
#14991 ทัวรอังกฤษ ลอนดอน 6 วัน 3 คืน สโตนเฮนจ ยาน
นีลสยารด บิน BI
ทัวรอังกฤษ ลอนดอน มหาวิหารบาธ โรงอาบนํ้าโรมันโบราณ จัตุรัสทราฟลการ
หอนาฬิกาบิ๊กเบน สะพานมิลเลนเนียม ฟรีเดย 2 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบรูไน    -

2 ทาอากาศยานฮีทโธรว - บาธ - วิหารเมืองบาธ - พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน - ซาลสบัวรี - ส
โตนเฮนจ - ลอนดอน   

Ibis
London
Heathrow
Airport,
London
หรือเทียบ
เทา

3 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย   

Ibis
London
Heathrow
Airport,
London
หรือเทียบ
เทา

4 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย   

Ibis
London
Heathrow
Airport,
London
หรือเทียบ
เทา

5
จัตุรัสทราฟัลการ - ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร (พระราชวังเวสตมินสเตอร) - หอนาฬิกาบิก๊เบ็น
- ชิงชาสวรรคลอนดอนอาย - พระราชวังบัคก้ิงแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ -
หอศิลปแบงคไซด - โรงเรียนแหงเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนตปอลกรุงลอนดอน - ยานนี
ลส ยารด - ทาอากาศยานฮีทโธรว

   -

6 ทาอากาศยานบรูไน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 ฿69,999 ฿69,999 ฿69,999 ฿7,999

7 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 ฿69,999 ฿69,999 ฿69,999 ฿7,999



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบรูไน

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานฮีทโธรว - บาธ - วิหารเมืองบาธ - พิพิธภัณฑ
น้ําแรรอนโรมัน - ซาลสบัวรี - สโตนเฮนจ - ลอนดอน

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. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก
ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 10 เคานเตอร U15-U19 สายการบิน Royal Brunei Airlines โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอย
ใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดิน
ทาง

บาย

13.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน Royal
Brunei Airlines เท่ียวบินท่ี BI514 ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเครื่อง
บิน Airbus A320 ชั้นประหยัด 138 ท่ีน่ัง ชั้นธุรกิจ 12 ท่ีน่ัง

17.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน เพ่ือเปล่ียนเครื่อง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานบรูไน บาย

เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศบรูไน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสายการบิน Royal Brunei
Airlines เปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1953 และรันเวยนั้นสรางขึ้นโดยชาวญ่ีป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2

เชา



 กิจกรรม 00.10 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน
Royal Brunei Airlines เท่ียวบินท่ี BI003 ใชเวลาบินประมาณ 14 ชั่วโมง 35 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน
ใชเครื่องบิน B787 Dreamliner ชั้นประหยัด 236 ท่ีน่ัง ชั้นธุรกิจ 18 ท่ีน่ัง

06.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง

นําทานเดินทางสู เมืองบาธ (Bath) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที)

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณดานหนาของ โรงอาบน้ําโรมันโบราณ (Roman
Baths) ถือเป็นโรงอาบน้ําโรมันขนาดใหญในสมัยโบราณท่ีไดรับการอนุรักษและดูแลเป็นอยางดี ซ่ึงโรงอาบน้ําของท่ีน่ีอยูตํ่ากวา
ระดับพ้ืนถนนในปัจจุบัน ภายในแบงออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนดวยกัน ยังไมรวมคาบัตรเขาชมสําหรับเด็ก ทานละ ประมาณ
14.00 ปอนด หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ทานละ ประมาณ 560 บาท / ผูใหญ ทานละ ประมาณ 15.00 ปอนด หรือ คํานวณ
เป็นเงินไทย ทานละ ประมาณ 525 บาท ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร และ บางกรณีอาจจําเป็นตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจ
จํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวันได

บาย

นําทานเดินทางสู เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) ประเทศอังกฤษ

นําทาน เขาชม ในรั้วอาณาเขตท่ีตั้งของ อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) ไดรับการคัดเลือกจากองคกร New 7
Wonders ใหเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกอนประวัติศาสตร มีอายุกวา 5,000 ปี เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญตั้งอยู
กลางทุงราบกวางใหญ ในบริเวณตอนใตของเกาะอังกฤษ รอบของการเขาชมอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไม
สามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุก
กรณี เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวท้ังหมด ท้ังน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เป็นสําคัญ

