ่ึงเป็นวิหารเกาแกตั้งอยูทามกลางรานคาตกแตงนารัก
รานอาหาร ผับ บารทันสมัยสลับกับโบสถเล็กๆ มีศูนยการคา โรงภาพยนต และถนน
เล็กๆ ตามแบบอังกฤษด้ังเดิม

เสาหินสโตนเฮนจ เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญ ตั้งอยูกลางท่ีราบซัลลิสเบอรรี่ ในบริเวณ
ตอนใตของอังกฤษ ประกอบไปดวยแทงหินขนาดยักษ 112 กอน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลม
ซอนกัน 3 วง แทงหินบางอันตั้งขึ้น บางอันอยูในแนวนอน และบางอันก็ถูกวางซอนขึ้น
ไปขางบน สโตนเฮนจมีชื่อเสียงอยางมากในฐานะท่ีเป็นกลุมหินประหลาดซ่ึงไมมีใคร
ทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 บาย



วันท่ี 3 คอตสโวลส - หมูบานไบบิวรี - เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร -
ลิเวอรพูล

 หมายเหตุ ไมรวมคาเขาชมดานในโรงอาบน้ําโรมันโบราณ ผูใหญ ประมาณ 15 ปอนด และเด็ก ประมาณ 14 ปอนด

บาธ

วิหารเมืองบาธ

พิพิธภัณฑนํ้าแรรอนโรมัน

เป็นเมืองเกาแกแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร ท่ีมีศิลปะยุคโรมันท่ีหลงเหลืออยูมากมาย
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงามและความย่ิงใหญทาง
ประวัติศาสตร จึงไมนาแปลกใจเลยท่ีบาธไดรับเลือกใหเป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก

เป็นมหาวิหารใหญประจําเมืองและถือวาเป็นมหาวิหารในสไตลโกธิคท่ีใหญท่ีสุดในอังกฤษ
สรางในสมัยศตวรรษท่ี 7 และมีการปรับปรุงในอีกหลายครั้งตอมา ตั้งอยูดานหลังโรงอาบ
น้ําโรมัน ถูกสรางขึ้นใหมในศตวรรษท่ี 12 ใชเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ภายในวิหารตกแตงอยางวิจิตรโดยเฉพาะเพดานกลางวิหารท่ีออกแบบใหมีลักษณะแฉก
ออกคลายรูปพัด

เป็นกลุมอาคารสําคัญของเมืองคือบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบอน าแรรอนคิงส (The Sacred
Spring) สวนท่ีสองคือบริเวณวัด และสวนท่ีสามคือบริเวณท่ีเปิดบริการใหนักทองเท่ียว
หรือชาวเมืองใชบริการน าแรซ่ึงมีท้ังสระวายน า, บอน าแรเย็น-รอน, หองอบไอน าและสวน
ท่ีเป็น Turkish Bath

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Clayton Hotel Cardiff หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานสูเขต Cotswold พ้ืนท่ีตอนกลางของประเทศอังกฤษท่ีประกอบดวยหมูบานกวา 70 หมูบานซ่ึงความสวยงามของ
Cotswold นั้นถูกขนานนามวา Heart of England

นําทานชม ไบบิวรี (Bibury) หมูบานท่ีเป็นสถานท่ีซ่ึงเต็มไปดวยกระทอมโบราณ และโบสถอันเกา แกอยางเชน โบสถ
เซนตแมรี่ อีกท้ังยังมีถนนสวยๆ รายลอมดวยดอกไมสีสดใสริมสองขางทาง อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับบรรยายอันสุดแสน
โรแมนติคพรอมเก็บภาพความประทับใจกับหมูบานเล็กๆแหงน้ี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนนารัก เมืองเบอรตัน ออน เดอะ วอเตอร (Bourton On The Water) ซ่ึงเป็นหมูบานท่ี
ไดรับการโหวตใหเป็นหมูบานท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในอังกฤษ ดวยลักษณะของตัวอาคารท่ีมีความโดดเดนเฉพาะ ปลูกสราง
ตัวอาคารดวยหิน ซ่ึงเป็นหิน Cotswold stone เทานั้น ภายในหมูบานจะมีแมน้ํา Windrush ไหลผาน มีเป็ดหัวเขียวสวยงาม
เวียนวายเต็มแมน้ํา เป็นหมูบานท่ีมีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค

่



เดินทางสู เมืองลิเวอรพูล (Liverpool) ไดรับการยกยองใหเป็นเมืองวัฒนธรรมแหงยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่น
กําเนิดของวงดนตรีสี่เตาทองหรือเดอะบีทเทิล

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Jurys Inn Liverpool หรือเทียบเทา

