
 

 

รหัสทัวร HPT1901574 

ทวัรอังกฤษ HAPPY ENGLAND สบายกระเป�า 6 วัน 3 คืน (BI) 
มหาวิหารบาธ   โรงอาบน้ําโรมันโบราณ   อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ 
อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ   ถนนออกซฟอรด   พระราชวังวินดเซอร  
หอคอยแหงลอนดอน   โรงถายภาพยนตร แฮรร่ี พอตเตอร   จัตุรัสทราฟลการ 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

***ราคาคาทัวรดังกลาวหากมีการเปลี่ยนแปลงคาตั๋วเคร่ืองบินภาษีสนามบินภาษีน้ํามันของสายการบิน*** 

 ***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาข้ึนตามสายการบิน*** 
 
วันแรก ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน 

เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน       (-/-/-) 
10.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 10 เคานเตอร U15-U19 
เคานเตอรสายการบิน Royal Brunei Airlines โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยให
การตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน หัวหนาทัวรใหคําแนะนํา
เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

13.30 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน  
 โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines เที่ยวบินที่ BI514 **มีบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
 (ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 50 นาที) 

เดินทาง ราคา
ผูใหญ ราคาเด็ก พักเด่ียว หมายเหตุ 

วันท่ี 11-16 ตุลาคม 2562 30,999 30,999 9,999 วันคลายวันสวรรคต ร.9 
วันท่ี 18-23 ตุลาคม 2562 30,999 30,999 9,999 วันปยะมหาราช 

วันท่ี 08-13 พฤศจิกายน 2562 29,999 29,999 9,999  
วันท่ี 22-27 พฤศจิกายน 2562 29,999 29,999 9,999  

วันท่ี 06-11 ธันวาคม 2562 32,999 32,999 9,999 วันรัฐธรรมนูญ 
วันท่ี 27 ธ.ค.62 – 01 ม.ค. 63 39,999 39,999 9,999 เทศกาลปใหม 
วันท่ี 30 ธ.ค.62 – 04 ม.ค. 63 39,999 39,999 9,999 เทศกาลปใหม 

INFANT (เด็กเล็ก ต้ังแตแรกเกิด - อายุไมเกิน 2 ป) ราคา 10,000 บาท 
จอยแลนดหักคาต๋ัวออก 10,000 บาท 

ราคาที่ระบุขางตน สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเทาน้ัน 
หากผูเดินทางถือหนังสือเดินทางประเทศอ่ืนๆ โปรดสอบถามเจาหนาที่ กอนทําการจอง 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 ** ใชเคร่ืองบิน Airbus A320 ช้ันประหยัด 138 ที่น่ัง + ช้ันธุรกิจ 12 ที่น่ัง ** 
 
17.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ** เพื่อ
เปลี่ยนเคร่ือง ** 

