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COUNTDOWN ENGLAND7วนั4คืน 

โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

27-2 มกราคม 2563 59,900 59,900 57,900 11,500 39,900 

*** เด็ก INFRANT อายุนอ้ยกว่า 2 ปี ราคา 7,500 บาท *** 
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วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ โรงแรมท่ีพกั 

27 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)    - 

28 สนามบินฮีทโธรว ์ลอนดอน (ประเทศองักฤษ)-สโตนเฮน้จ-์พิพิธภณัฑ์
น ำ้แร่เมืองบำธ – Pulteney Bridge 

   HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 

29 มหาวิหารเวสตมิ์นสเตอร ์– EMIRATES STADIUM – ชอ้ปป้ิงถนน 

OXFORD 

   IBIS HOTEL LONDON หรือ

เทียบเท่า 

30 พระราชวงัวินเซอร-์เขา้ชม WARNER BROS. STUDIO    IBIS HOTEL LONDON หรือ

เทียบเท่า 

31 ถ่ำยรูปหน้ำมหำวิหำรเซนต์ปอล- ข้ึนกระเชา้ LONDON EYE-ล่องเรือ

แมน่ ้าเทมส ์

   IBIS HOTEL LONDON หรือ

เทียบเท่า 

1 สะพานหอคอย-อาคารรฐัสภา – บ๊ิกเบน – สนามบินฮีทโธรว ์ 

(ลอนดอน) – สนามบินบรูไน 

    

2 สนามบินบรูไน – กรุงเทพฯ    - 

ขอ้แนะน าประกอบการตดัสินใจ 

 โปรแกรมทวัร ์คดัสรรสถานท่ีท่องเท่ียวมาอยา่งดี  

 บินโดยสายการบิน PREMIUM ROYAL BRUNEI น ้าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรมั 

 โปรแกรมน้ีเหมาะกบัผูค้นทุกเพศทุกวยั รวบรวมสถานท่ีเท่ียวช่ือดงัมากมายอาทิ เชน่ สโตนเฮน้ท,์ WARNER 

BROS. STUDIO ,ข้ึนกระเชา้ LONDON EYE-ล่องเรือแมน่ ้าเทมส ์,พิพิธภณัฑน์ ้ าแร่เมอืงบาธ, พระราชวงัวิน

เซอร ์

 ไซสก์รุป๊เล็ก เพียง 20 ท่าน ใชร้ถท่ีนัง่เป็นรถบสัขนาด 29 ท่ีนัง่  

 โรงแรมท่ีพกัเป็นระดบั 4 ดาวแท ้สะอาดและปลอดภยั พกัในลอนดอน 3 คืน 

วนัท่ี 27 ธ.ค 62        กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -สนามบินบนัดาเสรีเบกาวนั (บรูไน)                (-/-/-) 

10.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาทเ์ตอร ์U ประตูท่ี 9 สายการ

บิน ROYAL BRUNEI เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทุกท่าน 

13.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เท่ียวบินท่ี  

BI514  บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
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17.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน 

 

 

วนัท๋ี 28 ธ.ค 62        สนามบินฮีทโธรว ์ลอนดอน (ประเทศองักฤษ)-สโตนเฮน้จ-์พิพิธภณัฑน์ ้าแร่เมืองบาธ –  

                               Pulteney Bridge                                                                                       (-/L/D) 

00.15 น. ออกเดินทางกลบัสูส่นามบินฮีทโธรว ์ลอนดอน โดยสายการ ROYAL BRUNEI เท่ียวบินท่ี  BI003 

06.50 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว ์นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง 

รถโคช้รอรบัท่าน ออกเดินทางสูเ่มืองซาลสบ์วัร่ี น าท่านเขา้ชมเสาหินสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1ใน 7 

ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก กองหินหรือแนวแท่งหินท่ีเป็นความลบัด ามืดในชว่งหน่ึงของประวติัศาสตร ์จากน้ัน

