
#15824 ทัวรอังกฤษ ลอนดอน 6 วัน 3 คืน สโตนเฮนจ
พิพิธภัณฑนํ้าแรรอนโรมัน บิน BI
ทัวรอังกฤษ ลอนดอน บาธ เบอรตันออนเดอะวอเตอร Bicester Village Outlet
ฟรีเดย 2 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบรูไน    -

2 ทาอากาศยานฮีทโธรว - แอมสเบอรร่ี - สโตนเฮนจ - บาธ -
พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน   

Ibis London Heathrow Airport
หรือเทียบเทา

3 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย   
Ibis London Heathrow Airport
หรือเทียบเทา

4 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย   
Ibis London Heathrow Airport
หรือเทียบเทา

5 เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร - บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ - ทาอากา
ศยานฮีทโธรว    -

6 ทาอากาศยานบรูไน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

2 พ.ค. 65 - 7 พ.ค. 65 ฿34,999 ฿34,999 ฿33,999 ฿6,900

22 พ.ค. 65 - 27 พ.ค. 65 ฿34,999 ฿34,999 ฿33,999 ฿6,900

5 มิ.ย. 65 - 10 มิ.ย. 65 ฿34,999 ฿34,999 ฿33,999 ฿6,900

19 มิ.ย. 65 - 24 มิ.ย. 65 ฿34,999 ฿34,999 ฿33,999 ฿6,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบรูไน

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานฮีทโธรว - แอมสเบอรร่ี - สโตนเฮนจ - บาธ -
พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหาร เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

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 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4
ประตูทางเขาหมายเลข 10 เคานเตอรสายการบิน Royal Brunei Airlines พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวก

บาย

13.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน Royal
Brunei Airlines เท่ียวบินท่ี BI514 บริการอาหาร เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน** ใชเครื่องบิน Airbus A320 ชั้นประหยัด 138 ท่ี
น่ัง 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



 กิจกรรม เชา

00.10 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน
Royal Brunei Airlines เท่ียวบินท่ี BI003 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** ใชเครื่องบิน B787 Dreamliner
ชั้นประหยัด 236 ท่ีน่ัง ชั้นธุรกิจ 18 ท่ีน่ัง**

06.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังผานพิธีตรวจคนเขา
เมืองแลว

นําทานเดินทางสู เมืองอเมซเบอรรี่ นําทานสัมผัสหน่ึงในสิ่งมหัศจรรยของโลกกลุม หินสโตนเฮนจ กลุมหินท่ีมีลักษณะรูป
ทรงการจัดวางท่ีแปลกและไมทราบวัตถุประสงคท่ีแนชัดในยุค 3,500-4,000 ปีมาแลว ทานจะท่ึงกับความสามารถของมนุษยท่ี
ไดนํากอนหินขนาดใหญน้ําหนักบางกอนถึง 45 ตัน มาวางเรียงกันเป็นวงกลมไดอยางนามหัศจรรย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

นําทานเดินทางสู เมืองบาธ เมืองเกาแกท่ีมีความสําคัญและรุงเรืองตั้งแตยุคโรมัน เป็นสถานท่ีอาบน้ําของชาวโรมัน เน่ืองจาก
เป็นเมืองแหงน้ําพุรอน นําชม โรมันบาธ เป็นสถานท่ีอาบน้ําโบราณอายุกวาสองพันปี ตั้งแตยุคโรมัน แลวชมเมืองท่ีสวยงาม
และยานการคา เลือกซ้ือสินคาตางๆ แลวเดินทางไปกลับกรุงลอนดอน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร

พักท่ี Ibis London Heathrow Airport หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานฮีทโธรว

แอมสเบอรรี่

สโตนเฮนจ

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

เป็นเมืองๆ หน่ึงในเขต Wiltshire ของประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองท่ีตั้ง
ของสถานท่ีทองเท่ียวไฮไลทท่ีชื่อสโตนเฮนจ

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 3 อิสระเท่ียวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

บาธ

พิพิธภัณฑนํ้าแรรอนโรมัน

เป็นเมืองเกาแกแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร ท่ีมีศิลปะยุคโรมันท่ีหลงเหลืออยูมากมาย
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงามและความย่ิงใหญทาง
ประวัติศาสตร จึงไมนาแปลกใจเลยท่ีบาธไดรับเลือกใหเป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Ibis London Heathrow Airport หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