 ** เวลาทองถิ่น (บรูไน) เร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง ** 
  
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน –  
 ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ –  
 เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ําโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ –  
 อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ - เมืองลอนดอน         (-/อิสระ/อิสระ) 
00.15 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว เมืองลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ  
 โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines เที่ยวบินที่ BI003 **มีบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
 (ใชเวลาบินประมาณ 14 ช่ัวโมง 35 นาที) 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 ** ใชเคร่ืองบิน B787 Dreamliner ช้ันประหยัด 236 ที่น่ัง + ช้ันธุรกิจ 18 ที่น่ัง ** 
06.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ  
 นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและดานตรวจศุลกากร  
 ** เวลาทองถิ่น (อังกฤษ) ชากวาประเทศไทยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 นําทานเดินทางสู เมืองบาธ (Bath) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช๋ัวโมง 10 นาที เปน
เมืองที่มีฐานะนครในมณฑลซอมเมอรเซ็ทในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตของ
ประเทศอังกฤษ เมืองบาธไดรับพระราชทานฐานะเปน “นคร” โดยสมเด็จพระราชินีนาถ
เอลิซาเบธที่ 1 ในป ค.ศ. 1590 และไดเปนเทศบาลมณฑล ในป ค.ศ. 1889 ตัวเมือง
บาธตั้งอยูเนินหลายลูกในหุบเขาของแมนํ้าเอวอนในบริเวณที่มีนํ้าพุรอนธรรมชาติที่เปน
ที่ตั้งถิ่นฐานของโรมัน ผูสรางโรงอาบนํ้าโรมันโบราณ (Roman Baths) และวัดโดยต้ัง
ชื่อเมืองวา “Aquae Sulis” เมืองบาธเปนสถานที่ที่สมเด็จพระเจาเอ็ดการดผูรักสงบ
ทําพิธีราชาภิเษกเปนพระมหากษัตริยอังกฤษที่มหาวิหารบาธ ในป ค.ศ. 973 ตอมาใน
สมัยจอรเจีย เมืองบาธกลายเปนเมืองนํ้าแรที่ไดรับความนิยมกันมาก ซึ่งทําใหเมืองบาธ
ขยายตัวมากขึ้นและมีสถาปตยกรรมจอรเจียที่เดนๆ จากสมัยน้ันที่สรางจากหินบาธที่เปน
หินสีเหลืองนวลสวยงามเปนเอกลักษณ ไดรับการขึ ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1987 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทานถายรูปเปนที่ระลึกกับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และบริเวณดานหนาของ
โรงอาบนํ้าโรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเปนโรงอาบนํ้าโรมันขนาดใหญในสมัย
โบราณที่ไดรับการอนุรักษและดูแลเปนอยางดี ซึ่งโรงอาบนํ้าของที่นี่อยูตํ่ากวาระดับพ้ืน
ถนนในปจจุบัน ภายในแบงออกเปนโซนหลักๆ 4 โซนดวยกัน ตั้งแตโซน Sacred 
Spring , Roman Temple , Roman Bath House และ  Museum ซ ึ ่ ง แหล ง
นํ้าแรแหงนี้ถูกคนพบตั้งแตสมัยชาวโรมันบุกเขามายึดเกาะอังกฤษ เปน 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยทางธรรมชาติของทางตะวันตกอีกดวย  
** ยังไมรวมคาบัตรเขาชมภายใน** 
ราคาสําหรับเด็ก ทานละ ประมาณ 14.00 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ 
ประมาณ 602 บาท  
ราคาสําหรับผูใหญ ทานละ ประมาณ 15.00 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ 
ประมาณ 645 บาท  
ขึ้นอยูกับประเภทของบัตรและจําเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขา
ชมในแตละวันได 



 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 
 นําทานเดินทางสู เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
เปนที่ตั้งของอนุสาวรียอันลึกลับ เสาหินสโตนเฮนจ นําทานเขาชมในรั้วอาณาเขตที่ต้ัง
ของ อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกในยุค
กอนประวัติศาสตร มีอายุกวา 5,000 ป เปนกลุมแทงหินขนาดใหญตั้งอยูกลางทุงราบ
กวางใหญ ในบริเวณตอนใตของเกาะอังกฤษ ซึ่งไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสราง
อยางชัดเจน เปนอนุสรณสถานยุคกอนประวัติศาสตร ตัวอนุสรณสถานประกอบดวยแทง
หินขนาดยักษ 112 กอน ตั้งเรียงกันเปนวงกลมซอนกัน 3 วง แทงหินบางอันตั้งขึ้น บาง
อันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซอนอยูขางบน นักโบราณคดีเชื่อวากลุมกองหินนี้ถูก
สรางขึ้นจากที่ไหนสักแหงเมื่อประมาณ 3,000 – 2,000 ปกอนคริสตกาล กลาวคือ 
การหาอายุจากคารบอนกัมมันตรังสีเมื่อ พ.ศ. 2551 เผยใหเห็นวาหินกอนแรกถูกวางต้ัง
เม่ือประมาณ 2,400 – 2,200 ปกอนคริสตกาล ในขณะท่ีทฤษฎีอ่ืนๆ ระบุวากลุมหินที่
ถูกวางตั้งมาตั้งแตกอนหนานั้นถึง 3,000 ปกอนคริสตกาลนักวิทยาศาสตรและนัก
ประวัติศาสตรตางสงสัยวา คนในสมัยกอนสามารถยกแทงหินที่มีน้ําหนักกวา 30 ตัน ขึ้น
ไปวางเรียงกันไดอยางไร ทั้งๆที่ปราศจากเครื่องทุนแรงอยางที่เราใชอยูในปจจุบัน และ
บริเวณที่ราบดังกลาวไมมีกอนหินขนาดมหึมานี้ ดังนั้นจึงสันนิษฐานวาผูสรางตองทําการ
ชักลากแทงหินยักษทั้งหมดมาจากที่อื่น ซึ่งคาดวานาจะมาจาก "ทุงมารลโบโร" ที่อยูไกล
ออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ไดรับการขึ ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1986 