คอตสโวลส

หมูบานไบบิวรี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองชนบทท่ีขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของทัศนียภาพ และบรรยากาศอบอุนสบายๆ
เหมาะแกการมาพักผอน ทรัพยากรธรรมชาติยังอุดมสมบูรณเป็นอยางมาก ผูมาเยือนจะ
ไดสัมผัสกับเนินเขา ทุงหญา สวนดอกไม แมน้ําเล็กๆ และสถาปัตยกรรมท่ีเป็น
เอกลักษณเฉพาะตัวอยางหมูบานหินสีน้ําผึ้ง ท่ีสรางมาตั้งแตชวงศตวรรษท่ี 17 และยังคง
ไดรับการอนุรักษไวอยางดีเย่ียม

หมูบานไบบิวรี เป็นหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูในแควน Gloucestershire ในเขตคอตสโวลส
ทางตะวันตกของอังกฤษ หมูบานแสนสวยเงียบสงบแหงน้ีจัดวาเป็น The Most
Beautiful Village in England ลักษณะบานเป็นกระทอมเกาแกสรางมาตั้งแตยุค
ศตวรรษท่ี 17-18 แตยังคงรักษาสภาพในอดีตไวเป็นอยางดี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร

ลิเวอรพูล

 บาย

เป็นหมูบานท่ีไดรับการโหวตใหเป็นหมูบานท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในอังกฤษ ดวย
ลักษณะของตัวอาคารท่ีมีความโดดเดนเฉพาะ ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซ่ึงเป็นหิน
Cotswold stone เทานั้น ภายในหมูบานจะมีแมน้ํา Windrush ไหลผาน มีเป็ดหัวเขียว
สวยงามเวียนวายเต็มแมน้ํา เป็นหมูบานท่ีมีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค

เป็นเมืองท่ีมีฐานะเป็นนครและเป็นเมืองเมโทรโพลิตันของเมอรซียไซดในภาคการ
ปกครองตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ลิเวอรพูลตั้งอยูทางตะวันออกของปากน้ําเมอร
ซีย (Mersey Estuary) ลิเวอรพูลกอตั้งมาตั้งแต ค.ศ. 1207 และไดรับฐานะเป็น “นคร”
ในปี ค.ศ. 1880 ในทางประวัติศาสตรของมณฑลเดิมลิเวอรพูลเป็นสวนหน่ึงของแลงคาส
เชอร ความรุงเรืองของลิเวอรพูลมาจากการเป็นเมืองทาสําคัญ ภายในคริสตศตวรรษท่ี 18
การติดตอคาขายกับแคริบเบียน, ไอรแลนด และแผนดินใหญยุโรป และความสะดวกใน
การติดตอคาขายกับการคาทาสขามมหาสมุทรแอตแลนติค (Atlantic Slave Trade) ย่ิง
ทําใหเศรษฐกิจเติบโตมากย่ิงขึ้น ภายในตนคริสตศตวรรษท่ี 19 40% ของการคาขายใน
โลกตองผานเมืองทาลิเวอรพูล ซ่ึงทําใหลิเวอรพูลกลายเป็นเมืองสําคัญท่ีสุดเมืองหน่ึงของ
อังกฤษ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Jurys Inn Liverpool หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 ทาเรืออัลเบิรต - สนามฟุตบอลแอนฟลด - เอดินเบิรก

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู ทาอัลเบิรต (Albert Dock) หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีใหญท่ีสุดในเมืองลิเวอรพูล โดยบริเวณทาเรือนั้น
ประกอบไปดวยอาคารทาเรือและคลังสินคา นอกจากน้ีแลวทาอัลเบิรตยังเป็น สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีคนเขาชมมากท่ีสุดในสหราช
อาณาจักรอีกดวย

นําทาน ถายภาพดานนอกกับ สนามฟุตบอลแอนฟีลด (Anfield Stadium) เป็นท่ีระลึก ฟุตบอลสโมสรลิเวอรพูล เปิดใช
งานเมื่อปี 1884 สนามขนาดใหญท่ีสามารถรองรับแฟนบอลไดถึง 61,905 คน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู เมืองเอดินเบิรก (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด (Scothland) ดินแดนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีสวยงาม

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Marriott Edinburgh หรือเทียบเทา

ทาเรืออัลเบิรต

สนามฟุตบอลแอนฟลด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพ้ืนท่ีบริเวณริมน้ําท่ีเป็นเหมือนศูนยรวมรานอาหารและบารท่ีดีท่ีสุดของเมือง
นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑชั้นยอดหลายแหงดวย เป็นทาเรือประจําเมืองอันดับตนๆ ของ
โลก ทาเรืออัลเบิรตสรางขึ้นมาในปี 1846 เป็นทาเรือสุดทันสมัยท่ีมีเครนท่ีขับเคล่ือนดวย
น้ําเป็นอันแรกๆ ของโลก และยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเชนโกดังขนาดใหญหลาย
โกดัง ปัจจุบันทาเรืออัลเบิรตไดรับการปรับปรุงใหมและเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีทาง
ประวัติศาสตรท่ีนาสนใจหลายแหง

เป็นสนามฟุตบอลเหยาของสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล ประเทศอังกฤษ ตั้งอยูในเขตแอนฟี
ลด เมืองลิเวอรพูล แอนฟีลดสรางเสร็จในปี พ.ศ. 2427 เริ่มแรกเป็นสนามเหยาของ
สโมสรฟุตบอลเอฟเวอรตัน ตอมาในปี พ.ศ. 2435 เอฟเวอรตันยายสนามไปกูดิสันพารก
หลังจากกอตั้งสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล แอนดฟิลดจึงกลายเป็นสนามเหยาของลิเวอรพูล
นับแตนั้นมา สนามฟุตบอลแอนฟีลดไดรับการรับรองจากสมาคมฟุตบอลยุโรปใหเป็น
สนามระดับ 4 ดาว ซ่ึงสามารถจัดการแขงขันฟุตบอลระดับนานาชาติหรือรายการใหญอ่ืน
ๆ รวมท้ังการแขงขันของทีมชาติอังกฤษ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เอดินเบิรก บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด เป็นเมืองท่ีจัดไดวาสวยอันดับตน ๆ ของสหราช
อาณาจักร และเป็นเมืองท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนเป็นจํานวนมาก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร



วันท่ี 5 ปราสาทแหงเอดินเบอระ - โบสถเซนตมากาเร็ต - ถนนรอ
แยลไมลส - วินเดอรเมียร - เมืองเพรสตัน

 Marriott Edinburgh หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทาน เขาชมภายใน ปราสาทเอดินเบิรก (Edinburgh Castle) อันสงางามดวยทําเลท่ีตั้ง บนเนินเขาสูง มองเห็นเดน
เป็นสงาจากทุกมุมเมือง เคยเป็นท่ีประทับของกษัตริยสกอต แบงเป็นสวนตางๆอยางนาชม อาทิสวนของปอมปราการและกํา
แพงปราสาทโบราณ มี ปืนใหญเรียงราย รวมท้ังประเพณีการยิงปืนใหญในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีท่ีผานมา

ชม โบสถเซนต มากาเร็ต สรางในคริสตศตวรรษท่ี 12 เพ่ือรําลึกถึงพระมารดา ของกษัตริยเดวิด ท่ี 1 แลวเขาสูพระราชฐาน
ชั้น ในสวนท่ีเป็น The Palace จัดแสดง เกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศแหงสก็อต

นําทานเดินทางสูยานเมืองเกา สูถนนรอยัลไมล (Royal Mile) ถนนสายสําคัญท่ีเชื่อมสูพระตําหนักโฮล่ีรูด (Palace of
Holyroodhouse) ซ่ึงเป็นท่ีประทับของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสกอตแลนดและเคยเป็นท่ีประทับของพระนางแมรีแหง สก็อต
ฝ่ังตรงขามเป็นรัฐสภาแหงชาติสก็อตอันนาภาคภูมิใจ ดวยสถาปัตยกรรมรวมสมัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองวินเดอรเมียร (Windermere) สูเขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแหงชาติท่ีไดรับการขนาน
นามวาดีและสวยท่ีสุดของอังกฤษ ท่ีกวางขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แหง

เดินทางสูเมืองเพรสตัน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Macdonald Tickled Trout Hotel หรือเทียบเทา

ปราสาทแหงเอดินเบิรก

โบสถเซนตมากาเร็ต

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เคยเป็นท่ีประทับของกษัตริยสก็อต และเป็นท่ีเก็บรักษามงกุฎแหงราชวงศ หากขึ้นไปบน
จุดชมวิวของปราสาทจะสามารถมองเห็นเมือง เอดินเบอระ ไดท่ัวท้ังเมืองเลยทีเดียว ท่ีน่ี
สรางจากหินภูเขาไฟเกาแกท่ีมีอายุกวา 300 ลานปีกอนคริสตกาล และเคยเป็นศูนยกลาง
ทางการทหารท่ีสําคัญมากในอดีต

เป็นโบสถท่ีสรางในคริสตศตวรรษท่ี 12 เพ่ือรําลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเดวิดท่ี 1 และ
เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศแหงสก็อต หองประทับ และหอง
มหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นท้ังหองจัดเล้ียง, การประชุมสภา,โรงเรือนทหารและ
โรงพยาบาลมาแลวในแตละยุคสมัยปัจจุบัน จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณท่ีใชในการ
สงคราม



วันท่ี 6 แมนเชสเตอร - สนามฟุตบอลโอลดทราฟฟอรด - บิซสเตอร
เอาทเลต วิลเลจ - ลอนดอน

ถนนรอยัลไมลส
เป็นถนนสายสําคัญท่ีเชื่อมสูพระตําหนักโฮล่ีรูด (Palace of Holyrood House) ซ่ึงเป็น
ท่ีประทับของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด และเคยเป็นท่ีประทับของพระนาง
แมรีแหงสก็อต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วินเดอรเมียร