อิสระใหกับทานไดเต็มอ่ิมกับการเท่ียวชมเมืองในลอนดอน และสถานท่ีท่ีทานไมควรพลาดเมื่อมาเท่ียวลอนดอน นั้นก็คือ
Big Ben หน่ึงในสัญลักษณท่ีรูจักมากท่ีสุดของสหราชอาณาจักร อันท่ีจริงหอนาฬิกาน้ีชื่อวา หอเอลิซาเบธ (Elizabeth
Tower) แตทุกคนมักจะรูจักกันดีในชื่อของ บิก๊เบน (Big Ben) มากกวาเป็นหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสตมินสเตอร
(Clock Tower, Palace of Westminster) ซ่ึงในปัจจุบันใชเป็นรัฐสภาอังกฤษ

อิสระทองเท่ียว Westminster Abbey เป็นหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวหามพลาดของกรุงลอนดอน ตั้งอยูทางตะวันตกของ
พระราชวัง Westminster สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1245 ซ่ึงถือวาเป็นโบสถท่ีมีอายุเกาแกท่ีสุดในประเทศอังกฤษโบสถน้ีเป็นสถาน
ท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและยังเป็นสถานท่ีประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกและเป็นท่ีฝังพระบรมศพของกษัตริยและ
พระบรมวงศานุวงศ, London Eye, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Leiceter Square

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา

ค่ํา

พักท่ี Ibis London Heathrow Airport 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,

่ ่ ้



วันท่ี 4 อิสระเท่ียวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ําตามอัธยาศัย

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 หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

อิสระ สัมผัสบรรยากาศ การใชชีวิตแบบชาวลอนดอน ดวยการเดินทางดวยตัวทานเอง ดวยรถไฟใตดินท่ีเป็นการเดินทางท่ี
สะดวกท่ีสุดของชาวลอนดอน หรือเลือกเท่ียวชมสถานท่ีตางๆ ตามอิสระ เพ่ือใหทานไดใชเวลากับสิ่งท่ีทานชอบอยางจุใจกับการ
เขาชมพิพิธภัณฑ หรืออารตแกลลอรี่ตางๆ เชน National Gallery, British Mu-seum, Natural History Museum
สําหรับหน ุมสาวนักชอปทานตองไมพลาดท่ีจะไปถนน Knightsbridge

อิสระท่ีหางสรรพสินคาสุดหรูอยาง หางแฮรรอด(Harrods) แหลงรวมสินคาแบรนดเนม ท้ังกระเปา น้ําหอม นาฬิกา เครื่อง
ประดับ และสินคาอ่ืน ๆ อีกมากมายใหทานไดเลือกชอปป้ิง ถนนสายเดียวกันน้ีทานยังจะไดพบกับ Harvey Nichols รวมถึงดี
ไซนเนอรเจาของแฟชั่นดังบนถนน Sloane ซ่ึงก็เหมาะกับคนท่ีกําลังมองหาสินคาแบรนดหรูหราและแฟชั่นอินเทรนดท่ีเพ่ิงจะ
ขึ้นเวทีแฟชั่นเป็นท่ีสุด แถมบรรดาหางรานตางๆ ก็ลวนมีการออกแบบตกแตงไดอยางสวยงาม

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ําเอง เพ่ือใหทานใชชีวิตแบบชาวลอนดอนอยางแทจริง

ค่ํา

พักท่ี Ibis London Heathrow Airport 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 หรือเทียบเทา



วันท่ี 5 เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร - บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ - ทา
อากาศยานฮีทโธรว

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

่ ่ ่

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองเบอรตันออนเดอะวอเตอร (BOURTON ON THE WATER) หมูบานริมน้ําท่ีไดรับการขนานนาม
วา เวนิส แหง COTSWOLDS มีสะพานสรางขามแมน้ํา WINDRUSH ซ่ึงไหลผานใจกลางเมือง ธารน้ําใสลอมรอบหมูบาน
ชนบทพ้ืนเมืองของอังกฤษ บริเวณโดยรอบเต็มไปดวย รานอาหาร รานกาแฟ รานขายของท่ีระลึก สวนสาธารณะท่ีเขียวชอุม
สรางความประทับใจใหกับผูคนท่ีมาเยือนทุกเพศทุกวัย