 

 

 
 
  

  
 นําทานเดินทางสู เมืองลอนดอน (London) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 
นาที) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที ่เปนศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของโลก เปนผูนําดานการเงิน การเมือง การสื่อสาร การ
บันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเปนที่ยอมรับวามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเปนเมืองทองเที่ยว
ที่ใหญและสําคัญของยุโรปอีกดวย  

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 
ที่พัก Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม เมืองลอนดอน - อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย 
 แบบเต็มวัน                  (B/อิสระ/อิสระ)      
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอนที่เมืองลอนดอนตามอัธยาศัยแบบเต็มวัน (ไมมีบริการรถ
โคช) 

หัวหนาทัวรแนะนําวิธีการเดินทางเบื้องตน ทั้งนี้ทานควรเตรียมความพรอม วางแผนการ
เดินทางลวงหนากอนถึงวันเดินทาง เพื่อประโยชนสูงสุดของทาน 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 



 

 

 แนะนําสถานที่ทองเท่ียว  
- ทดลองใชระบบขนสงสาธารณะของชาวเม ือง
ลอนดอน โดยรถไฟใตดิน หรือทูป (Tube) เที่ยวชม
เ ม ื อ ง  แ ล ะ วิ ถ ี ช ี วิ ต ข อ ง ช า ว ล อ น ด อ น เ น อ ร  
(Londoner) 
- ทดลองนั่งรถเมล 2 ชั้น หรือลอนดอนแท็กซี่ เพื่อ
เที่ยวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร (Londoner) 
- ช อปป  �م งห างสรรพสินคา ชั ้นน ําท ี ่  ถนนออกซ ฟอร ด (Oxford Street) ที ่ มี
หางสรรพสินคาใหญมากมายอยาง Mark & Spencer , Primark , Selfridges , 
Next , Zara ฯลฯ หร ือ ย านไนซ บริดจ   (Knights Bridge) ซ ึ ่ งเป นท ี ่ ตั ้ งของ 
หางสรรพสินคาชื่อดังอยาง หางฮารวีย นิโคล (Harvey Nicole) และ หางแฮรรอดส 
(Harrods) ที่ทานสามารถเลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนําจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป�า
แฮรรอดสที่นิยมกันทั่วโลก 
 

 



 

 

