
#15928 ทัวรอังกฤษ ลอนดอน 7 วัน 4 คืน เสาหินสโตน
เฮนจ หอคอยแหงลอนดอน บิน BI
ทัวรอังกฤษ ลอนดอน บาธ ซาลสบัวรี่ วินเซอร โรมันบาธ พระราชวังวินเซอร
ฟรีเดย 2 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบรูไน    -

2 ทาอากาศยานฮีทโธรว - บาธ - ซาลสบัวรี - สโตนเฮนจ - ลอนดอน    Hilton Gatwick หรือเทียบเทา

3 ทาวเวอรออฟลอนดอน - บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ    Hilton Gatwick หรือเทียบเทา

4 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย    Hilton Gatwick หรือเทียบเทา

5 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย    Hilton Gatwick หรือเทียบเทา

6 วินดเซอร - พระราชวังวินดเซอร - ทาอากาศยานฮีทโธรว    -

7 ทาอากาศยานบรูไน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

24 ก.พ. 66 - 2 มี.ค. 66 ฿69,999 ฿69,999 ฿68,999 ฿9,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบรูไน

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานฮีทโธรว - บาธ - 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. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 10 เคานเตอร U สายการบินรอยัลบรูไน (BI) โดยมีเจาหนาท่ีทางบ
ริษัทฯ 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

นําทานเดินทางสู เมืองบาธ (BATH) (ประมาณ 164 กม./ 1 ชม.) เท่ียวชมเมืองเกาแกท่ีมีอายุยาวนานกวา 2,000 ปี ท่ี
สรางขึ้นมาตั้งแตยุคโรมันโบราณเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรเป็นอยางมาก สถาปัตยกรรมแบบโรมัน ดวย
หลักฐานการเป็นบอน้ําพุรอนและซากอาคารเกาแกท่ีหลงเหลืออยูทําใหเมืองบาธไดขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองคการยู
เนสโกในปี ค.ศ.1987 ตอมามีการปรับปรุงซอมแซมตัวอาคารดวยเงินลงทนถึง 5.5 ลานปอนด

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองซาลสบัวรี่ (SALISBURY)

นําทานเขาชม เสาหินสโตนเฮนจ (STONEHENGE) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกอนประวัติศาสตร มีอายุกวา
5,000 ปี เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญ ตั้งอยูกลางทุงราบกวางใหญ ซ่ึงไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน กอง
หินหรือแนวแทงหินท่ีเป็นความลับดํามืดในชวงหน่ึงของประวัติศาสตร แนวหินน้ีมีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3 กิโลเมตร
ประกอบไปดวยกอนหินทรงสูงขนาดใหญประมาณ 112 กอน ตั้งโดดเด่ียวอยูกลางทุงนา เป็นรูปวงกลมซอนกันอยู 3 วงมีอายุ
ประมาณปลายยุคหินถึงตนยุคบรอนซ

จากนั้นกลับสู กรุงลอนดอน (LONDON)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน

พักท่ี Hilton Gatwick หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานฮีทโธรว

บาธ

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

เป็นเมืองเกาแกแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร ท่ีมีศิลปะยุคโรมันท่ีหลงเหลืออยูมากมาย
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงามและความย่ิงใหญทาง
ประวัติศาสตร จึงไมนาแปลกใจเลยท่ีบาธไดรับเลือกใหเป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

ซาลสบัวรี บาย

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



วันท่ี 3 ทาวเวอรออฟลอนดอน - บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ

สโตนเฮนจ

ลอนดอน

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  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Hilton Gatwick หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทาน เขาชมภายใน หอคอยแหงลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอน
ในอังกฤษเป็นพระราชวังท่ีเดิมสรางโดยพระเจาวิลเลียมท่ี 1 แหงอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก
พระราชวังเป็นรูจักกันในนามวา “หอคอยแหงลอนดอน” หรือ “หอ” ในประวัติศาสตร ตัวปราสาทตั้งอยูภายในโบโรแหงทาวเวอร
แฮมเล็ทสและแยกจากดานตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ดวยลานโลงท่ีเรียกวาเนินหอคอยแหง
ลอนดอน หรือ “ทาวเวอรฮิล” (Tower Hill)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ใหทานล้ิมรสเป็ดยางชื่อดัง ณ FOUOR SEASON RESTAURANT

นําทานเดินทางสู บิสเตอร เอาทเลท วิลเลจ (BICESTER VILLAGE OUTLET) ใหทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคา
ท่ีมีรานคามากกวา 120 รานคาแบรนดเนม ใหทานเลือกซ้ืออยางจุใจ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ไมรวมอยูในรายการ เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน

พักท่ี Hilton Gatwick หรือเทียบเทา

ทาวเวอรออฟลอนดอน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอนในอังกฤษ
เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ตัวหอคอยใชเป็นปอม พระราชวังของพระมหากษัตริย
และท่ีจําขังโดยเฉพาะสําหรับนักโทษท่ีมียศศักดิส์ูง

่



วันท่ี 4 อิสระเท่ียวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เป็ดยางชื่อดัง ณ FOUOR SEASON RESTAURANT

