
 

 

รหัสทัวร ITV1901352 
ทัวรอังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ บาธ บริสตอล 6 วัน 3 คืน (BI) 
 

ลอนดอน ซาลสบัวรี่ ชม 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก เสาหินสโตนเฮนจ  

ซิต้ีทัวรลอนดอน ทาวเวอร ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบ๊ิกเบน เวสตมินสเตอรแอบบีย 

สแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน บิซสเตอร เอาทเลท วิลเลจ 

ชอปปم�งสินคาแบรนดเนมระดับโลกทีบิ่สเตอร เอาทเลท วิลเลจ  

อิสระฟรีเดยทองเท่ียวตามอัธยาศัย 1 วัน 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานบรูไน 
10.00 น.  พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศช้ัน 4 

ประตู 10 โซน U เคานเตอรสายการบิน รอยลับรูไน แอรไลน (BI)  เจาหนาท่ีใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร 

13.30 น.  เดินทางสู ทาอากาศยานบรูไน โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอรไลน Royal Brunei 
Airlines  เท่ียวบินที ่BI514 

17.15 น.  ถึงสนามบินนานาชาติบรูไน แวะเปลี่ยนเครื่องบินเพ่ือทานเดินทางสู สนามบินฮีท
โธรว   กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
 

วันท่ี 2 สนามบินนานาชาติฮีทโธรว – เมืองซาลสบัวรี ่- สโตนเฮนจ – โรงอาบน้ําโรมัน –
  บริสตอล 

22.55 น.  นําทานเดินทางสูกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เท่ียวบินท่ี BI003 

06.25 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮีทโธรว กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เวลาทองถิ่น
จะชากวาเวลาในประเทศไทย 6 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา) ผานพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง ตรวจคนเขาเมือง และ
รับสัมภาระ จากน้ันนําทานข้ึนรถโคชปรับอากาศออกเดินทางเพ่ือไปรับประทาน
อาหารเย็น 

08.00 น.  นําทานเดินทางสูเมือง เมืองซาลสบัวรี่ (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ 
(ระยะทาง114 ก.ม./ใชเวลา 1.30 นาที)  อยูทางตะวันตกเฉียงใตของกรุงลอนดอน
ระหวางทางทานสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ท้ังทุงหญาอันกวางใหญที่
สวยงามตามเสนทางผาน จากน้ัน นําทานชม กองหินประหลาด สโตนเฮนจ 
(Stonehenge) 1ใน 7ส่ิงมหัศจรรยของโลก กองหินหรือแนวแทงหินท่ีเปน
ความลับดํามืดในชวงหน่ึงของประวติัศาสตร แนวหินน้ีมีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 
3 กิโลเมตร ประกอบไปดวยกอนหินทรงสูงขนาดใหญประมาณ112 กอน ต้ังโดด
เด่ียวอยูกลางทุงนา เปนรูปวงกลมซอนกันอยู 3 วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงตน
ยุคบรอนซ ใหทานไดเก็บภาพท่ีระลึกถายรูปตามอัธยาศัย 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที1่) อาหารจีน 