- เที่ยวพระราชวังวินดเซอร (Windsor Palace) พระราชวังซึ่งไดชื่อวาเปนบานของ
ครอบครัวกษัตริยและพระราชินีแหงอังกฤษมานานกวา 1,000 ป โดยพระราชวังเกาแก
ขนาด 5 ไรแหงนี้ ปจจุบันยังถูกใชเปนที่พํานักของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ซึ่ง
มักจะใชเวลาสวนใหญในชวงวันหยุดสุดสัปดาหอยูเสมอ ทั้งนี้ผูมาเยือนควรเผื่อเวลาใน
การเขาชมอยางนอยประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพราะที่นี่ลวนเต็มไปดวยสิ่งที่นาตื่นตาตื่นใจ 
ทั้ง State Apartments ที่ถูกตกแตงอยางสวยงามดวยผลงานศิลปะอันทรงคุณคา ซึ่ง
เปนของสะสมของเหลาราชวงศ รวมถึงความงดงามของสถาปตยกรรมแบบกอธิคใน
โบสถ St. George ซึ่งเปนที่ฝงพระศพของกษัตริยแหงประเทศอังกฤษหลายพระองค 
และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บานตุ กตาแสนสวยและมี
ช่ือเสียงท่ีสุดโลกที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1920 โดยชางฝมือช้ันนําในสมัยน้ัน เปนตน  
** ยังไมรวมคาบัตรเขาชมภายใน** 
ราคาคาบัตรเขาชม สําหรับเด็ก ทานละ ประมาณ 11.50 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงิน
ไทย ทานละ ประมาณ 500 บาท  
ราคาคาบัตรเขาชม สําหรับผูใหญ ทานละ ประมาณ 18.50 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงิน
ไทย ทานละ ประมาณ 800 บาท  
ขึ้นอยูกับประเภทของบัตรและจําเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขา
ชมในแตละวันได 
 
- ขึ ้นชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงชา
สวรรคลอนดอน อาย (London Eye) หรือที่รู จักใน
ชื่อของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel) เปน
ชิงชาสวรรคที ่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 
เมตร และกลายมาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความ
นิยมอยางมาก มีผูมาเยือนมากกวา 3 ลานคนตอป  
** ยังไมรวมคาบัตรเขาชมภายใน** 



 

 

ราคาคาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 30 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ 
ประมาณ 1,290 บาท  
ขึ้นอยูกับประเภทของบัตรและจําเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขา
ชมในแตละวันได 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  
ที่พัก Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่ เมืองลอนดอน - อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย 
 แบบเต็มวัน                  (B/อิสระ/อิสระ)      
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอนที่เมืองลอนดอนตามอัธยาศัยแบบเต็มวัน (ไมมีบริการรถ
โคช) 

หัวหนาทัวรแนะนําวิธีการเดินทางเบื้องตน ทั้งนี้ทานควรเตรียมความพรอมวางแผนการ
เดินทางลวงหนากอนถึงวันเดินทาง เพื่อประโยชนสูงสุดของทาน 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 
 แนะนําสถานที่ทองเท่ียว 

- หอคอยแหงลอนดอน (Tower of London) เปนพระราชวังหลวงและป�อมปราการ
ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําเทมสในเมืองลอนดอน เปนพระราชวังท่ีเดิมสรางโดยพระเจาวิลเลียมที่ 
1 แหงอังกฤษ เมื่อป ค.ศ. 1078 เปนสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก พระราชวังเปนรูจัก
กันในนามวา “หอคอยแหงลอนดอน” หรือ “หอ” ในประวัติศาสตร ตัวปราสาทตั้งอยู
ภายในโบโรแหงทาวเวอรแฮมเล็ทสและแยกจากดานตะวันออกของนครหลวงลอนดอน 
(City of London) ดวยลานโลงที่เรียกวาเนินหอคอยแหงลอนดอน หรือ “ทาวเวอรฮิล” 
(Tower Hill) หอคอยแหงลอนดอนมักจะรูจักกันในการเกี่ยวของกับหอขาว (White 
Tower) ซึ่งแตเดิมเปนหอสีขาวที่สรางโดยพระเจาวิลเลียมที่ 1 แหงอังกฤษในป ค.ศ. 
1078 แตกลุมสิ่งกอสรางทั้งหมดของหอคอยแหงลอนดอนตั้งอยูรอบวงแหวนสองวง
ภายในก ําแพงและค ูป �องกันปราสาท ตัวหอคอยใช  เป นป �อม พระราชวังของ



 

 