นําทานเดินทางสู เมืองลอนดอน (London) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ

ค่ํา

อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา

พักท่ี Ibis London Heathrow Airport, London หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานฮีทโธรว

บาธ

วิหารเมืองบาธ

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

เป็นเมืองเกาแกแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร ท่ีมีศิลปะยุคโรมันท่ีหลงเหลืออยูมากมาย
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงามและความย่ิงใหญทาง
ประวัติศาสตร จึงไมนาแปลกใจเลยท่ีบาธไดรับเลือกใหเป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก

เป็นมหาวิหารใหญประจําเมืองและถือวาเป็นมหาวิหารในสไตลโกธิคท่ีใหญท่ีสุดในอังกฤษ
สรางในสมัยศตวรรษท่ี 7 และมีการปรับปรุงในอีกหลายครั้งตอมา ตั้งอยูดานหลังโรงอาบ
น้ําโรมัน ถูกสรางขึ้นใหมในศตวรรษท่ี 12 ใชเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ภายในวิหารตกแตงอยางวิจิตรโดยเฉพาะเพดานกลางวิหารท่ีออกแบบใหมีลักษณะแฉก
ออกคลายรูปพัด



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 อิสระเท่ียวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

ยังไมรวมคาบัตรเขาชมสําหรับเด็ก ทานละ ประมาณ 14.00 ปอนด หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ทานละ ประมาณ 560 บาท /
ผูใหญ ทานละ ประมาณ 15.00 ปอนด หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ทานละ ประมาณ 525 บาท ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร และ
บางกรณีอาจจําเป็นตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวันได

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

ซาลสบัวรี

สโตนเฮนจ

ลอนดอน

 บาย

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

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

 คํ่า  Ibis London Heathrow Airport, London หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเท่ียว หรือ พักผอน ท่ีเมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไมมีบริการรถโคช)

หัวหนาทัวรแนะนําวิธีการเดินทางเบื้องตน ท้ังน้ีทานควรเตรียมความพรอม วางแผนการเดินทางลวงหนากอนถึงวันเดินทาง
เพ่ือประโยชนสูงสุดของทาน

่ ่



วันท่ี 4 อิสระเท่ียวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียว

- ทดลองน่ังรถเมล 2 ชั้น หรือลอนดอนแท็กซ่ี เพ่ือเท่ียวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร (Londoner) คาบัตร
โดยสาร เริ่มตน ประมาณ 14 ปอนด หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ประมาณ 490 บาท ขึ้นอยูกับประเภทของแพ็คเกจ

- พระราชวังวินดเซอร (Windsor Palace) พระราชวังซ่ึงไดชื่อวาเป็นบานของครอบครัวกษัตริยและพระราชินีแหงอังกฤษ
มานานกวา 1,000 ปี

- หอคอยแหงเมืองลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานท่ีเก็บสมบัติ สถานท่ีสํารวจทาง
ประวัติศาสตร ท้ังหมดรวมอยูในสถานท่ีเดียวกัน คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 22 ปอนด หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ทานละ
ประมาณ 770 บาท ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร และ จําเป็นตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวันได

ค่ํา

อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา

พักท่ี Ibis London Heathrow Airport, London 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  Ibis London Heathrow Airport, London หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเท่ียว หรือ พักผอน ท่ีเมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไมมีบริการรถโคช)

หัวหนาทัวรแนะนําวิธีการเดินทางเบื้องตน ท้ังน้ีทานควรเตรียมความพรอม วางแผนการเดินทางลวงหนากอนถึงวันเดินทาง
เพ่ือประโยชนสูงสุดของทาน

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียว

- ทดลองใชระบบขนสงสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใตดิน หรือทูป (Tube) เท่ียวชมเมือง และวิถีชีวิตของชาว
ลอนดอนเนอร (Londoner) คาบัตรโดยสาร เริ่มตน ประมาณ 10 ปอนด หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ประมาณ 400 บาท (ชนิด
One Day Pass) ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร

- ขึ้นชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย (London Eye) หรือท่ีรูจักในชื่อของ มิลเลเนียม
วีล (Millennium Wheel) เป็นชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 30 ปอนด หรือ คํานวณเป็น