บาย  จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองบาธ (ระยะทาง 55 กม./ 1 ชม.)  เมืองเกาแกที่มีอายุ
ยาวนานกวา 2,000 ปเพ่ือชม โรงอาบน้ําโรมัน ท่ีสรางขึ้นมาต้ังแตยุคโรมันโบราณ 
เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีคุณคาทางประวติัศาสตรเปนอยางมาก ภายในมีการตกแตง
อยางงดงามตาม  สถาปตยกรรมแบบโรมัน ดวยหลักฐานการเปนบอน้ําพุรอนและ
ซากอาคารเกาแกที่หลงเหลืออยูทําใหเมือง  บาธไดขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลก
จากองคการยูเนสโกในป ค.ศ.1987 ตอมามีการปรับปรุงซอมแซมตัวอาคารดวยเงิน
ลงทุนถึง 5.5 ลานปอนดและเสร็จสิ้นในป จากน้ัน นําเดินทางตอสู เมือง บริสตอล 
(Bristol )  เปนเมืองเล็กๆ ท่ีรวบรวมเร่ืองราวความนาสนใจ ประวติัศาสตรและ
กิจกรรมตางๆ มากมายเอาไว คอยตอนรับ นักทองเท่ียวท่ัวโลก แตเดิมเมืองบริ
สตอล คือเมืองทาด้ังเดิมของอังกฤษต้ังอยูทางตอนใตใกลกบัมหาสมุทรแอตแลนติก 
เปนเมืองที่มีอากาสอบอุนเเละมีเเสงเเดดสองมากท่ีสุดเเหงหน่ึงของประเทศอังกฤษ 
(ระยะทาง 22 กม./ 1 ชม.) แวะถายรูป  St. Mary Redcliffe  โบสถเซนตแมร่ี
เรดคลิฟฟ� โคงแหลมและไฟนวลเปนผลงานช้ินเอกของสถาปตยกรรมโกธิคท่ีมีมา
นานกวา 800 ป ควีนอลิซาเบธ ท่ี 1 กลาววา "โบสถท่ีสวยท่ีสุดและดีที่สุดและมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดในอังกฤษ" และบริเวณท่ีศักด์ิสิทธ์ิน้ันไดเก็บความลับจากบริสตอล
และอดีตของอเมริกา Bristol cathedral มีความพิเศษเปนพิเศษ มันเปนหน่ึงใน
ตัวอยางที่ดีท่ีสุดในโลกของ 'โบสถในยุคกลาง' ซึ่งหมายความวาเพดานโคงในวิหาร
นักรองและทางเดินลวนแลวแตมีความสูงเทากันทําใหมีพ้ืนท่ีสูงและสวางพรอมซุม
โคงท่ีสงางาม Llandoger Trow มีเร่ืองเลาขานวาแดเนียลเดโฟไดพบกับอเล็กซาน
เดเซลเคิรกแรงบันดาลใจของเขาสําหรับโรบินสันครูโซท่ีน่ี และมันก็เปนโรเบิรต
หลุยสสตีเวนสันแรงบันดาลใจ สําหรับพลเรือเอกเบนบาวในเกาะมหาสมบัติ ในยุค
วิกตอเรียผับเกี่ยวของกับโรงละคร Royalซึ่งอยูฝم�งตรงขามถนนและการเขาชมโดย
นักแสดงและนักดนตรีหลายคนรวมท้ังเฮนรีเออรวิง  

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัทธยาศัย 
เย็น  หลังอาหารนําทานเดินทางสูท่ีพัก 

ท่ีพัก: Ibis Bristol Centre 3 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน 



 

 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 

 

 

วันท่ี 3 บริสตอล - Bourton On The Water  - เมืองสแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน –
  ลอนดอน 

เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี2) 

นําทานเดินทางไปยังหมูบานไบบิวรี่ (Bibury) (ระยะทาง 76 กม./1.30  ชม.) 
หมูบานท่ีสวยท่ีสุดในอังกฤษ โดยไดรับการยกยองจากวิลเลียม มอรริส ดีไซเนอร
เส้ือผา นักเขียน และเปนผูท่ีมีอิทธิพลดานสังคมของอังกฤษ มอรริสมีชีวิตอยู
ระหวางป 1834-1896 ไดต้ังฉายาหมูบานไบบิวร่ีวาเปน The most beautiful 
village in England สวนสถานีโทรทัศนฟอกซไดยกยองใหไบบิวร่ีเปนหมูบานท่ี
ถายรูปสวยท่ีสุด เพราะไบบิวร่ีมีบานท่ีเปนลักษณะกระทอมท่ีสรางมาเปนเวลานาน 
และมีแมน้ําสายเล็กๆช่ือ Coln ไหลผานหมูบานแหงน้ี ประกอบกับคนในหมูบานตก
แตงหนาบานดวยสวนดอกไมแบบอังกฤษทําใหความงดงามของไบบิวร่ีมีมากข้ึน 
จากน้ัน นําทานเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนนารัก Bourton On The Water (20 
กม./30 นาที) ซึ่งเปนหมูบานท่ีไดรับการโหวตใหเปนหมูบานท่ีมีความสวยงามมาก
ท่ีสุดในอังกฤษ ดวยลักษณะของตัวอาคารท่ีมีความโดดเดนเฉพาะ ปลูกสรางตัว
อาคารดวยหิน ซึ่งเปนหิน Cotswold stone เทาน้ัน ภายในหมูบานจะมีแมน้ํา
Windrushไหลผาน มีเปดหัวเขียวสวยงามเวียนวายเต็มแมน้ํา เปนหมูบานท่ีมี
ธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที3่) 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองสแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) 
(40กม./1  ชม.)เมืองบานเกิดของวิลเลียมส เช็คสเปยร นักเขียนบทละครชาว
อังกฤษและกวีเอกผูยิ่งใหญของโลก เชิญสัมผัสชีวิตความเปนอยูของกวีเอกในอดีต 



 

 