พระมหากษัตริย และที่จําขังโดยเฉพาะสําหรับนักโทษที่มียศศักด์ิสูงเชนพระราชินีนาถอลิ
ซาเบธที่ 1 ก็เคยทรงถูกจําขังในหอคอยโดยพระราชินีนาถแมรี และยังเปนที่สําหรับ
ประหารชีวิตและทรมาน คลังเก็บอาวุธ ทองพระคลัง สวนสัตว โรงกษาปณหลวง หอเก็บ
เอกสาร หอดูดาว และตั้งแตป ค.ศ. 1303 เปนที่เก็บรักษามงกุฎและเครื่องราชาภิเษก
ของสหราชอาณาจักร  
** ยังไมรวมคาบัตรเขาชมภายใน** 
ราคาคาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 20 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ 
ประมาณ 888 บาท 
ขึ้นอยูกับประเภทของบัตรและจําเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขา
ชมในแตละวันได 

 
- โรงถายภาพยนตร แฮรรี่ พอตเตอร (Warner Bros Studio Tour London : 
The Making of Harry Potter) แหงคาย Warner Bros ต้ังอยูทางตอนเหนือของ
เมืองลอนดอน ในสถานที่ที ่มีชื ่อวา Leavesden Aerodrome ซึ ่งแตเดิมเคยเปน
โรงงานผลิตเครื่องบินที่มีชื่อเสียงหลายรุน เชน Mosquito , Halifax Bombers ใน
สมัยสงความโลกครั้งที่สอง กอนที่ Warner Bros จะซื้อที่นี่และตั้งโรงถายภาพยนตร
แฮรร่ี พอตเตอรมานานกวาสิบป และสุดทายที่น่ีก็กลายมาเปนสถานที่ทองเที่ยวซึ่งสาวก
เหลาพอมดแมมดนอยไมควรพลาด ดวย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากที่
โดดเดนจากภาพยนตร รวมถึงของประกอบฉาก กระท่ังเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย เพื่อให



 

 

แฟนๆ แฮรรี่ พอตเตอรไดเขามาสัมผัสกับความมหัศจรรย และเก็บภาพความประทับใจ
ลงในบันทึกความทรงจําไปตลอดกาล  
** ยังไมรวมคาบัตรเขาชมภายใน** 
ราคาคาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 85 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ 
ประมาณ 3,700 บาท 
ขึ้นอยูกับประเภทของบัตรและจําเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขา
ชมในแตละวันได 

 
ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 
ที่พัก Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา     เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟลการ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวัง เวสท มินสเตอร 

- หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - 
สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป�แบงคไซด - โรงเรียนแหงเมือง
ลอนดอน - มหาวิหารเซนตพอล - ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว 
เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร
เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน              (B/อิสระ/อิสระ)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสทราฟลการ (Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองที่ราย
ลอมไปดวยอาคารราชการสําคัญของเมืองลอนดอน นําทานถายรูปเปนที่ระลึกกับ
จัต ุ รัส รัฐสภา (Parliament Square) และพระราชวัง เวสท   มินสเตอร  
(Westminster Palace) หร ือ  ต ึก รัฐสภาเวสต  มินสเตอร   (Houses of 
Parliament) เปนสถานที่ท่ีประชุมสภาสองสภาของรัฐสภาแหงสหราชอาณาจักร 
(สภาขุนนางและสภาสามัญชน ) พระราชวังตั้งอยูบนฝم�งเหนือของแมนํ้าเทมสในนคร
เวสตมินสเตอรของลอนดอนบะระหไมไกลจากพระราชวังไวทฮอลล พระราชวังเวสต
มินสเตอร สรางในป ค.ศ. 1016 มีหองทั้งหมดดวยกันประมาณ 1,100 หอง , 100 



 

 