้



วันท่ี 5 จัตุรัสทราฟลการ - ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร (พระราชวังเวสต
มินสเตอร) - หอนาฬิกาบ๊ิกเบ็น - ชิงชาสวรรคลอนดอนอาย -
พระราชวังบัคก้ิงแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ -
หอศิลปแบงคไซด - โรงเรียนแหงเมืองลอนดอน - มหาวิหาร
เซนตปอลกรุงลอนดอน - ยานนีลส ยารด - ทาอากาศยาน
ฮีทโธรว

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

เงินไทย ทานละ ประมาณ 1,200 บาท ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร และ จําเป็นตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผู
เขาชมในแตละวันได

- โรงถายภาพยนตร แฮรรี่ พอตเตอร (Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry Potter)
สถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงสาวกเหลาพอมดแมมดนอยไมควรพลาด ดวย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากท่ีโดดเดนจาก
ภาพยนตร ** คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 85 ปอนด หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ทานละ ประมาณ 3,400 บาท ขึ้นอยูกับ
ประเภทของบัตร และ จําเป็นตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวันได

- พระราชวังเคนซิงตัน (Kensington Palace) คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 16 ปอนด หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ทาน
ละ ประมาณ 640 บาท ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร และ จําเป็นตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวัน
ได

- ชอปป้ิงหางสรรพสินคาชั้นนําท่ี ถนนออกซฟอรด (Oxford Street) ท่ีมีหางสรรพสินคาใหญมากมาย

ค่ํา

อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา

พักท่ี Ibis London Heathrow Airport, London 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  Ibis London Heathrow Airport, London หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู จัตุรัสทราฟัลการ (Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองท่ีรายลอมไปดวยอาคารราชการสําคัญของเมือง
ลอนดอน นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) และ พระราชวังเวสทมินสเตอร
(Westminster Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร (Houses of Parliament)

่ ้ ่ ๊



และยังเป็นท่ีตั้งของหอนาฬิกาท่ีรูจักกันดีในนาม หอนาฬิกาบิก๊เบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเป็นสัญลักษณ
ของประเทศอังกฤษ ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชั่วโมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหนาปัดใหญท่ีสุดในโลก และ

ฝ่ังตรงขามเป็นท่ีตั้งของ ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย (London Eye) หรือท่ีรูจักในชื่อของ มิลเลเนียม วีล (Millennium
Wheel) เป็นชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) เดิมชื่อ คฤหาสนบักกิ้งแฮม
(Buckingham House) เป็นพระราชวังท่ีเป็นท่ีประทับเป็นทางการของราชวงศอังกฤษ เป็นสถานท่ี ท่ีใชสําหรับการเล้ียง
รับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักทองเท่ียวสําคัญท่ีหน่ึงของเมืองลอนดอน

บาย

อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

นําทานเดินทางสู สะพานมิลเลนเนียม (Millennium Bridge) หรือเป็นรูจักในสะพานทางเทามิลเลนเนียมแหงเมือง
ลอนดอน คือ สะพานแขวนโครงสรางเหล็กสําหรับคนเดินท่ีสรางขามแมน้ําเทมส

บริเวณตอนใตของสะพาน ผานชม โรงละครโกลบ (Globe Theater) และ หอศิลปแบงคไซด (Bankside) ตอนเหนือของ
สะพาน ผานชม โรงเรียนแหงเมืองลอนดอน (School of London) และ ผานชม ดานลางของสะพาน คือ มหาวิหาร
เซนตพอล (St. Paul's Cathedral) เป็นอาสนวิหารของคริสตจักรแหงประเทศอังกฤษ และเป็นโบสถประจําตําแหนงบิชอป
แหงเมืองลอนดอน

นําทานเดินทางสู ยานนีลส ยารด (Neal’s Yard) คือยานท่ีนาสนใจ ถือไดวาเป็น อัญมณีท่ีซุกซอนอยูใจกลางเมือง
ลอนดอน (A gem hidden in the heart of London) พ้ืนท่ีท่ีรายลอมดวยอาคารหลากสีสันแหงน้ี สรางขึ้นเพ่ือเป็นสถานท่ีอัน
นาจดจําของเมืองลอนดอน

ค่ํา

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาใน
การเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร

20.10 น./18.35 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการ
บิน Royal Brunei Airlines เท่ียวบินท่ี BI004 ใชเวลาบินประมาณ 13 ชั่วโมง 35 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง
บิน