ออกเดินทางต่อสูเ่มืองบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ท่ีมีอายุตั้งแต่เมื่อครั้งโรมนัเรืองอ านาจจาก

หลกัฐานบ่อน ้าพุรอ้น และซากอาคารเก่าแก่ท่ีหลงเหลืออยูท่ าใหเ้มืองบาธไดร้บัการแต่งตั้งเป็นเมือง

มรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์น ้าแร่รอ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวติัการคน้พบท่ีน่าสนใจ 

ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมือง คือบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้าแรร่อ้นคิงส ์(The Sacred 

Spring) สว่นท่ีสองคือ บริเวณวดั และสว่นท่ีสาม คือ บริเวณท่ีเปิดบริการใหนั้กท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใช ้

บริการน ้า ซ่ึงมีทั้งสระวา่ยน ้า, บ่อน ้าแรเ่ย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน ้า และสว่นท่ีเป็น Turkish Bath และให้

ท่านไดชิ้มน ้าแรท่ี่จดัใหก้บันักท่องเท่ียวเท่าน้ัน หลงัจากน้ันพาท่านชมเมืองและอาคารบา้นเรือนท่ีถูก

สรา้งข้ึนในยุค หลงัจากน้ันพาท่านผ่านชม  สะพาน Pulteney Bridge สะพานเก่าแก่และสวยงามท่ีสุด

แห่งหน่ึงของโลก นอกจากน้ันยงัเป็นแลนดม์ารค์ส าคัญแห่งหน่ึงของเมืองบาธ (Bath) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 29 ธ.ค 62         มหาวิหารเวสตมิ์นสเตอร ์– EMIRATES STADIUM – ชอ้ปป้ิงถนน OXFORD           (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้ากบั มหาวิหารเวสตมิ์นสเตอร ์(Westminster Abbey) ตั้งอยูท่างตะวนัตกของ

พระราชวงัเวสตมิ์นสเตอรใ์นแขวงเวสตมิ์นสเตอร ์กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ มหาวิหารเวสตมิ์นส

เตอรเ์ป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและท่ีฝังพระบรมศพของพระมหากษัตริย์

องักฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์ระหวา่งปี ค.ศ. 1546 ถึง 1556 ท่ีน่ีไดร้บัเล่ือนฐานะข้ึนเป็นอาสน

วิหาร ต่อมาในรชัสมยัของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 1 ก็ไดร้บัแต่งตั้งใหเ้ป็นพระอารามหลวง 

ปัจจุบนัท่ีน่ีเป็นโบสถข์นาดใหญ่ โดยมีสถาปัตยกรรมเป็นแบบโกธิค ซ่ึงเมื่อปี ค.ศ. 1245 พระเจา้เฮนร่ีท่ี 

3 ทรงสรา้งโบสถเ์วสตมิ์นสเตอรค์รอ่มโบสถเ์ก่าแก่ท่ีมีอยูเ่ดิม และพระองคเ์ลือกใหเ้ป็นท่ีฝังพระศพของ

พระองคเ์อง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

 

หลงัจากน้ันพาท่านเขา้ชม เอมิเรตสส์เตเดียม (Emirates Stadium) หรือ สนามกีฬาเอมิเรตส ์สนาม

เหยา้ของสโมสรฟุตบอลอารเ์ซนอล เปิดใชง้านเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2006 สนามแห่งน้ีอฒัจรรย์

จะเป็นเกา้อ้ีทั้งหมด 60,355 ท่ีนัง่ ซ่ึงนับวา่เป็นสนามฟุตบอลท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ของพรีเมียรลี์ก

ตามหลงัเพียงสนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ และเป็นสนามกีฬาท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในลอนดอนรองจาก

สนามเวมบลียแ์ละสนามทวิกเคนแฮม หลงัจากน้ันพาทุกท่าน SHOPPING ท่ีถนน OXFORD ถนนสาย

หลกัใน city of Westminster ยา่นเวสตเ์อนของลอนดอน ซ่ึงมีความยาวมากถึง 1.6 กิโลเมตรเลยทีเดียว 