เพรสตัน

 บาย

เป็นเมืองธรรมชาติแสนสวยริมทะเลสาบ ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติเลคดิสทริค
(LAKE DISTRICT) ท่ีเป็นสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุดของประเทศ
อังกฤษ เพราะภูมิประเทศของเลคดิสทริคมีความสวยงามมาก เน่ืองจากมีลักษณะเป็น
พ้ืนท่ีเนินเขา ผืนปา และทะเลสาบใสสีคราม

เมืองเพรสตัน เป็นเมืองประวัติศาสตรเกาแกถึง1,000 ปี มีอาคารเกาแกท่ีโดดเดนไดรับ
การขึ้นทะเบียนเป็นอาคารสําหรับการอนุรักษถึง 770 แหง เป็นเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีกวางขวาง
ตั้งแตทุงมัวรในหุบเขาเบคอนและพ้ืนท่ีปาทางธรรมชาติอันหลากหลาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Macdonald Tickled Trout Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

ออกเดินทางสู เมืองแมนเชสเตอร (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ท่ีมีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแหงแรก
ของโลก เป็นศูนยกลางศิลปะ สื่อและธุรกจิขนาดใหญ อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีตั้งของสโมสรท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในวงการฟุตบอลของ
โลก

นําทาน ถายรูปดานนอกกับ สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยูฯ ท่ีจัดวารวย
ท่ีสุดในโลก เป็นสนามท่ีใหญเป็ น อันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได มากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย ส
เตเดียม (Wembley Stadium)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู Bicester Village outlet ชอปป้ิงจุใจ มีหลากหลายแบรนดดังให ทานใหเลือกสรร อาทิเชน
Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani,
Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ / นําทานเดินทางสู กรุงลอนดอน (LONDON)

่



วันท่ี 7 อิสระเท่ียวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ค่ํา

ไมมีบริการอาหารค่ํา เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิงไดอยางเต็มท่ี

พักท่ี Novotel London Wembley หรือเทียบเทา

แมนเชสเตอร

สนามฟุตบอลโอลดทราฟฟอรด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองอุตสาหกรรมท่ีมีชื่อเสียง ตั้งอยูในเขตเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดเป็นอันดับสองของ
สหราชอาณาจักร แมนเชสเตอรเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงจากการเป็นจุดกําเนิดเสนทางรถไฟ
Manchester Liverpool Road ท่ีเป็นเสนทางรถไฟผูโดยสารระหวางเมืองแหงแรกของ
โลก อีกท้ังยังเป็นเมืองผูกําเนิดสโมสรฟุตบอลพรีเมียรลีกสท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในวงการ
ฟุตบอลของโลก คือแมนยู หรือ ปีศาจแดง

เป็นสนามเหยาของแมนเชสเตอรยูไนเต็ด มีจํานวนความจุ 75,635 ท่ีน่ัง โอลดแทรฟฟ
อรดเป็นสนามกีฬาของสโมสรท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในบรรดาหลายๆทีมในสหราชอาณาจักร
เป็นสนามกีฬาขนาดใหญเป็นอันดับท่ี 3 และเป็นสนามกีฬาฟุตบอลขนาดใหญเป็นอันดับ
ท่ี 2 และใหญเป็นอันดับท่ี 8 ในทวีปยุโรป

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ

ลอนดอน

 บาย

เป็นสวรรคของนักชอป ท่ีเป็นเอาทเลตช็อปป้ิงวิลเลจอันหรูหราและกิบ๊เกขนาดใหญแหง
หน่ึงของอังกฤษ ภายในมีสินคาหลากหลายแบรนด ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มท่ี

เป็นเมืองท่ีสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงท่ีใหญท่ีสุดของยุโรป เป็นแหลงรวบรวมเอา
มนตขลังของบานเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลกยุคใหมเขาไวดวยกันได
อยางลงตัว ประชากรประมาณ 7.5 ลานคน มีความหลากหลายท้ังดานเชื้อชาติ วัฒนธรรม
ศาสนา และมากกวา 300 ภาษา ลอนดอนยังเป็นเมืองในดวงใจของนักทองเท่ียวหลายตอ
หลายคนดวย

 คํ่า  Novotel London Wembley หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

่



 หมายเหตุ

วันท่ี 8 ลอนดอน - ไชนาทาวน - จัตุรัสทราฟลการ - มหาวิหารเซนต
ปอลกรุงลอนดอน - มหาวิหารเวสตมินสเตอร - หอนาฬิกา
บ๊ิกเบ็น - ทาวเวอรบริดจ - ทาวเวอรออฟลอนดอน - ทาอากา
ศยานฮีทโธรว

อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไมมีรถบริการรับสง และไมรวมคาอาหารกลางวัน
และเย็น คาใชจายท้ังหมดเป็นความรับผิดชอบของตัวทานเอง