บาย

เชิญทานอิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพ่ือชอปป้ิงอยางจุใจ

นําทานเดินทางสู Bicester Village outlet อิสระใหทานชอปป้ิงจุใจ มีหลากหลายแบรนดดังใหทานใหเลือกสรร อาทิ เชน
Balenciaga, Valentino, MCM, Er-menegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani,
Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานฮีทโทรว กรุงลอนดอน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ

ค่ํา

20.10 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน Royal
Brunei Airlines เท่ียวบินท่ี BI004 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ

ทาอากาศยานฮีทโธรว

 บาย

เป็นสวรรคของนักชอป ท่ีเป็นเอาทเลตช็อปป้ิงวิลเลจอันหรูหราและกิบ๊เกขนาดใหญแหง
หน่ึงของอังกฤษ ภายในมีสินคาหลากหลายแบรนด ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มท่ี

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร



วันท่ี 6 ทาอากาศยานบรูไน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

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

17.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

ค่ํา

18.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบิน Royal Brunei
Airlines เท่ียวบินท่ี BI519 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

20.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

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
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

รายการทองเท่ียวน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เน่ืองจากเป็นการจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจําหรือสงใหผิด

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ นั้นแตกตางกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให
เหมาะสมท่ีสุด 

การรับการดูแลเป็นพิเศษ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหนาได เน่ืองจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา และบางสาย
การบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายท้ังทางสนามบินในไทยและในตางประเทศ ซ่ึงผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาท่ีไดโดยตรง
กอนทําการจองและหากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชน ผูท่ีน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูท่ีมีโรคประจํา
ตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ

ในกรณีท่ีกองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะเป็นประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซ่ึงการตรวจคนเขาเมืองนั้นเป็นสิทธิข์องเจาหนาท่ีของรัฐของประ
เทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร ไมมีสิทธิท่ี์จะชวยเหลือใดๆ ท้ังสิ้น เพราะอํานาจ
การตัดสินใจเป็นของเจาหนาท่ีทางกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคท่ีทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียว
เทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน
และมีหนาแสตมปไมนอยกวา 5 หนากระดาษ

การงดเวนการรวมทริปบางรายการ

หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานท่ีในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดท้ัง
สิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคท่ีจะสละสิทธิแ์ละไมรวมเดินทางพรอมคณะ
 

การชําระเงิน
่ ่ ่ ์



กรุณาสํารองท่ีน่ังและชําระมัดจํา จํานวน 20,000 บาท ตอทาน พรอมคาวีซา 6,000 บาท เพ่ือสํารองสิทธิใ์นการเดินทาง และชําระ
สวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนออกเดินทาง 30 วันในวันเวลาทําการ มิเชนนั้น บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะ
โดนยึดมัดจําโดยท่ีทานจะไมสามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ จําเป็นท่ีจะตองสํารองจายคาใชจายในสวนของท่ีพัก
และตั๋วเครื่องบินไปกอนหนานั้นแลว หากทานสํารองท่ีน่ังนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการ
จองแลว กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพ่ือออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพ่ิมเติมตางๆ  ใหแก
พนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือท้ังหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขท่ีระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

จํานวนคนในการออกเดินทาง

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติม ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหากมีผูเดินทางนอยกวา 15 ทาน ซ่ึงทําใหกรุป
ไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 20 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทางได ทา
งบริษัทฯ ยินดีท่ีจะคืนเงินท้ังหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ืนใหทานหากทานตองการ
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามท่ีระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีน้ํามัน (ยกเวนหากมี  การประกาศปรับขึ้นจากทาง

สายการบินจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากทานภายหลัง) และเน่ืองจากเป็นตั๋วกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางไป-กลับได ท้ังน้ีเป็นไป
ตามเงื่อนของสายการบิน

น้ําหนักกระเปา โหลดใตทองเครื่องทานละ 2 ใบ น้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 กิโลกรัม  และกระเปา ถือขึ้นเครื่อง 1 ใบละไมเกิน 7
กิโลกรัม

คารถโคชปรับอากาศ ตามวันท่ีระบุ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

อน่ึง เรื่องของการยืนยันโรงแรมท่ีพักนั้น อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคท่ีจะทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพ่ือ
สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปล่ียนแปลงได โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3
วัน ซ่ึงจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหา
โรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผูเดินทางแนนอน

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คามัคคุเทศนหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป)

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) หากสนใจซ้ือ
ประกันเพ่ิมเติมสามารถดูรายละเอียดไดทายโปรแกรม

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา สําหรับชาวตางชาติ 

คาน้ําหนักกระเปาท่ีเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน 

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวร ทานละ 50 GBP/ทาน/ทริปท้ังน้ีทาสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของทาน

คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

วีซา
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

จริง เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา /คามัดจําตั๋วเครื่องบิน (ในกรณีท่ีออกตั๋วแลว)

เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15-20 วันทําการ

่ ่ ้ ้



*** ย่ืนวีซาแสดงตนท่ี VFS Global (เทรนด้ี ชั้น 28) ***

 เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูตและระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ**

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ
การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํา
มาประกอบการย่ืนวีซาดวย) 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตาง
ประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. หลักฐานการเงิน 
2.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา

ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน
กอนวันย่ืนวีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือน ในกรณีท่ีมีไมครบ 6 เดือน ใหขอเป็น STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง 

2.2 กรณีเปล่ียนบัญชีเป็นเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาท้ังสองเลม (ท้ังเลมเกา –เลมใหม)
***ควรเคล่ือนไหวบัญชีสมํ่าเสมอ ไมควรแตงบัญชีโดยการนําเงินกอนใหญเขาบัญชีกอนย่ืนวีซา จะทําใหยอดเงินกระโดด ซ่ึงอาจ

เป็นเหตุใหทานถูกปฏิเสธวีซาได  

2.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง 
2.2.1 สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายให อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันย่ืนวีซา และบัญชีตอง

มีครบทุกเดือน ในกรณีท่ีมีไมครบ 6 เดือน ใหขอเป็นSTATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง

2.2.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายท่ีมีการชี้แจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ (Sponsor Letter)

***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวันบัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน
และสลากออมสิน**

3. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ

สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตน

- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไม
เกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตท่ีย่ืน)

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือน
นับจากวันท่ีออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

4. เอกสารสวนตัว
- สําเนาทะเบียนบาน

- บัตรประชาชน

- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี)

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี)

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

5. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว

***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย
ท้ังสองทาน

6. ทานไมจําเป็นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น

่



7. ในกรณีท่ีมีเอกสารเป็นภาษาไทยจะตองแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับ จะตองแปลจากรานแปลหรือศูนยแปล พรอมประทับ
ตราจากรานหรือศูนยแปลเทานั้น ไมสามารถใชตัวท่ีแปลเองได(คาแปลเอกสารไมรวมในรายการทัวร ผูเดินทางเป็นผูรับผิดชอบเอง)

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแลว) ***เฉพาะทานท่ีไมผานวีซาเทานั้น***

หมายเหตุ
ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให) ทานละ

50 GBP/ทริป/ทาน

สําคัญกรุณาอานเงื่อนไขแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงินแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถ เปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆ ได

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมากจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุสุดวิสัยตางๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆ อันเน่ืองมาจากไดรับทราบ
เงื่อนไขกอนการเดินทางแลว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการ ท่ี สนามบินตนทางขาไป เทานั้น 

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบินดอนเมือง ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม

ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน้ี กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน  หากมีผู
เดินทางไมถึงท่ีกําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดิน
ทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกครั้ง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ

หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยัน
กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอแนะนําใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตาราง
การเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็น
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์
จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจ
กรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง 

หากกรุปคอนเฟิรมแลวไมสามารถเล่ือนการเดินทางได 

หากกรุปคอมเฟิรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเล่ือนการเดินทางได ไมวาจะเกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเน่ืองมา
จาก การคอนเฟิรมของกรุปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น
หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิม์ิอนุญาตใหเล่ือนวันเดินทางใดๆ ไดท้ังสิ้นและเก็บคา
ใชจายท้ังหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร 

การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปล่ียนได  

การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามท่ีทานไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไม
สามารถเปล่ียนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหากมีความจําเป็นจะตองเปล่ียนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจาย
ท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยท่ีสุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ท้ังน้ีท้ังนั้นใหเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 
 



การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตทานสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสาย

การบินกอนการเดินทาง) 