Oxford street เป็นช่ือท่ีขาดไมไ่ดอ้ยา่งเด็ดขาดส าหรบันักชอ้ป อยา่งท่ีไดบ้อกในขา้งตน้วา่มีรา้นคา้ต่างๆ 

ใหเ้ลือกใชบ้ริการมากกวา่ 300 รา้นเลยทีเดียว ส าหรบัรา้นท่ีแบรนดค์นไทยเรานิยมและรูจ้กักนัดีก็มีทั้ง 

H&M , Topshop , Zara , Burberry , Mango, Next , LongChamp , UniQLO , Esprit , Quicksilver เป็น

ตน้ นอกจากน้ันแลว้ท่ีน่ียงัสามารถหาแบรนดอ่ื์นๆ ไดเ้กือบครบทุกแบรนดเ์ลยทีเดียว อีกทั้งท่ีน่ียงัมีหา้ง

ช่ือดงัในต านานอยา่ง Selfridges หา้งท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในองักฤษ และอีกรา้นท่ีน่าสนใจคือ house 

of Fraser ท่ีผูค้นไมแ่น่นมากและมีสินคา้วยัรุน่น่ารกัๆ ใหเ้ลือกเยอะ ส าหรบัขาชอ้ปท่ีช่ืนชอบสินคา้ลด

ราคา Debenhams เป็นหา้งสรรพสินคา้ใน Oxford street ท่ีชอบมีการจดัลดราคาเป็นประจ า แถมยงั

ชอบจดัเคร่ืองส าอางคห์รือน ้าหอมมาจดัเป็นเซ็ทและจดัจ าหน่ายในราคาท่ีถูกอีกดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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IBIS HOTEL LONDON หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 30 ธ.ค 62       พระราชวงัวินเซอร-์เขา้ชม WARNER BROS. STUDIO                                         (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าคณะเดินทางสูพ่ระราชวงัวินเซอร ์(WINSOR CASTLE) โดยพระราชวงัจะอยูบ่นเนินสูงมองเห็นแมน่ ้า

เทมสอ์ยูเ่บ้ืองล่าง พระราชวงัวินเซอรเ์ป็นท่ีประทบัประมุขสูงสุดแห่งประเทศองักฤษมาตลอด 900 ปี จึง

ถือไดว้า่พระราชวงัแห่งน้ีเป็นพระราชวงัท่ีมีผูพ้ านักอาศยัต่อเน่ืองยาวนานกวา่พระราชวงัแห่งใดในโลก 

โดยทุกท่านจะเดินผ่าน Jubilee Garden ก่อนเขา้สูอ่าคารจดัแสดงประวติัความเป็นมาของพระราชวงั ส่ิง

ท่ีน่าสนใจควรค่าแก่การชมคือ เขตพระราชฐานชั้นใน State Apartment (ทางบริษัทรวมค่าเขา้ชมสว่นน้ี

แลว้) ถือเป็นหวัใจของพระราชวงั หอ้งทุกหอ้งจึงถูกประดบัประดาดว้ยทรพัยส์มบติัของราชวงศอ์นั

ประมาณค่ามิไดไ้มว่า่จะเป็นภาพเขียนฝีมือ, มา่น, ปักประดบั ผนัง, เครื่องลายคราม, รูปป้ัน, อาวุธ ชุด

เกราะ รวมไปถึงเฟอรนิ์เจอรใ์นยุค  ต่าง ๆ The King's Chamber อนัมีภาพเขียนเป็นจุดเด่น 

นอกเหนือจากเตียงไมส้ลกัปิดทองสไตลฝ์รัง่เศสสมยัศตวรรษท่ี 18 ท่ีตั้งตระหง่านอยูก่ลางหอ้ง และหอ้ง

ท่ีโดดเด่นท่ีสุด St.George's Hall ทอ้งพระโรงแห่งน้ีมีความยาวกวา่ 50 เมตรจึงมกัใช ้ในงานพระราช