บันได และ ระเบียงยาวรวมทั้งหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งกอสรางสวนใหญ
สรางในคริสตศตวรรษที่ 19 แตก็ยังมีสวนกอสรางเดิมเหลืออยูบางเล็กนอยรวมทั้ง
ทองพระโรงที่ในปจจุบันใชในงานสําคัญๆ เชน การตั้งศพของบุคคลสําคัญกอนที่จะ
นําไปฝง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบริหารพระราชวังแตเดิมเปนหนาที่
ของผูแทนพระองค Lord Great Chamberlain แตในป ค.ศ. 1965 เปลี่ยนมือไป
เปนของรัฐสภานอกจากหองพิธีบางหองที ่ยังคงอยู ภายใตการบริหารของผู แทน
พระองค หลังจากเกิดเพลิงใหมในป ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาปจจุบันก็ไดรับการ
สรางใหมโดยใชเวลาสราง 30 ป โดยมีเซอร ชารลส บารรีย (Charles Barry) 
และผูชวยออกัสตัส พิวจินเปนสถาปนิก การออกแบบรวมทองพระโรงเวสตมินสเตอร
และชาเปลเซนตสตีเฟน (St Stephen's Chapel) ที ่ยังเหลือ ไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1987 
และยังเปนที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู จักกันดีในนาม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben / 
Elizabeth Tower) อันเปนสัญลักษณของประเทศอังกฤษ ที่มีความสูง 320 ฟุต ตี
บอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เปนนาฬิกาที่มีหนาปดใหญที่สุดในโลก และฝم�งตรงขามเปน
ที่ต้ังของ ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย (London Eye) หรือที่รูจักในชื่อของ มิลเล
เนียม วีล (Millennium Wheel) เปนชิงชาสวรรคที่สูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 
135 เมตร และกลายมาเปนสถานที่ทองเท่ียวที่ไดรับความนิยมอยางมาก มีผูมาเยือน
มากกวา 3 ลานคนตอป โดยมีแมน้ําเทมสก้ันอยู  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 
 

 
นําทานถายรูปเปนที่ระลึกกับ พระราชวังบัคก้ิงแฮม (Buckingham Palace) เดิม
ชื่อ คฤหาสนบักกิ้งแฮม (Buckingham House)  เปนพระราชวังที่เปนที่ประทับ
เปนทางการของราชวงศอังกฤษ ตั้งอยูที ่เมืองลอนดอนใน สหราชอาณาจักร เปน
สถานที่ใชสําหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวสําคัญที่หน่ึง
ของเมืองลอนดอน เปนที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ 
ส่ิงกอสรางเดิมเปนคฤหาสนที่สรางสําหรับจอหน เชฟฟลด ยุคแหงบักกิ้งแฮมในป 
ค.ศ. 1703 ตอมาในป ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจาจอรจที ่ 3 ทรงซื้อเพื ่อใชเปน
พระราชฐานสวนพระองค ที่รูจักกันในช่ือ “วังพระราชินี” (The Queen's House) 
ระยะ 75 ปตอมา เปนเวลาที่มีการขยายตอเติมพระราชวังโดยสถาปนิกจอหน แนช 
(John Nash) และ เอ็ดเวิรด บลอร (Edward Blore) เปนสามปกรอบลานกลาง 
พระราชวังบักก้ิงแฮมกลายมาเปนพระราชฐานที่ประทับอยางเปนทางการของราชวงศ
อังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึ้นครองราชยเมื่อป ค.ศ. 1837 การตอ



 

 

เติมครั้งใหญครั้งสุดทาย ไดเริ่มดําเนินขึ้นชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 และ ตน
คริสตศตวรรษที่ 20 ซึ่งรวมทั้งดานหนาที่เห็นอยูในปจจุบัน  
 
จาก นั ้ น  น ํ าท  าน เ ดินทางสู  
ส ะ พ า น มิ ล เ ล น เ น ี ย ม 
(Millennium Bridge) ห รื อ
เปนร ู จักในสะพานทางเท ามิ
ลเลนเนียมแหงเมืองลอนดอน 
ค ือ สะพานแขวนโครงสร าง
เหล็กสําหรับคนเดินที่สรางขาม
แมนํ้าเทมส เชื่อมตอเขตแบงค
ไซด   (Bankside) กับเขต ตัว
เมืองลอนดอน ตั้งอยูระหวางสะพานเซาทวารค (Southwark Bridge) และสะพาน
รถไฟแบล็ค เฟรียร (Blackfriars) สะพานมิลเลนเนียม ถูกสรางขึ้นใน ค.ศ. 1998 
และเปดใชงานเม่ือวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2000 ชาวลอนดอนเรียกสะพานแหงน้ีวา
สะพานเว็มเบล (Wobbly Bridge) หลังจากมีสวนรวมในการเดินการกุศล ซึ่งเปน
ตัวแทนขององคกรสิทธิเด็ก บริเวณตอนใตของสะพาน ผานชม โรงละครโกลบ 
(Globe Theater) และ หอศิลป�แบงคไซด (Bankside) ตอนเหนือของสะพาน  
 