บิซสเตอร เอาทเลต วิลเลจ บาย

เป็นสวรรคของนักชอป ท่ีเป็นเอาทเลตช็อปป้ิงวิลเลจอันหรูหราและกิบ๊เกขนาดใหญแหง
หน่ึงของอังกฤษ ภายในมีสินคาหลากหลายแบรนด ใหเดินชอปป้ิงไดอยางเต็มท่ี

 คํ่า  Hilton Gatwick หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไมมีรถบริการรับสง และไมรวมคาอาหารกลางวัน
และเย็น คาใชจายท้ังหมดเป็นความรับผิดชอบของตัวทานเอง

- อิสระเลือกซ้ือสิ้นคาท่ีหางดังใจกลางกรุงลอนดอน เชน หางแฮรรอดส (Harrods) ในยานไนซบริดจ (Knights Bridge)
จากนั้นอิสระใหทานไดสนุกกับการเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย บริเวณถนนออกฟอรด (Oxford Street) ซ่ึงเรียกไดวาเป็น
ศูนยกลางการชอปป้ิงในกรุงลอนดอน มีรานคาเสื้อผาแฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกวา 2
กิโลเมตร อาทิ เชน Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer,
H&M, Miss Selfridge ฯลฯ หาง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีหางสุดหรูอยาง Selfridges ท่ีมีสินคาซุปเปอร
แบรนด ตั้งอยูอีกดวย

- อิสระใหทานเลือกเท่ียวนอกเมืองตามอัธยาศัย เดินทางสูเมือง Leavesden อันเป็นท่ีตั้งของ Warner Bros. Studio
London ใหทานไดเขาชมบาน ของภาพยนตร Harry Potter ท้ัง 7 ภาค ท่ีไดเปิดใหแฟนๆ เขาชมตั้งแตตนปี 2012 หลังจากการ
ถายทําท้ังหมดเสร็จสิ้นลง ใหทานไดตื่นตาตื่นใจกับสถานท่ีถายทําจริงของทุกๆอยาง ท่ีเราไดเห็นในหนัง ตลอดระยะเวลากวา
10 ปีแหงการถายทําอันยาวนาน จนอาจเรียกไดวาเป็นบานอีกหลังของนักแสดงและทีมงานหลายรอยชีวิตผูอยูเบื้องหลังความ
อลังการและความสําเร็จท่ัวโลก ทานจะมีโอกาสไดเห็นแทบทุกมุมสําคัญๆ ท่ีเคยเห็นในภาพยนตร ไมวาจะเป็นหองน่ังเลนรวม
ของบานกริฟฟินดอร กระทอมแฮกริด ภายในบานโพรงกระตาย หองทํางานรูปทรงกลมของดัมเบิลดอร คุกใตดินของสเนป รวม
ถึงกระทรวงเวทมนตรดวย เอาเป็นวานึกหองไหนออก หองนั้นมีหมดเลย รวมถึงสถานท่ีขนาดใหญอยางตรอกไดแอกอนท่ี
บรรยากาศมันใชมาก ซอยพริเว็ท บานเกาของแฮรรี่ท่ีโดนระเบิด และชานชาลา 9 3/4 ก็มีใหเราไดเดินเขาไปชมของจริง เสมือน
เดินเขาไปในภาพยนตรจริงๆ ทุกประการ

พักท่ี Hilton Gatwick 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

้



วันท่ี 5 อิสระเท่ียวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

วันท่ี 6 วินดเซอร - พระราชวังวินดเซอร - ทาอากาศยานฮีทโธรว

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ

อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

อิสระอาหารกลางวันและค่ํา ตามอัธยาศัย

สรางมามากกวา 900 ปี หรือสําหรับนักชอปป้ิง หางแฮรรอดส (Harrods) ในยานไนซ
บริดจ (Knights Bridge) บริเวณถนนออกฟอรด (Oxford Street) ซ่ึงเรียกไดวาเป็น
ศูนยกลางการชอปป้ิงในกรุงลอนดอน

 คํ่า  Hilton Gatwick หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

อิสระเต็มวัน เท่ียวลอนดอน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไมมีรถบริการรับสง และไมรวมคา
อาหารกลางวันและเย็น คาใชจายท้ังหมดเป็นความรับผิดชอบของตัวทานเอง

พักท่ี Hilton Gatwick 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  Hilton Gatwick หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู เมืองวินเซอร เพ่ือถายรูปดานนอกกับ พระราชวังวินเซอร (WINDSOR CASTLE) อีกหน่ึงพระราชวังอัน
เป็นท่ีแปรพระราชฐานของราชวงศอังกฤษมากวา 900 ปีโดยกษัตริยวิลเลียมผูพิชิต โดยมีหองท่ีสําคัญตาง ๆ ท่ีประดับประดาได
อยางสวยงามอลังการโดยเฉพาะSTATE APARTMENTท่ีรวบรวมสมบัติล้ําคาไวมากมาย และ KING ‘ S CHAMBER ท่ีเก็บ
ภาพเขียนอันทรงคุณคาตลอดจนอุทยานภายนอกบนเน้ือท่ีกวางขวางตกแตงดวยพรรณไมนานาชนิดอยางสวยงาม (ไมมีบริการ
อาหารกลางวัน)