พิธี เชน่งานเล้ียงรบัรองพระราชอาคนัตุกะในพระนางเจา้อลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบกอธิก 

ประดบัประดาดว้ยอาวุธชุดเกราะ และตราประจ าราชวงศ ์St. George's Chapel มหาวิหารสไตลโ์กธิกท่ี

งดงามท่ีสุดในประเทศองักฤษ อาคารแห่งน้ีเริ่มก่อสร ้างในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจา้เอ็ดเวิรด์ท่ี 4 และ

ใชเ้วลากวา่ 50 ปีจนส าเร็จลุล่วง ในแต่ละปีพระราชวงศอ์งักฤษจะเสด็จไปประทบัเพ่ือพกัผ่อนอยา่ง

สม า่เสมอ โดยปราสาทสว่นบนดา้นตะวนัออกจะเป็นเขตท่ีประทบัของสมเด็จพระราชินี สว่นดา้นใต้

ปราสาทจะมีปารค์ขนาดใหญ่กวา่ 800 เฮกเตอร ์ช่ือเดิมวา่เกรต ปารค์ ซ่ึงถือวา่เป็นแหล่งรวบรวม

กุหลาบพนัปีท่ีใหญท่ี่สุดในโลก 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากน้ันพาท่านด าด่ิงลงไปในโลกแห่งคาถา กลวิเศษ และเวทมนตร ์     อนัน่าท่ึง ท่ี  WARNER 

BROS. STUDIO   ชมเบ้ืองหลงัเพ่ือคน้หาความลบัท่ีซอ่นอยูห่ลงักลอ้งของภาพยนตร ์แฮรร่ี์ พอตเตอร ์

ทั้ง 8 ภาค พรอ้มส ารวจฉากต่าง ๆ ท่ีใชจ้ริงในภาพยนตร ์เชน่ ฮอกวอตส ์ตรอกไดอากอน และซอยพรี
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เว็ต และอีกมากมาย กา้วข้ึนรถเมลอ์ศัวินราตรีสามชั้นสุดพิลึกท่ีแฮรร่ี์นัง่ในภาค นักโทษแห่งอซัคาบนั 

ตลอดจนรถบินไดจ้ากภาค หอ้งแห่งความลบั จากน้ัน โพสท่าถ่ายรูปบริเวณหนา้บา้นหลงัเก่าของแฮรร่ี์ท่ี

ซอยพรีเว็ต บา้นเลขท่ี 4 ก่อน ก่อนไปล้ิมรสบตัเตอรเ์บียรฟ์องฟ่อดชั้นเลิศ มุง่หนา้สูช่านชลา 9 ¾ ท่ีได

รบัการออกแบบใหมเ่อ่ียม ซ่ึงคุณสามารถข้ึนรถไฟไอน ้าสายฮอกวอตส ์   เอ็กซเ์พรส และโพสท่าถ่ายรูป

กบัรถเข็นกระเป๋าท่ีก าลงัเลือนหายเขา้ไปในก าแพงชานชลา ส ารวจฉาก ชุด และอุปกรณป์ระกอบต่าง ๆ 

ท่ีจดัแสดงงานศิลป์แห่งองักฤษ และเทคโนโลยลี ้าสมยัท่ีใชใ้นการผลิตภาพยนตร ์ทวัรน้ี์รวมการเขา้ชม

แบบจ าลองฮอกวอตสข์นาด 1:24 ท่ีใชถ่้ายท าฉากภายนอกของตวัโรงเรียนพ่อมดแมม่ดแห่งน้ีอยา่ง

ใกลชิ้ด 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

IBIS HOTEL LONDON หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 31 ธ.ค 62          ถ่ายรูปหนา้มหาวิหารเซนตป์อล- ข้ึนกระเชา้ LONDON EYE-ล่องเรือแม่น ้าเทมส-์  

                                SHOPPING ถนน HARRODS                                                                       (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