และเย่ียมชมโบสถเกาแก Holy Trinity สถานท่ีในประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวของกับกวี
เอกผูน้ี อิสระใหทานเดินเลนยานใจกลางเมืองตามอัธยาศัย จากน้ัน นําทานไป
ถายรูปที ่Bridge Street และ Old Thatch Tavern  นําทานเดินทางสู บิซส
เตอร เอาทเลท วิลเลจ (Bicester village shopping Centre ) กอต้ังใน
ป1992 มีรานคามากกวา900รานของแฟช่ันชั้นนําของโลกและแบรนดไลฟ�สไตล
คอลเลคชั่นทันสมัย อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein , Clarks , D&G , 
DKNY , Fendi ,Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , 
L’Occitane , Levi’s , Max Mara , Molton Brown , Mulberry , Paul 
Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint 
Laurent ฯลฯ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  จนถึงเวลานัดหมาย นําทานชม กรุง
ลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญที่เต็มไปดวยประวัตศิาสตรอันยาวนาน เปนเมืองหลวง
แหงเครือจักรภพ และศูนยรวมอํานาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปจจบัุน 
และเปนศูนยรวมสถาปตยกรรมท่ีสวยงามแหงหน่ึงของโลก (ระยะทาง 163 กม./
2.30  ชม.) 

ค่ํา  นําทานเดินทางสูท่ีพัก 

ท่ีพัก: Ibis London Wembley 3 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
 

วันท่ี 4 อิสระฟรีเดย ใหทานเลือกทองเท่ียวตามอัธยาศัย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 4) 



 

 

อิสระใหทานทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน 

ใหทานช็อปปم�งหรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ เชน Warner Bros. Studio 
Tour London, Hyde Park, Notting Hill และอ่ืนๆ ทองเท่ียวดวยตัวทานเอง 
การเดินทางทองเท่ียวสามารถเดินทางไดงายและสะดวก มีไกดแนะนําการเดินทาง
ใหทาน สามารถเดินทางดวยรถไฟฟ�า สถานท่ีแนะนํามีดังน้ี 

-   Warner Bros. Studio Tour London สําหรับสาวก Harry potter หาม
พลาด!! วอรเนอร บราเธอรส สตูดิโอ  ลีฟสเดนตั้งอยูในเมืองลีฟสเดน ไมไกลจาก
ลอนดอน เปนสตูดิโอขนาดใหญที่ใชถายทําภาพยนตรและละครหลายเร่ืองรวมท้ัง
แฮรรี่ พอตเตอร เม่ือการถายทําภาพยนตรสิ้นสุดลงวอรเนอร บราเธอรสก็เปด
สตูดิโอสวนท่ีใชในการถายทําแฮรรี่ พอตเตอร ทางสตูดิโอยังมีวิดีโอบอกเลา
เร่ืองราวและเบ้ืองหลังการถายทําฉากน้ันๆ อยางละเอียด แถมยังมีกิจ  กรรมพิเศษ 
เชน การขี่ไมกวาดชมเมืองลอนดอน ทดลองใสเคร่ืองแบบนักเรียนฮอกวอตส และ
การน่ังรถไฟไปฮอกวอตสใหเหลาแฟนคลับไดรวมสนุกกันอีกดวย ทานสามารถ
จองต่ัวผาน https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets  (ตองซื้อต๋ัว
ลวงหนาเทาน้ัน) 

วิธีเดินทางไป Warner Bros. Studio Tour London เดินทางโดยรถไฟฟ�า 
National train ไปยังสถาณี Watford Junction ใชเวลา 1ช่ัวโมง 30นาที 
เปล่ียน 2สถาณี คาโดยสารประมาณ 38 ปอนด 

- Harrods หางสรรพสินคาช่ือดังของลอนดอน สินคาถูกจัดแบงเปนหองๆ เชน 
หองน้ําหอม หองกระเป�าแบรนดเนม หองนาฬิกา หรือหองเคร่ืองประดับ หากทาน
เดินช็อปปم�งที่น่ีเหมือนเดินช็อปปم�งอยูในพระราชวัง เพราะการตกแตงแตละหองชาง
หรูหราอลังการ โดยเฉพาะโถงบันไดเล่ือน ท่ีเปนสถาปตยกรรมโรมันผสมบันไดเล่ือน
สไตลอียิปต บางคร้ังมีนักรองโอเปรามาเปลงเสียงขับกลอม ทานสามารถมาอยู
บริเวณน้ีเพ่ือเก็บรูปถายไวเปนความทรงจํา โซนอ่ืนๆของ Harrods ทานสามารถ
เดินไดสบายไมแออัด มีอนุสรณสถานรําลึกถึงเจาหญิงไดอานาและโดดี้ไวเปนจดุ
ถายรูป หากเดินอีกสักพักก็จะถึง Harvey Nichols บนถนน Knightsbridge 
ทานสามาถเดินช็อปปم�งท่ีน่ีซึ่งมีบรรยากาศราวกับเดินบนแคทวอลก 