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไมมีรถบริการรับสง และไมรวมคาอาหารกลางวันและ
เย็น คาใชจายท้ังหมดเป็นความรับผิดชอบของตัวทานเอง

อิสระเลือกซ้ือสิ้นคาท่ีหางดังใจกลางกรุงลอนดอน เชน หางแฮรรอดส (Harrods) ในยานไนซบริดจ (Knights Bridge)
จากนั้นอิสระใหทานไดสนุกกับการเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย บริเวณถนนออกฟอรด (Oxford Street), หาง John Lewis,
House of Fraser และ ยังมีหางสุดหรูอยาง Selfridges ท่ีมีสินคาซุปเปอรแบรนด ตั้งอยูอีกดวย

อิสระเลือกซ้ือ บริเวณถนนออกฟอรด ยังมีถนนสายชอปป้ิงชื่อดังเชื่อมตออยาง ถนนคารนาบี้ (Canaby Street) แหลง
แฟชั่นสุดฮิตของวัยรุนท่ีมีราน G - Star Raw, Diesel, Replay, Vans หรือ ถนนนิว บอนด (New Bond Street) ซ่ึงเป็นท่ี
ตั้งของรานซุปเปอรแบรนด อยางเชน Louis Vitton, Gucci, Prada, Mulberry, Burberry, Alexander Mc Queen, Long
Champ, Bvlgari เป็นตน

อิสระใหทานเลือกเท่ียวนอกเมืองตามอัธยาศัย เดินทางสูเมือง Leavesden อันเป็นท่ีตั้งของ Warner Bros. Studio
London ใหทานไดเขาชมบาน ของภาพยนตร Harry Potter ท้ัง 7 ภาค ท่ีไดเปิดใหแฟนๆ เขาชมตั้งแตตนปี 2012 หลังจากการ
ถายทําท้ังหมดเสร็จสิ้นลง ใหทานไดตื่นตาตื่นใจกับสถานท่ีถายทําจริงเสมือนเดินเขาไปในภาพยนตรจริงๆ ทุกประการ

ค่ํา

พักท่ี Novotel London Wembley หรือเทียบเทา

อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเท่ียวชมกรุงลอนดอน สถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวไมควรพลาด เชน หอคอยแหง
ลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอน
ในอังกฤษเป็นพระราชวังท่ีเดิมสรางโดยพระเจาวิลเลียมท่ี 1 แหงอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ.
1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก พระราชวังเป็นรูจักกันในนามวา “หอคอยแหง
ลอนดอน หรือจะเป็น ถนนออกฟอรด ยังมีถนนสายชอปป้ิงชื่อดังเชื่อมตออยาง ถนนคาร
นาบี้ (Canaby Street) แหลงแฟชั่นสุดฮิตของวัยรุนท่ีมีราน G - Star Raw, Diesel,
Replay, Vans หรือ ถนนนิว บอนด (New Bond Street) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรานซุปเปอร
แบรนด พระราชวังวินเซอร (Windsor Castle) เป็นพระราชวังท่ีประทับสําหรับการพัก
ผอนสุดสัปดาหของพระราชินีอังกฤษ พระราชวังน้ีเป็นพระราชวังท่ีใหญท่ีสุดในโลกและ
สรางมามากกวา 900 ปี หรือสําหรับนักชอปป้ิง หางแฮรรอดส (Harrods) ในยานไนซ
บริดจ (Knights Bridge) บริเวณถนนออกฟอรด (Oxford Street) ซ่ึงเรียกไดวาเป็น
ศูนยกลางการชอปป้ิงในกรุงลอนดอน

 คํ่า  Novotel London Wembley หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

่ ่ ่



นําทานเท่ียวชม มหานครลอนดอน ผานพิคคาดิลล่ีเซอรคัส (Piccadilly Circus) เดิมเป็นวงเวียนท่ีบรรจบของถนน 6 สาย
มีน้ําพุ และรูปป้ันอีรอสตรงกลาง

เขาสู ไชนาทาวนยานชุมชนชาวจีน กลางมหานครลอนดอน

ผานจัตุรัสทราฟัลการ(Trafagal Square) ท่ีรายลอมไปดวยอาคารท่ีนาสนใจ

ผานมหาวิหารเซนตปอล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญเป็นอันดับ 2 ของโลก สถานท่ีใชจัดพระราชพิธีอภิเษก
สมรสระหวางเจาฟาชายชารล และเลด้ีไดอานา สเปนเซอร

แลวเขาสูจัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสทมินสเตอร (Westminster Abbey) ท่ีตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแตตนศตวรรษท่ี
16 และยังเป็นท่ีตั้งของหอนาฬิกาท่ีรูจักกันดีในนามหอนาฬิกาบิก๊เบน (Big Ben) ท่ีมีความสงู 320 ฟุตบตีบอกเวลาทุกหน่ึง
ชั่วโมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหนาปัดท่ีใหญท่ีสุดในโลกและฝ่ังตรงขามท่ีมีแมน้ําเทมส อยูเป็นท่ีตั้งของชิงชาสวรรค ลอนดอน อาย
ชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป

จากนั้นนําทานถายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขามแมน้ําเทมสท่ีสามารถยกเปิดปิดได

นําทาน เขาชมภายใน หอคอยแหงลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอน
ในอังกฤษเป็นพระราชวังท่ีเดิมสรางโดยพระเจาวิลเลียมท่ี 1 แหงอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก
พระราชวังเป็นรูจักกันในนามวา “หอคอยแหงลอนดอน” หรือ “หอ”

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน ใหทานล้ิมรสเป็ดยางชื่อดัง ณ FOUR SEASON RESTAURANT

14.00 น. ทานเดินทางสูสนามบินฮีทโทรว เพ่ือผานขั้นตอนการทําคืนภาษีเช็คบัตรโดยสารและกระเปาเดินทาง

ค่ํา

18.55 น. เดินทางสูสนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน โดยเท่ียวบินท่ี BI 004

ลอนดอน

ยานไชนาทาวน

จัตุรัสทราฟลการ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงท่ีใหญท่ีสุดของยุโรป เป็นแหลงรวบรวมเอา
มนตขลังของบานเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลกยุคใหมเขาไวดวยกันได
อยางลงตัว ประชากรประมาณ 7.5 ลานคน มีความหลากหลายท้ังดานเชื้อชาติ วัฒนธรรม
ศาสนา และมากกวา 300 ภาษา ลอนดอนยังเป็นเมืองในดวงใจของนักทองเท่ียวหลายตอ
หลายคนดวย

เมืองไชนาทาวนของสิงคโปรกอตั้งขึ้นราวปี ค.ศ.1821 ซ่ึงมีเรือจีนลําแรกเดินทางเขามาท่ี
สิงคโปร และตอมาไดมีการเปิด Chinatown อยางเป็นทางการในปี 1828 จนถึงปัจจุบัน
เป็นอีกสถานท่ีหน่ึงในสิงคโปรท่ีนักทองเท่ียวไมควรพลาด ท่ีน่ีจะมีรานคาขายสินคา
ประเภทตาง ๆ วางขายอยูริมถนนสองขางทาง มีถนนอาหาร และสถานท่ีสําคัญๆ ทาง
ประวัติศาสตรอีกมากมายหลายแหง

จัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอน ท่ีเป็นจุดนัดพบ และแลนดมารคสําคัญของเมือง เนืองแนน
ดวยนักทองเท่ียวมหาศาล สรางเพ่ือเป็นอนุสรณแกลอรดเนลสัน วีรบุรษท่ีถูกยิงสูญเสียด
วงตา 1 ดวงและแขนหน่ึงขางและเสียชีวิตในสงครามระหวางอังกฤษกับฝรั่งเศสท่ีแหลม
ทราฟัลการ โดยทานเป็นผูนําการรบท่ีทําใหอังกฤษชนะสงครามทางเรือครั้งน้ี



มหาวิหารเซนตปอลกรุงลอนดอน

มหาวิหารเวสตมินสเตอร

หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น

ทาวเวอรบริดจ

ทาวเวอรออฟลอนดอน

เป็นมหาวิหารท่ีเป็นท่ีน่ังของบิชอปและเป็นมหาวิหารแมของสังฆมณฑลแหงลอนดอน
ถูกสรางขึ้นในปลายศตวรรษท่ี 17 แทนท่ีมหาวิหารเกาในสไตลบริติชบารอค ออกแบบ
โดย Sir Christopher Wren ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรูจัก
มากท่ีสุดของลอนดอน

เป็นสถานท่ีแหงประวัติศาสตรท่ีจัดพระราชพิธีสําคัญมานานนับพันปี ไมวาจะเป็นพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก,พระราชพิธีอภิเษกสมรส และยังเป็นสถานท่ีฝังพระบรมศพของ
กษัตริยมาหลายพระองค มหาวิหารเวสตมินสเตอร ในปัจจุบัน เป็นโบสถใหญ โดย
สถาปัตยกรรมเป็นแบบโกธิค ซ่ึงเมื่อปี ค.ศ. 1245 พระเจาเฮนรี่ท่ี 3 ทรงสรางโบสถเวสต
มินสเตอรครอมโบสถเกาแกท่ีมีอยูเดิม และพระองคเลือกใหเป็นท่ีฝังพระศพของพระองค
เอง

เป็นหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสตมินสเตอร ซ่ึงในปัจจุบันใชเป็นรัฐสภาอังกฤษตั้งอยู
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาน้ีถูกสรางหลังจากไฟไหมพระรา
ชวังเวสตมินสเตอรเดิม หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร โดยท่ีตัวนาฬิกาอยูสูงจากพ้ืน
55 เมตร ตัวอาคารสรางดวย สถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย
(victorian gothic)