พาคณะเดินทางสู ่มหาวิหารเซนตป์อล  St. Paul’s Cathedral เป็นวิหารเก่าแก่ท่ีมีความสวยงามมาก

ท่ีสุดแห่งหน่ึงใจกลางกรุงลอนดอน และมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 รองจากโบสถ ์Liverpool Cathedral 

ในองักฤษ ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 604 ตั้งอยูบ่น Ludgate Hill ซ่ึงเป็นจุดท่ีสูงสุดของเมืองลอนดอน สรา้งข้ึน

เพ่ืออุทิศแด่นักบุญเปาโล เป็นผลงานช้ินท่ีโดดเด่นของสถาปนิก      ช่ือดงัท่ีช่ือ “Sir Christopher Wren” 

ต่อมาเกิดเหตุการณไ์ฟไหมค้รั้งใหญ่    ในเมืองลอนดอน ท าใหโ้บสถน้ี์ไดร้บัความเสียหายอยา่งมาก 

ต่อมาไดมี้การซ่อมแซม และเปิดใหบ้ริการในปี ค.ศ. 1697 ซ่ึงโบสถน้ี์มีสถาปัตยกรรมสไตลบ์าร็อกท่ี

สวยงาม ในสมยัศตวรรษท่ี 17 ใชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพของบุคคลส าคญัในประเทศองักฤษ และใชจ้ดัพระ

ราชพิธีต่าง ๆ ท่ีส าคญั ปัจจุบนัโบสถแ์ห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรูจ้กัและมีช่ือเสียงมากในกรุง

ลอนดอน บริเวณดา้นหนา้ของโบสถ ์เป็นอนุสาวรียข์องพระนางวิคตอเรีย 

หลงัจากน้ันพาทุกท่านเดินทางสู ่London Eye หน่ึงในแลนดม์ารค์ส าคญัของกรุงลอนดอนท่ีหลายคนคุน้

ชินกนัดี เป็นชิงชา้สวรรคท่ี์มีขนาดใหญ่และสูงท่ีสุดในยุโรป(เคยสูงท่ีสุดในโลกมาก่อน) ซ่ึงมีความสูงถึง 

135 เมตร หรือ 443 ฟุต ตั้งอยูริ่มแมน่ ้าเทมส ์ยา่น Southwark เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมอยา่งเป็น
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ทางการ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินกบัการชมวิวทิวทศัน์ของเมือง

ลอนดอนท่ีค่อยๆเคล่ือนสูงข้ึนไดแ้บบ 360 องศา และสถานท่ีส าคญัในลอนดอนทั้ง Big Ben, The 

Tower Bridge, St. Paul’s Cathedral, The River Thames และอีกมากมาย จนท าใหปั้จจุบนักลายเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก และสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกไดอ้ยา่งไมข่าดสาย 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

พาทุกท่าน ล่องเรือแมน่ ้าเทมส ์(Thames River) ซ่ึงถือเป็นแมน่ ้าท่ีมีระยะทางยาวท่ีสุดในประเทศ

องักฤษ และยงัยาวเป็นอนัดบัสองของสหราชอาณาจกัร ดว้ยความยาวกวา่ 346 กิโลเมตร อีกทั้งยงัไหล

ผ่านทางตอนใตข้องประเทศองักฤษ และกรุงลอนดอน จึงท าใหแ้มน่ ้าเทมสน้ี์กลายเป็นจุดหมาย

ปลายทางของการท่องเท่ียวหน่ึงของการมาเยือนลอนดอนเลยทีเดียว โดยระหวา่งล่องเรือ ท่านจะไดผ่้าน

ชมแลนดม์ารค์ส าคญัมากมาย อาทิเชน่ ลอนดอนอาย (LONDON EYE), ทาวเวอรบ์ริดจ ์

(TOWERBRIDGE), สะพานเวสตมิ์นสเตอร ์(WESTMINSTER BRIDGE) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม หลงัจากน้ันน าทุกท่านเดินทางสูส่นามบิน 