 

 

วิธีเดินทางไป Hyde Park สามารถเดินทางโดยไฟฟ�า National train ลงท่ีสถานี 
Knightsbridge ใชเวลา 58 นาที คาโดยสารประมาณ 28 ปอนด 

(อาหารเท่ียงและค่ําอิสระตามอัธยาศัย) 
ค่ํา  ท่ีพัก: Ibis London Wembley 3 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 

 

 

วันท่ี 5 
กรุงลอนดอน - สะพาน Tower Bridge- หอนาฬิกาบ๊ิกเบน – ลอนดอนอาย - 
พระราชวังเวสตมินสเตอร  -  Westminster Abbey – พระราชวังบัคกิ้ง
แฮม        

เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี5) 

นําทานเดินทางสู  ทาวเวอร ออฟ ลอนดอน (Tower of London) (คาทัวรไมรวม
คาเขาชมประมาณ15ปอนด) สรางขึ้นโดยพระเจาวิลเล่ียมท่ี1แหงอังกฤษในปค.ศ.
1078 สถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก เพ่ือใชเปนพระราชวงัและป�อมปราการป�องกัน
กรุงลอนดอน มีการขุดคูคลองลอมรอบปราสาทเพ่ือป�องกันระหวาง  กําแพงช้ันใน
และนอก ปจจุบันใชเก็บมหามงกุฎและเครื่องเพชรของพระราชวงศอังกฤษ เปน
สถานท่ีแหงประวิต ิ ศาสตรท่ียาวนานและมีสีสันท้ังสยดสยองและนากลัว เน่ืองจาก
ครั้งหน่ึงท่ีน่ีเคยเปนคุกและท่ีประหารมากอน ใกลๆกันเปนท่ีต้ังของสะพาน Tower 
Bridge อีกสัญลักษณหน่ึงของลอนดอน ปจจุบันเปน  พิพิธภัณฑซึ่งเปนกลุมอาคาร
และหอคอย จากน้ันเดินทางไป ชม หอนาฬิกาบ๊ิกเบน (BIG BEN) ของกรุง
ลอนดอน  ประเทศอังกฤษ ต้ังอยูบนหอสูง 180 ฟุต หนาปดกวาง 23 ฟุต ตัวเลข
บอกเวลายาว  24 น้ิว ระฆังตีหนักถึง 14 ตัน สรางขึ้นโดย เอ็ดมันต เมคเกตต เดนิ



 

 

สัน เปนนาฬิกาท่ีใหญที่สุดในโลกเปนศูนยควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช ซึ่ง
ใชในการบอกเวลาของโลก โดยผานทางวิทยุ BBC  ลอนดอนในการ  ถายทอด
เสียงการตีระฆังไปทั่วโลกและยังเปนหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสตมินสเตอร ซึ่ง
ในปจจุบันใชเปนรัฐสภา อังกฤษ ต้ังอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของพระราชวัง หอ
นาฬิกาถูกสรางหลังจากไฟไหมพระราชวังเวสตมินสเตอรเดิม เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 
พ.ศ.2377 โดย ชาลส แบรรี เปนผูออกแบบ โดยมีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกา
อยูสูงจากพ้ืน 55 เมตร หนักถึง 13,760 กิโลกรัม ซึ่งแขวนไว บริเวณชองลมเหนือ
หนาปดนาฬิกา ตัว อาคารสรางดวยสถาปตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถ
วิกตอเรีย (Victorian gothic)  และบนสะพาน  Westminster ทานสามารถ
บันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ่งเปนชิงชาสวรรคท่ีสูงที่สุดในทวีป
ยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับ
ความนิยมและเปนจุดดึงดดูนัก ทองเท่ียวไดอยางมาก มีผูมาเยือนมากกวา 3 ลาน
คนตอปจากน้ันนําทานถายรูปหนา วิหารเวสตมินสเตอร แอบบีย (Westminster 
Abbey) เดิมเปนสํานักสงฆ (แอบบี) แตปจจุบันเปนวัดนิกายอังกลคัินที่ต้ังอยูทาง
ตะวันตกของพระราชวงัเวสตมินสเตอร ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซ่ึง
สถาปตยกรรม  สวนใหญเปนแบบกอธิค นอกจากหอคอยท่ีเปนสถาปตยกรรมฟم�นฟู
กอธิค แอบบีเวสตมินสเตอรเปนสถานท่ีท่ีใชในการทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
และท่ีฝง  พระบรมศพของพระ  มหากษัตริยอังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ 
ระหวางป ค.ศ. 1546 ถึงป ค.ศ. 1556 แอบบีไดรบัเล่ือนฐานะข้ึนเปนมหาวิหาร 
ตอมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 1 แอบบีก็ไดรับแตงต้ังใหเปน
พระอารามหลวง (Royal Peculiar) ถายภาพ จากน้ัน นําทานชมและ ถายรูปดาน
นอก พระราชวังบัคกิง้แฮม (Buckingham Palace) ซึ่งเดิมเปน “คฤหาสน” กอน
จะไดรับการสถาปนาเปนพระราชวัง ประจําราชวงศอังกฤษ  