จัตุรัสทราฟลการ

ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร (พระราชวังเวสตมินสเ…

หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

อาคารน้ีสรางขึ้นในปี 1016 มีหองท้ังหมดดวยกันประมาณ 1,100 หอง 100 บันได และ
ระเบียงยาวรวมท้ังหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งกอสรางสวนใหญสรางในคริสต
ศตวรรษท่ี 19 แตก็ยังมีสวนกอสรางเดิมเหลืออยูบางเล็กนอยรวมท้ังทองพระโรงท่ีใน
ปัจจุบันใชในงานสําคัญๆ ปัจจุบันท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่ีสภาสองสภาของรัฐสภาแหงสหราช
อาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน ) ประชุมรวมกัน

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



ชิงชาสวรรคลอนดอนอาย

พระราชวังบัคกิ้งแฮม

มีอีกชื่อวามิลเลเนียมวีล ตั้งอยูทางฝ่ังใตของแมน้ําเทมสในลอนดอน เป็นชิงชาสวรรคท่ี
สูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มักเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมและดึงดูดนักทองเท่ียว
อยางมาก และไดปรากฏตัวในวัฒนธรรมสมัยนิยมตางๆ มากมาย

เป็นพระราชวังท่ีประทับของพระเจาอลิซาเบธท่ี 2 และพระสวามี เดิมเป็นวังของดยุกแห
งบักกิ้งแฮม สรางขึ้นเมื่อ ค.ศ.1703-1705 และไดรับการปรับปรุงใหเป็นพระราชวังใน
เวลาตอมา สําหรับในชวงฤดูรอนนั้นจะเปิดใหเขาชมบริเวณทองพระโรง หองจัด
พระราชทานเล้ียง หองทรงดนตรี หองขาว หองเขียว และหองน้ําเงิน นอกจากน้ียังมีพิธี
เปล่ียนเวรยามของทหารรักษาพระองคท่ีหนาพระราชวังในเวลา 11.30น ของทุกวัน

สะพานมิลเลนเนียม

โรงละครโกลบ

หอศิลปแบงคไซด

โรงเรียนแหงเมืองลอนดอน

 บาย

หรือเป็นรูจักในสะพานทางเทามิลเลนเนียมแหงเมืองลอนดอน คือ สะพานแขวน
โครงสรางเหล็กสําหรับคนเดินท่ีสรางขามแมน้ําเทมส เชื่อมตอเขตแบงคไซด (Bankside)
กับเขตตัวเมืองลอนดอน ตั้งอยูระหวางสะพานเซาทวารค (Southwark Bridge) และ
สะพานรถไฟแบล็คเฟรียร (Blackfriars) สะพานมิลเลนเนียม ถูกสรางขึ้นใน ค.ศ.
1998 และเปิดใชงานเมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน ค.ศ. 2000 ชาวลอนดอนเรียกสะพานแหงน้ี
วาสะพานเว็มเบล (Wobbly Bridge) หลังจากมีสวนรวมในการเดินการกุศล ซ่ึงเป็น
ตัวแทนขององคกรสิทธิเด็ก บริเวณตอนใตของสะพาน

เป็นโรงละครในลอนดอนท่ีมีความเกี่ยวของกับวิลเล่ียม เชคสเปียร หน่ึงในกวีเอกของโลก
ท่ีน่ีถูกสรางในปี 1599 ดวยการสนับสนุนจากลอรดแชมเบอรเลน

เป็นแกลเลอรีศิลปะสาธารณะท่ีตั้งอยูเขตแบงในเขตแบงคไซดของลอนดอน เป็นสถาบัน
การกุศลเพ่ือการศึกษาตั้งอยูบนเสนทางแมน้ําเทมสโดยราชินิแหงอังกฤษในปี 1980
เป็นนิทรรศการท่ีเนนแสดงของสีน้ําและภาพพิมพรวมสมัย

เป็นกลุมของโรงเรียนในกรุงลอนดอน ท่ีมีโลกแหงการเรียนรูอันโดดเดนและมีสภาพ
แวดลอมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังยังมีหลักสูตรนานาชาติท่ีมีชื่อเสียงและ
เป็นท่ียอมรับอยางสูง ทําใหท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีเลาเรียนในฝันของชาว UK หลายคน



วันท่ี 6 ทาอากาศยานบรูไน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

มหาวิหารเซนตปอลกรุงลอนดอน

ยานนีลส ยารด

เป็นมหาวิหารท่ีเป็นท่ีน่ังของบิชอปและเป็นมหาวิหารแมของสังฆมณฑลแหงลอนดอน
ถูกสรางขึ้นในปลายศตวรรษท่ี 17 แทนท่ีมหาวิหารเกาในสไตลบริติชบารอค ออกแบบ
โดย Sir Christopher Wren ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรูจัก
มากท่ีสุดของลอนดอน