IBIS HOTEL LONDON หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 1 ม.ค 63          สะพานหอคอย-อาคารรฐัสภา – บ๊ิกเบน – สนามบินฮีทโธรว ์ (ลอนดอน) – สนามบินบรูไน 

                                                                                                                                          (B/L/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทุกท่านถ่ายรูปกบั สะพานหอคอย แห่งกรุงลอนดอน (London Tower Bridge) ซ่ึงเป็นสะพานท่ีข้ึนช่ือ

วา่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงลอนดอน โดยมีลกัษณะเป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยูร่วมกนั ทั้งยงั

ประกอบไปดว้ยหอคอย 2 หอ จึงท าใหส้ะพานแห่งน้ีมีช่ือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา่ สะพานหอคอย นัน่เอง เดิม

ทีสะพานทาวเวอรบ์ริดจถู์กสรา้งข้ึนมาเพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรบัการจราจรขา้มแมน่ ้าเทมสข์อง

ลอนดอน ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งนานถึง 8 ปี โดยแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1894 นัน่เอง โดยหอคอยแห่งน้ีได้

ถูกออกแบบใหมี้ลกัษณะเป็นหอคอยคู่และใชส้ถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีมีความสวยงดงามและแสดงถึง

การเป็นหอคอยลอนดอนไดเ้ป็นอยา่งดี หลงัจากน้ันพาทุกท่านเขา้ชม หอคอยแห่งลอนดอน หรือท่ีรูจ้กั

กนัในช่ือ อาคารรฐัสภา  (Houses of Parliament)  ซ่ึงแต่เดิมเป็นหอสีขาวท่ีสรา้งโดยพระเจา้วิลเลียมท่ี 

1 

แห่ง
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องักฤษในปี ค.ศ. 1078 แต่กลุ่มส่ิงก่อสรา้งทั้งหมดของหอคอยแห่งลอนดอนตั้งอยูร่อบวงแหวนสองวง

ภายในก าแพงและคูป้องกนัปราสาทตวัหอคอยใชเ้ป็นป้อม พระราชวงัของพระมหากษัตริย ์และท่ีจ าขงั

โดยเฉพาะส าหรบันักโทษท่ีมียศศกัด์ิสูงเชน่พระราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 1ก็เคยทรงถูกจ าขงัในหอคอยโดย

พระราชินีนาถแมรี และยงัเป็นท่ีส าหรบัประหารชีวิตและทรมาน คลงัเก็บอาวุธ ทอ้งพระคลงั สวนสตัว ์

โรงกษาปณห์ลวง หอเก็บเอกสาร หอดูดาว และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1303 เป็นท่ีเก็บรกัษามงกุฏและเครื่อง

ราชาภิเษกของสหราชอาณาจกัร 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

ก่อนเดินทางไปสนามบิน น าคณะถ่ายรูปกบัแลนดม์ารค์ส าคญัของกรุงลอนดอน หอนาฬิกาบ๊ิกเบน 

(BIG BEN) หอนาฬิกาแห่งน้ี เป็นสญัลกัษณข์องกรุงลอนดอนมามากกวา่ 150 ปีแลว้ โดยจุดเด่นของ

หอนาฬิกาแห่งน้ี คือสามารถบอกเวลาไดท้ั้ง 4 ทิศทาง เป็นนาฬิกาบอกเวลาท่ีใหญท่ี่สุดในโลก และเป็น

เครื่องบอกเวลามาตรฐานของหอดูดาวเมืองกรีนิช ผ่านสถานีวิทยุ BBC ท่ีจะถ่ายทอดสดเสียงตีบอก

นาฬิกา Big Ben ใหไ้ดย้ินกนัทัว่โลก โดยหอนาฬิหาน้ีมีความสูงถึง 96.3 เมตร มีระฆงัส าหรบัตีบอก

เวลา 5 ใบ โดยมีใบเดียวท่ีตีบอกเวลา สว่นอีก 4 ใบจะตีเป็นท านองเพ่ือใหเ้กิดความไพเราะ 