เป็นสัญลักษณหน่ึงของลอนดอน และเป็นเป็นสะพานขามแมน้ําเทมสสะพานแรกของ
ลอนดอน มีลักษณะเป็นสะพานแขวนผสมกับสะพานท่ีสามารถเปิดตรงกลางสะพานได
ยามเมื่อตองการใหเรือสูงๆแลนผานไป-มา โดยสะพานแหงน้ี ไมเพียงแตเป็นจุดชมวิวท่ีมี
ความสูงถึง 140 ฟุต เทานั้น แตภายในของฐานสะพานท่ีถูกสรางขึ้นใหมีลักษณะเป็นหอ
สูง ยังเป็นท่ีท่ีจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศอังกฤษดวย

เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอนในอังกฤษ
เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ตัวหอคอยใชเป็นปอม พระราชวังของพระมหากษัตริย
และท่ีจําขังโดยเฉพาะสําหรับนักโทษท่ีมียศศักดิส์ูง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เป็ดยางชื่อดัง

ทาอากาศยานฮีทโธรว คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร



วันท่ี 9 ทาอากาศยานบรูไน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย

15.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน เพ่ือแวะเปล่ียนเท่ียวบิน

ค่ํา

18.30 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี BI 519

20.15 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

ทาอากาศยานบรูไน บาย

เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศบรูไน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสายการบิน Royal Brunei
Airlines เปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1953 และรันเวยนั้นสรางขึ้นโดยชาวญ่ีป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไมรับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุ

จําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือ
การยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดยทา
งบริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีท่ีสุด โดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงท่ี
และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพ่ิมหรือคาตั๋วเครื่องบินเพ่ิมเติมจากราคาท่ีกําหนดไว โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบกอนลวงหนาโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะ
สม โดยมิไดแจงลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชน ท่ีผูเดินทางไดรับเป็นหลัก

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือ
ออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับในขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามท่ี
ไดระบุไวขางตนทุกประการ
 

การชําระเงิน
ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแตวันท่ีทานไดทําการจองทัวร มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการจองโดย

อัตโนมัติ ชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับพรอมคณะ โดยสายการบินรอยัลบรูไน ชั้นประหยัด

คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน

คาโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ

คาอาหารและเครื่องด่ืมทุกมื้อตามท่ีระบุในรายการ

คารถรับ – สงระหวางนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงตอวัน)

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุในรายการ

คามัคคุเทศกของบริษัทฯ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซา

คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง

คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน)

คามัคคุเทศกของบริษัทฯ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากท่ีรายการระบุเชน คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ เป็นตน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 3,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในสวนท่ีเหลือ

คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน้ําใจในการบริการ

คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเปาโรงแรมและสนามบิน เป็นตน
 

วีซา
การย่ืนวีซาอังกฤษ

่ ้ ่



ย่ืนวีซาอังกฤษ ทุกทานตองแสดงตัวสแกนลายน้ิวมือท่ีสถานทูต 

ใชเวลาพิจารณาอนุมัติวีซา 20 วันทําการเอกสารในการขอวีซา  (กรุณาจัดสงภายใน 30 วันกอนวันเดินทาง) 

ประกาศสําคัญ สถานทูตอังกฤษกําหนดใหผูสมัครวีซาตองแปลเอกสารทางราชการจากศูนยแปลพรอมมีตราประทับดวย เชน ใบ
เปล่ียนชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรส,สูติบัตร,ทะเบียนการคา,ทะเบียนพาณิชย,สัญญาเชา-ซ้ือ,ใบจัดตั้งหอพัก,ใบรับรองบุตรบุญธรรม 

ในการย่ืนขอวีซา ทางบริษัทฯ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียมเอกสารใหครบตามท่ีสถานทูตระบุเทานั้น
(การอนุมัติวีซาขึ้นอยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตนั้น) พรอมสงมอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดิน
ทาง

ในกรณีท่ีเอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง หากตองการขอย่ืนคํารองใหม (ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการ
พิจารณาวีซาไมวาจะเป็นเหตุผลใดก็ตามทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได)

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทานั้น
การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการไมคืนเงินคาทัวรท้ังหมด (การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร)

หากทานสงเอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการเดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการคิดคาใชจายตามความเป็นจริง (คามัดจําตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วแลวทางบริษัทฯจะหักคา
ตั๋วเครื่องบินเต็มจํานวนและจะทําการคืนใหทานตามท่ีสายการบินคืนใหกับทางบริษัทฯ โดยใชเวลาประมาณ 6 เดือนท้ังน้ีบางสายการ
บินไมสามารถคืนคาตั๋วเครื่องบินไดทานสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง คาธรรมเนียมวีซาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ คา
มัดจําในตางประเทศ โดยสวนท่ีเหลือจะคืนใหทานภายใน 15 วัน

ผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมืองไดไมวาจะเป็นประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใชเอกสารปลอมในการเดินทาง และ
สําหรับทานท่ีถูกปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขาเมือง หรือใชเอกสารปลอมประกอบการ
ย่ืนวีซา ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงินท้ังหมดท่ีทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯจะแจงเจาหนาท่ี
ดําเนินการตามกฎหมาย

สําหรับผูเดินทางท่ีทางบริษัทฯ เป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคา
ทัวรท้ังหมด  ยกเวนหากเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของทานเน่ืองจากการย่ืนวีซาจะถูก
ระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯ กับทางสถานทูต

หลักฐานการย่ืนวีซาอังกฤษ

1.เอกสารสวนตัว
หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หากมีหนังสือเดินทางเลมเกาใหแนบมาดวย เพ่ือประกอบ

การพิจารณาวีซา
รูปถายสีขนาด 1.5 x 2 น้ิว หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหนาวัดจากศรีษะจรดคาง 3 ซม. จํานวน 2 รูปตอทาน  ถาย

ไมเกิน 6 เดือน

สําเนาทะเบียนบาน /บัตรประจําตัวประชาชน พรอมหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดท้ังเบอรบาน/เบอรมือถือ

สําเนาสูติบัตร (ในกรณีท่ีอายุยังไมครบ 20 ปีบริบูรณตองแนบมาดวย)

สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา และใบมรณะ (ถามี)

สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี)

สําเนาบัตรขาราชการ 

2. หลักฐานการทํางาน
พนักงานบริษัท :  หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทท่ีทํางานอยู (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) จะตองระบุอัตราเงินเดือน-

ตําแหนง-วันเริ่มงาน

เจาของบริษัท :  สําเนาทะเบียนการคา กรณีเป็นเจาของกิจการ ถายสําเนาทุกหนา พรอมวัตถุประสงค (คัดสําเนาไมเกิน 3 เดือน)

เจาของกิจการ :  ใชทะเบียนพาณิชย (ทพ.4) , พค. 0403

ขาราชการ :  ใชหนังสือรับรองตําแหนงจากหนวยงานตนสังกัด (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเทานั้น) จะตองระบุอัตราเงินเดือน-
ตําแหนง-วันเริ่มงาน

ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพจดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายไดตอเดือน พรอมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เชน
ภาพถาย , สัญญาเชา , ใบเสร็จแสดงการซ้ือขาย , เอกสารการเสียภาษี

นักเรียน/นักศึกษา :  ใชหนังสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน 

3. หลักฐานการเงิน
ใชสําเนาสมุดบัญชี ฝากออมทรัพย หรือ ฝากประจําสวนตัว ยอนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบันยอดในบัญชี จะตองมี 100,000 บาท

ขึ้นไป พรอมหนาบัญชีหนาแรกท่ีมีชื่อเจาของบัญชี (หากมีการตอเลม กรุณาสําเนาหนาแรกท่ีมีชื่อเจาของบัญชีของเลมท่ีตอพรอมกับ
ตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)  ** สถานทูตไมรับสมุดเงินฝากกระแสรายวัน และ พันธบัตร ฯลฯ 

่ ่



4.กรณีท่ีผูเดินทางเป็นเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปี
เด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ ไมไดเดินทางพรอมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับทานใดทานหน่ึง

จะตองทําจดหมายยินยอมจากทางอําเภอ โดยท่ีบิดา-มารดาจะตองไปย่ืนเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศกับอีกทานหน่ึงได ณ ท่ีวาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทาง
ราชการอยางถูกตอง

กรณีบุตรอยูในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝายใดฝายหน่ึง จะตองมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหยาราง โดย
มีขอความระบุวา “มีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว”

หมายเหตุ
อัตราน้ีไมรวมคาวีซา 6,000 บาท

อัตราน้ีไมรวมคาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 3,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในสวนท่ีเหลือ คาทิปหัวหนา
ทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน้ําใจในการบริการ

รายการทัวรอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณอ่ืน ๆ ท่ีไมคาดคิดหรือมีผลกับ    การ
เดินทางและรายการทัวร  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของคณะเป็นสําคัญ

อัตราคาบริการ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเพ่ิมเติม

ตั๋วกรุป เมื่อออกตั๋วแลวเล่ือนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปล่ียนแปลงตั๋ว)

โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับดุลพินิจของหัวหนาทัวรโดยคํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกคาเป็น
หลัก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน
หรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทาน และ/หรือ มีผูรวมเดินทางในคณะไมถึง 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดี
คืนเงินใหภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาทานตองการ

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double)  หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และโรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน
มีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ี
อาจมีการแยกหองพัก

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้น
อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท

ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท

ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