เป็นตรอกเล็กๆ ท่ีซอนอยูบริเวณ Covent Garden ในกรุงลอนดอนระหวาง Shorts
Gardens และถนน Monmouth ตั้งชื่อตามนักพัฒนาเมืองในชวงศตวรรษท่ี 17 ชื่อโท
มัส นีลส ยานน้ีมีสภาพท่ีเหมาะแกการหลบความวุนวายในชีวิตเมืองหลวงมหานคร
ลอนดอน มีชื่อเสียงในเรื่องรานอาหารสุดเกและรานบูติกตางๆ ท้ังยังยังเป็นจุดถายรูปอัน
สวยงามดวยฉากของซอกซอยท่ีเต็มไปดวยสีสันอันสดใส

ทาอากาศยานฮีทโธรว คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

 กิจกรรม บาย

17.25 น./15.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

ค่ํา

18.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Royal Brunei
Airlines เท่ียวบินท่ี BI519 ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

20.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ทาอากาศยานบรูไน บาย

เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศบรูไน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสายการบิน Royal Brunei
Airlines เปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1953 และรันเวยนั้นสรางขึ้นโดยชาวญ่ีป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2

 คํ่า



 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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ท้ังหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิส์ําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีท่ีทานถือ
หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ
หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ท้ังฝ่ังประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง)
ขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวนใดสวนหน่ึง

3. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวท้ังหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวา
บางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบาง
สวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ
หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คา
ภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงขึ้น

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ี
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับ
ผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติ
เทานั้น

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

11. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

12. คณะทัวรน้ี เป็นการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเป็นตองทองเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการ
สวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม

13. กรณีลูกคาท่ีจองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซ้ือตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร (วันท่ี
หน่ึง) ทานจําเป็นจะตองมารอคณะเทานั้น ทางบริษัทไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีท่ีไฟลทของทานถึงชากวา
คณะ และ ยืนยันเดินทาง ทานจําเป็นจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานท่ีทองเท่ียวท่ีคณะอยูในเวลานั้นๆ กรณีน้ี จะมีคา
ใชจายเพ่ิม ทานจําเป็นจะตองชําระคาใชจายท่ีใชในการเดินทางดวยตนเองท้ังหมดเทานั้น ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเท่ียวเมือง หรือ สถานท่ีทองเท่ียวใดๆ สถานท่ีหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจาก
เป็นการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวท้ังหมด

14. รูปภาพในรายการทัวร ใชเพ่ือประกอบการโฆษณาเทานั้น 

15. ดานตรวจคนเขาเมือง ไมอนุญาตใหบุคคลท่ีมีคดีความ คําสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ 

สําหรับผูเดินทางท่ีตั้งครรภ จําเป็นตองปรึกษาแพทย เพ่ือตรวจสอบอายุครรภท่ีแนนอน กับ วันท่ีเดินทางจริง และหากเดินทางได
ทานจําเป็นจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทยยืนยันใหเดินทางได และแจงรายละเอียดของอายุครรภท่ีชัดเจน ตามกฎของสายการ
บิน สวนใหญ หากอายุครรภเกิน 28 สัปดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเครื่องบินไดทุกกรณี หากทานตั้งครรภและไมแจงใหสายการ
บินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิป์ฏิเสธไมใหทานเดินทาง
 



การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียว กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 60 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท และ คา

ธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศอังกฤษ ทานละ 6,000 บาท รวมเป็น ทานละ 26,000 บาท (กรณีมีวีซาเรียบรอย
แลว ชําระเฉพาะเงินมัดจํา 20,000 บาท) ตัวอยางเชน ทานทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00
น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดิน
ทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองเช็คท่ีวางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการใหสิทธิลู์กคารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัท
มีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด

2. นักทองเท่ียว กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือ
เอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ท่ีทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนด
ไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

อัตรานี้รวม:
- คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไมสามารถเล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ

อัพเกรดได

- คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

- คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines อนุญาตใหโหลดกระเปา
สัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23
ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)

- คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)

- คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน
Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชน
ของลูกคาเป็นสําคัญ

- คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน ถายรูปเป็นท่ีระลึก หรือ ผานชม ท้ังน้ีขึ้น
อยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีกครั้ง    

- คาอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

- คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ
คุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถาม
อัตราคาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง)

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

- คาทิปรวมตลอดการเดินทางท้ังหมด ตามธรรมเนียม 60 ปอนด (GBP) หรือ คํานวณ เป็นเงินไทยประมาณ 2,400 บาท (THB)
รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

- คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียว ประเทศอังกฤษ ทานละ ประมาณ 6,000 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ (ชําระพรอมมัดเงินจํา)
 



วีซา
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ

1. ผูสมัครทุกทานจําเป็นตองมาแสดงตน ณ สถานทูต หรือ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ และถายรูปทุกทาน
ทุกกรณี 

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติท่ัวไปคือ โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอยางนอย (ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี)
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเป็นสําคัญ ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงนั้นๆ ซ่ึงหากอยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว
ท่ีมีผูสมัครเป็นจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ)

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเป็นผูไดรับกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทาง
สถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทานั้น หากทานไมสะดวกมาดําเนินการย่ืนวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเป็นตองใช
หนังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซ่ึงอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซ่ึงอาจทําใหใหมีผลตอการ
พิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาท่ีสถานทูต) ทานจําเป็นจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง
หรือ กอนชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาท่ีทานสะดวกจะย่ืนวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอีกครั้ง หากมีคิวย่ืนวาง
ชวงท่ีทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีท่ีสุดท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเป็นกรณีพิเศษ แตท้ังน้ี การนัดหมายแบบกรณี
พิเศษตางๆ จําเป็นตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซ้ือ

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น 

3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ ** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซา
แบบเดิมท้ังหมด **ประเทศท่ีทานสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษน้ีได ไดแก อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด
เทานั้น 

** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการ
เปล่ียนแปลง **

4. กรณีท่ีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได จําเป็นตองย่ืนกอน หรือ หลังคณะ เพราะตองใชหนังสือเดินทางในชวงท่ีทางบริษัท
จะเริ่มดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอย่ืนวีซา (โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเป็นอยางนอย หรือ อาจเร็วกวานั้น) และหาก
เกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเป็นจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงท้ังหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะ
ตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการย่ืน
วีซาหลังคณะ และหรือ กรณีท่ีทานตองการย่ืนกอนคณะ แตคณะท่ีทานเดินทาง ยังไมปิด อยูระหวางการขาย ยังไมคอนเฟิรมออกเดิน
ทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรม
การทองเท่ียวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเป็นตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายท่ีสุดคณะไมสามารถเดินทางได
ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี 

5. หลังจากท่ีผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูต
ออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ดังนั้นหากทานมีความจําเป็นในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจา
หนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนลวงหนา กรณีท่ีตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน
ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทานจําเป็นตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคา
ธรรมเนียม และ คาบริการใหมท้ังหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาท่ีเหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเป็นสําคัญกอนดําเนินการ

6. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ท่ียังไมหมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือ
ในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และ ตองการใชเขาประเทศในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคท่ีวีซาเชงเกนฉบับนั้นๆออก และ
ตองการใชเดินทางทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซานั้นถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศ
ใด จะตองพํานักประเทศนั้นๆมากท่ีสุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครั้ง หากไมเป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคน
เขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง 

7. กรณีท่ีทานมีวีซาประเทศปลายทางท่ีสามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ จําเป็นจะตองเป็นวีซาชนิดทองเท่ียวเทานั้น
โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปัจจุบันท่ีมีอายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดท่ีอนุมัติโดยระบุวัน
ท่ีสามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดท่ีอนุมัติในหนาวีซา ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสง
หนาวีซาและหนาท่ีมีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกตอง หากไมเป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาท
เตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง
และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน

8. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร 

9. ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ
อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคา
ธรรมเนียม

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซ่ึงขอใหทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพ่ือ
ใหการย่ืนคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเป็นสําคัญ

่ ่



11. การท่ีวีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนวันเดินทางเพียงไมกี่วัน รวมไปถึงออกให ณ วันเดินทาง เราไม
สามารถฟองรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดท้ังสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิท์างการทูตคุมครองอยู