18.00 น. ออกเดินทำงกลบัสูส่นำมบนิบนัดำเสรีเบกำวนั (บรูไน) โดยสำยกำรบนิ ROYAL BRUNEI  

เท่ียวบนิท่ี  BI004 

วนัท่ี 2 ม.ค 63       สนามบินบรูไน – กรุงเทพฯ 

15.35 น. เดินทางถึงสนามบินบนัดาเสรีเบกาวนั (ประเทศบรูไน) 

18.30 น.  ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เท่ียวบินท่ี  BI519 

20.15 น. เดินทำงกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

27-2 มกราคม 2563 59,900 59,900 57,900 11,500 39,900 

*** เด็ก INFRANT อายุนอ้ยกว่า 2 ปี ราคา 7,500 บาท *** 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว  
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุป๊มีการ    

คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การช าระค่าบริการ 

- การจองครั้งแรก มดัจ  าท่านละ 15,000 บาท  ภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั  หากเป็นชว่ง

เทศกาลหรือวนัหยุดยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   

(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ าหรือช าระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการ

เดินทาง)  

- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วนั หกัเงินมดัจ า 15,000 บาท/ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนั หกัมดัจ า 50 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07ว วนั หกัมดัจ า 80 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร ์/ ท่าน 

**ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศตุรกีโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่าน

การตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและตุรกี ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่าน้ัน ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของ

ท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง   

พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพ่ิมของน ้ามนัเชื้ อเพลิง  

 ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียง

เสริมแทน, 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่าประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมีความประสงคจ์ะเพ่ิมความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและเท่ียวบินกรุณา

สอบถามทางบริษัททวัรอี์กครั้ง 

 น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 

 น ้าหนักกระเป๋า ส าหรบัโหลด 23กิโลกรมั กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรมัต่อท่าน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทเดินทางพรอ้มทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
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 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าวีซ่าส าหรบัชาวต่างชาติ  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกิน 

 ค่ามินิบาร ์ค่าชมภาพยนตรพิ์เศษภายในหอ้งพกั 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสัง่

พิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียง

อยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ตลอดการเดินทาง 50 (ปอนด)์ GBP หรือค านวณเป็นเงินไทยประมาณ 2,250 บาท  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศองักฤษท่านละ 5,500 บาท ข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

 ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ข้ึนอยู่กบัความพงึพอใจของลูกทวัรทุ์กท่าน 

หมายเหตุ : 

- รายการ และราคาส าหรบัผูร้ว่มเดินทางผูใ้หญ่อยา่งน้อย 15 ท่าน เดินทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบัสายการบิน และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

- ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ตามสถานการณด์งักล่าว 

- บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรบักระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าสว่นตวัของท่าน 

ระหวา่งการเดินทาง 

- บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมด หรือบางสว่น ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางมิไดร้บัอนุญาต 

ใหเ้ดินทางเขา้ หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ มีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่น ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าชา้ การ

เปล่ียนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนสง่ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เหตุการณท์างการเมือง การจลาจล ภยั

ธรรมชาติ อนันอกเหนือจากความควบคุม 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่น ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมใ่ชบ้ริการบางสว่นหรือทั้งหมด โดย

ความสมคัรใจของผูเ้ดินทางเอง และ/หรือไมเ่ดินทางไปพรอ้มคณะ และ/หรือไมป่รากฏตวัในวนัเดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

- บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลง

นามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 
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- บริษัทฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไมส่ามารถรว่มทวัรทุ์กวนั 

แค่สมคัรมารว่มทวัรเ์พียงเพ่ือการใชต้ัว๋เครื่องบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่นไม่รวมทวัรใ์น

บางวนั ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD(ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง 

เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

- เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายุนอ้ยกวา่ 11 ปี 

- หนังสือเดินทางจะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

 *.*.* น ้าหนักกระเป๋าโหลดคนละ 30 กิโลกรมั*.*.*.กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรมั 