(อาหารเท่ียงอิสระตามอัธยาศัย) 

  
 ่บาย  จนถึงเวลานัดหมาย นําทานเดินทางไป สนามบินนานาชาติฮีทโธรวและรอข้ึนเครื่อง 

  



 

 

17.55 น.  นําทานเหินฟ�าสู ทาอากาศยานบรูไน โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอรไลน Royal 
Brunei Airlines เท่ียวบินที ่BI004 
 

วันท่ี 6 ทาอากาศยานอาบูดาบี –  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
14.35 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานบรูไน รอเปลี่ยนเครือ่งเพ่ือเดินทางสูประเทศไทย 

18.40 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เท่ียวบิน BI519 

20.25 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

06 - 11 Sep 2019  35,888 35,888 35,888 0 20,000 

27 Sep - 02 Oct 
2019  35,888 35,888 35,888 0 20,000 

11 - 16 Oct 2019  35,888 35,888 35,888 0 20,000 

25 - 30 Oct 2019  35,888 35,888 35,888 0 20,000 

08 - 13 Nov 2019  35,888 35,888 35,888 0 20,000 

22 - 27 Nov 2019  35,888 35,888 35,888 0 20,000 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ 

รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน,การจราจรหรือชวงเทศกาลหรือวันหยดุ เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผู
จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตาม
โปรแกรม 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานข้ึนไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

3.การชําระคาบรกิาร 

- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 บาท และคาบริการวีซา 6,000 บาท รวมเปน 31,000 
บาท 

(กรุณาสงแบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาและสําเนาหนาพาสปอรต พรอมกับหลักฐานโอนเงินมัดจําคา
ทัวร) 

 - คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25 วันกอนออกเดินทาง 



 

 

**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 
หนา) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบ** 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

   (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeท่ีน่ังเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลบัพรอม
ต๋ัวกรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกนั   

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเป�า สัมภาระที่สายการบิน  30 กิโลกรัม (ไมเกิน2ช้ิน) ถือข้ึนเครื่องได 7กิโลกรัม 
และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กบั MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุมครองเบ้ืองตน 
ดังน้ี 



 

 

- การสูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบัติเหตุ 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 15-75 ปบริบรูณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 

-  คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกนัท่ีมีอายุ 1-75 ปบริบรูณ วงเงินคุมครอง 
2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบรูณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

-  คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 100,000 
บาท ผูเอาประกันท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนี
โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัท
นําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความ
คุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซดได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถ
แจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ 

7.ราคาน้ีรวม Vat เรียบรอยแลว 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1.คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

2.คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คาโทรศัพท 
เปนตน 

3.คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4.คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 

5.คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม 



 

 

6.คาวีซาดวน กรณีทานสงเอกสารยื่นไมทันวีซาปกติ ประมาณ 6,900 บาท 

7.คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 GBP ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ และ
น้ําใจจากทาน 

8.ไมรวมคาวีซาประเทศอังกฤษและคาบริการ ทานละ 6,000 บาท 

  

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบริการยื่นวีซา/คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออก
ต๋ัวแลว ) 

  

7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมด
กับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 25ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 



 

 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพกั
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ   
12. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู
จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

13. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

  



 

 

** กรุณากรอกแบบฟอรมขอมูลใหครบถวน และสงพรอมเอกสารอ่ืนๆท่ีประกอบการยื่นวีซาใหกับ
บริษัท หลังจากจองทัวร กําหนดไมเกิน 10 วัน เน่ืองจากคิววีซาจะไมสามารถล็อกคิวไดหากเอกสาร
ขอมูลยังไมครบถวน ** 

*อาจมีบางชวงที่คิวยื่นวีซามีจํานวนมากทางบริษัทรบกวนขอเอกสารไวกวากอนกําหนด* 

 