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการท่ีจําเป็นตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศท่ีออกจากสํานักงานเขต
หรือ อําเภอ ท่ีอาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับย่ืนคํารองขอวีซา หรือ สถาน
ทูตตองการ เอกสารท่ีแปลเรียบรอย จําเป็นจะตองไดรับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการกงสุลเทานั้น ซ่ึงจะมีคาใชจายเพ่ิม
ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี จําเป็นท่ีสุด สําหรับเด็กท่ีอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา
(เชน เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนน้ี ลูกคาจําเป็นตองรับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเป็นตองมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดี
อํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ 

13. กรณีลูกคาท่ีจองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซ้ือตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ทานจําเป็นจะตองเตรี
ยมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ท่ีทานพํานักกอน หรือ หลังจากคณะ ประกันการเดินทาง ให
ครอบคลุมวันท่ีทานเดินทาง ไป และ กลับ เพ่ือใชในการประกอบการย่ืนขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใด
ก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถย่ืนขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเป็นจะตองยอมรับเงื่อนไข (ขอ
3) และ หากมีคาใชจายเพ่ิมเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายย่ืนขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเป็นเป็นจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี
หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองท้ังหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวันนัดหมายเพ่ือย่ืนขอวีซา ทานไมสามารถย่ืนขอได
ไมวากรณีใดก็ตาม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกท้ังหมด 

14. กรณีท่ีทานมีแผนการเดินทางท่ีจะเดินทางไปยังประเทศอังกฤษตอจากคณะน้ี และ ทานมีความประสงคขอวีซาอังกฤษให
ครอบคลุมวันเดินทางในทริปสุดทาย ทานจําเป็นตองแจงกับเจาหนาท่ีใหทราบตั้งแตขั้นตอนการจองทัวร รวมไปถึงแผนกวีซาท่ีชวย
อํานวยความสะดวกใหกับทานอีกครั้ง กอนตั้งแตขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบิน จําเป็น
จะตองเรียบรอยโดยสมบูรณตั้งแตขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพ่ือเตรียมกรอกแบบฟอรมใหถูกตอง ครอบคลุม และ บางกรณี บาง
ประเทศ ทานจะไมสามารถย่ืนขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเป็นจะตองยอมรับเงื่อนไข (ขอ 3) และ หากมีคาใชจายเพ่ิม
เติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายย่ืนขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเป็นเป็นจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวย
ตนเองท้ังหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวันนัดหมายเพ่ือย่ืนขอวีซา ทานไมสามารถย่ืนขอได ไมวากรณีใดก็ตาม ทําให
ทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกท้ังหมด

การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเท่ียว ประเทศอังกฤษ

1. หนังสือเดินทางเลมปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา
2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมูเทานั้น)

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเป็นพ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน
3 เดือน ไมซ้ํากับวีซาประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดรับ เทานั้น

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน
3.1 กรณีเป็นเจาของกิจการบริษัท / รานคา : 

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจด
ทะเบียนการคา

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน เงินเดือน 

โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไมจําเป็นตองระบุชื่อ
ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออกจากองคกรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ท่ีอยู และเบอรติดตอ
อยางชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ

3.3 กรณีท่ีเป็นขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เป็นภาษาอังกฤษ

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาท่ีการงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถ
เขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได แตท้ังน้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรับย่ืนเทานั้น 

3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ 

** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา จดหมายตองเป็นภาษาอังกฤษและตอง
สะกด ชื่อ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง เทานั้น กรณีไมถูกตองเจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได **

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทานั้น กรุณาจัดเตรียมดังน้ี

    เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน 

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา **

5. สําเนาทะเบียนบาน

6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)

7. สําเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถามี)

8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณ)
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** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา 

หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง **
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขต

หรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝายใดฝายหน่ึง

- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา

- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร

** กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเป็นตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั้น บิดา , มารดา , บุตร , พ่ี , นอง , สามี ,
ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส จําเป็นตองแนบสําเนามาดวย และจําเป็นตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี **

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั้น โดยระบุชื่อเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยัน
รับรองใหกับผูถูกรับรอง จําเป็นตองออกมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ใหถูกตอง
ตามหนาหนังสือเดินทาง **

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา **
- เอกสารเพ่ืออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร
 

** จําเป็นตองใชท้ังผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเป็นไปตามเงื่อนไข เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได **

** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเป็นบัญชีเดียวกันเทานั้น เชน Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชี
เดียวกัน **