วันท่ี 7 ทาอากาศยานบรูไน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ ไมมีบริการอาหารกลางวัน

บาย

14.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินฮีทโทรว เพ่ือผานขั้นตอนการทําคืนภาษีเช็คบัตรโดยสารและกระเปาเดินทาง

ค่ํา

18.55 น. เดินทางสู สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน โดยเท่ียวบินท่ี BI 004

วินดเซอร

พระราชวังวินดเซอร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วินดเซอรเป็นเมืองอันเกาแกตั้งแตยุคกลาง ตั้งอยูหางจากนครลอนดอนไปทางตะวันตก
ประมาณ 35 กิโลเมตร อยูทางตอนใตของแมน้ําเทมสซ่ึงเป็นเขตแดนของเมืองอีตันท่ีมี
ขนาดเล็กและเกาแก เป็นท่ีรูจักอยางกวางขวางวาเป็นท่ีตั้งของปราสาทวินดเซอรซ่ึงเป็น
หน่ึงในท่ีพักอาศัยอยางเป็นทางการของราชวงศอังกฤษ

หน่ึงในพระราชวังท่ีนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวอังกฤษทุกคนตองมากัน เป็นพระราชวังเกาแก
แหงเมือง Eton ซ่ึงถือเป็นพระราชวังท่ีสรางเป็นปราสาทใหญท่ีสุดในอังกฤษ ตั้งแตสมัย
พระเจาวิลเลียมในศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบันยังคงเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระราชินีอลิซา
เบธท่ี 2 ท่ียังทรงเสด็จมาประทับบางเป็นครั้งคราว

ทาอากาศยานฮีทโธรว บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

 กิจกรรม บาย

15.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน เพ่ือแวะเปล่ียนเท่ียวบิน

ค่ํา

18.30 น. ออกเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี BI 519

20.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

 บาย



 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

ทาอากาศยานบรูไน
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 (ในวันเวลาทําการ) 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 2,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในสวนท่ีเหลือ

- คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน้ําใจในการบริการ

- คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเปาโรงแรมและสนามบิน เป็นตน 

วีซา
ในการย่ืนขอวีซา ทางบริษัทฯ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียมเอกสารใหครบตามท่ีสถานทูตระบุเทานั้น

(การอนุมัติวีซาขึ้นอยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตนั้น) พรอมสงมอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดิน
ทาง
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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 กับทาง

การย่ืนวีซาอังกฤษ

* เอกสารทุกอยางตองสแกนเขาในระบบออนไลนหนาเว็บไซดกอน ถึงจะทราบคิววีซาวางเพ่ือไปสแกนลายน้ิวมือ ดังนั้นกรุณา
เตรียมและสงเอกสารภายในวันท่ีกําหนด *

**ใชเวลาพิจารณาอนุมัติวีซา 20 วันทําการเอกสารในการขอวีซา  (กรุณาจัดสงภายใน 30 วันกอนวันเดินทาง)

สถานทูตอังกฤษกําหนดใหผูสมัครวีซาตองแปลเอกสารทางราชการจากศูนยแปลพรอมมีตราประทับดวย เชน ใบเปล่ียนชื่อ-สกุล,
ทะเบียนสมรส,สูติบัตร,ทะเบียนการคา,ทะเบียนพาณิชย,สัญญาเชา-ซ้ือ,ใบจัดตั้งหอพัก,ใบรับรองบุตรบุญธรรม

หลักฐานการย่ืนวีซาอังกฤษ

1. เอกสารสวนตัว
- หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หากมีหนังสือเดินทางเลมเกาใหแนบมาดวย เพ่ือประกอบการพิจารณาวีซา

- รูปถายสีขนาด 1.5 x 2 น้ิว หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหนาวัดจากศรีษะจรดคาง 3 ซม. จํานวน 2 รูปตอทาน
 ถายไมเกิน 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
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4. กรณีท่ีผูเดินทางเป็นเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปี
- เด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ ไมไดเดินทางพรอมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมายยินยอมจาก

ทางอําเภอ โดยท่ีบิดา-มารดาจะตองไปย่ืนเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับอีกทานหน่ึงได ณ ท่ี
วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอยางถูกตอง

- กรณีบุตรอยูในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝายใดฝายหน่ึง จะตองมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหยาราง
โดยมีขอความระบุวา “มีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว” 

หมายเหตุ
ยังไมรวมคาวีซา 6,000-บาทและคาทิปอีก 2,000- บาท

รายการทัวรอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณอ่ืน ๆ ท่ีไมคาดคิดหรือมีผลกับการเดิน
ทางและรายการทัวร  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของคณะเป็นสําคัญ

อัตราคาบริการ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเพ่ิมเติม

ตั๋วกรุป เมื่อออกตั๋วแลวเล่ือนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปล่ียนแปลงตั๋ว)

โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับดุลพินิจของหัวหนาทัวรโดยคํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกคาเป็น
หลัก

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

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

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