** ผูท่ีประกอบอาชีพ มีหนาท่ีการงาน จําเป็นจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใชประกอบการพิจารณาได แตไม
สามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซ่ึงหากมีแตบัญชีบริษัท เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได **

หมายเหตุ
- อัตราน้ี ไมรวม คาทิปรวมตลอดการเดินทางท้ังหมด ตามธรรมเนียม 60 ปอนด (GBP) หรือ คํานวณ เป็นเงินไทยประมาณ

2,400 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถให
มากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

- อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียว ประเทศอังกฤษ ทานละ ประมาณ 6,000 บาท

สําหรับการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ จําเป็นตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพ่ือ ใชเวลาพิจารณาอยางนอย 20-25 วันทําการ
(บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ท้ังน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขอ
อนุญาตใชหนังสือเดินทางเพ่ือเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม (ดึงเลมออกมาใชระหวางกระบวนการพิจารณา) หากจําเป็น สถานทูตอาจ
จะปฏิเสธผลการสมัครของทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เป็นอยางนอย ในลําดับตอไป จากนั้นระยะ
เวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับย่ืนวีซาครั้งใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี และ หากทาน
ใหทางบริษัทดําเนินการขอวีซาให รวมไปถึง กรณีท่ีทานขอเอกสารจากทางบริษัทไปเพ่ือดําเนินการขอวีซาดวยตนเอง และทานไดรับ
วีซาเรียบรอย ทานจะไมสามารถยกเลิกทัวรไดทุกกรณี ไมวาระยะเวลาคงเหลือ จะมากกวา 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม 

- อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท 

- หากทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ
ออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

- อัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทาง จํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทา
งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตาม
ความตองการ)

- กรณีผูเดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวามื้อ
ใดมื้อหน่ึง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะมื้ออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละราน
จะมีขอจํากัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเป็นไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด และ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เทานั้น
กรณีท่ีทานมีความประสงคท่ีจะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนน้ีดวยตนเอง 
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- รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปิดทําการในวันอาทิตย หากมีโปรแกรมท่ีสถานท่ีดังกลาวตรงกับวัน
อาทิตย ทางบริษัทอาจจําเป็นตองปรับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม และหากไมสามารถปรับเปล่ียนได ไมวากรณีใดก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใดเป็นการทดแทนไดทุกกรณี เน่ืองจากเงื่อนไขของบัตรโดยสาร และ
ชวงวันเดินทางท่ีจะตองเป็นไปตามกําหนดการเทานั้น 

- การเดินทางทองเท่ียวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเป็นจะตองเดินเทาเพ่ือเขาถึงสถานท่ีบางจุด และ อาจเป็นระยะทางท่ีคอนขางไกล
จากจุดท่ีรถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียมรางกาย และ อุปกรณ เชน รองเทาท่ีสามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอมสําหรับ
การเดินทาง เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูเดินทางเอง รวมถึงผูเดินทางสูงอายุ และ ผูโดยสารท่ีใชรถเข็น ทานจําเป็นจะตองมีผูรวมเดิน
ทางดวย เพ่ือคอยดูแลเป็นพิเศษเอง และสถานท่ีบางจุด ทานอาจไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม
สามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใดเป็นการทดแทนไดทุกกรณี 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีทานควรทราบ

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2
ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม
หรือ อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพัก เป็น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้นจากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยายท่ีพักเป็นเมืองใกลเคียงเป็นการทดแทน 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ท่ีทานควรทราบ

1. เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ัง
บนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากท่ีสุด ใหลูกคาผูเดินทางท่ีมาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุดเทาท่ี
จะสามารถทําได

2. กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจงลวงหนากอนเดินทาง
กะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหมท่ีตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทานทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจํา
ชาติของแตละสายการบินท่ีกําลังใหบริการทานอยู
 

การยกเลิก
1. กรณีนักทองเท่ียว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมี

รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิก
การจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

2. กรณีนักทองเท่ียว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล
ล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรก
ของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไข
การคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวัน
ใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน **

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริงมากกวา
กําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด **

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาใชจายท้ังหมด ** ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจาย
จริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจอง
ท่ีพัก เป็นตน **

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม  

้ ้ ่ ่



4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ี
จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะให
บริการและดําเนินการตอไป

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง
ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตรโดยสารบางสวน สวนใด
สวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็น
อยางนอย

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 