ผ  านชม  โรง เร ี ยนแห  ง เ มืองลอนดอน 
(School of London) และ ผานชม มหา
วิหารเซนตพอล (St. Paul's Cathedral) 
เปนอาสนวิหารของคริสตจักรแหงประเทศ
อังกฤษ และเปนโบสถประจําตําแหนงบิชอป
แหงเมืองลอนดอน สรางขึ้นเพื่ออุทิศแกนักบุญ
เปาโลอัครทูต ตั้งอยูในเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาสนวิหารที่เห็นในปจจุบัน



 

 

สรางเมื่อคริสตศตวรรษที่ 17 และเชื่อกันวาเปนอาสนวิหารที่ 5 ตั้งแตสรางอาสน
วิหารกันมา ณ ที่ตั้งนี้ แตอาจจะสูงกวานั้นถานับการบูรณะเขาไปดวย แนวเชื่อมของ
สะพานมิลเลนเนียมสามารถเห็นทิวทัศนดานหนาของมหาวิหารเซนตพอลจา กมุมไกล
ไดอยางชัดเจนสวยงาม 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 
  นําทานเดินทางสู  ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว เมืองลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ  

เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคา
ในรานคาปลอดภาษีหรือ รานอาหาร 

17.55 น.   ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศ
บรูไน  

  โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines เที่ยวบินที่ BI004 **มีบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **  

  (ใชเวลาบินประมาณ 13 ช่ัวโมง 35 นาที) 
 
วันที่หก  ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน –  
  ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ            (-/-/-) 
14.35 น.  เดินทางถึง เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ** เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง ** 
18.40 น.   ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  
  โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines เที่ยวบินที่ BI519 **มีบริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
  (ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 50 นาที) 
20.25 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาทัวรรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามรายการ    
2. คาอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
4. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ 
5. คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่ม ี
7. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไป-กลับ  
8. หนาทัวรนําเที่ยว ตามรายการ 
9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื ่อนไขตาม

กรมธรรม) 
 
 

* ต ั�วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั�น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศองักฤษ 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงที�

ประเทศองักฤษทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศองักฤษเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มทีี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั�วเครื�องบนิ 
ท ั�งนี�แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิ�มตน้และจบการบรกิารที�สนามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ั�น  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทาํการสาํรองต ั�วเครื�องบนิหรอืยานพาหนะอื�นๆ 

เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภมูนิ ั�น ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี�ที�เกดิข ึ�น 
เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  

ฉะน ั�นทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที�จะสาํรองต ั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�นๆ 
 



 

 

ราคาทัวรไมรวม  
1.   ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 
2.   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง 

อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่ม 
3. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด  
4. คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศอังกฤษ ทานละ 6,000 บาท 

ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแตละประเทศ  
5. ตามธรรมเนียมคาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศกเปนจํานวน 50 ปอนด (GBP) หรือ 

คํานวณ เปนเงินไทยประมาณ 2,250 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป 
ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวาน้ี
ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
 

 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 30 ทานข้ึนไป หากผูโดยสาร
ไมครบจํานวนดังกลาว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาทัวร 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000 บาท  หรือทานละ 25,000 (กรณีเดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ)  
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) 

 
เง่ือนไขการเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทาง
หรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถ
เปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากนี้ ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไม
สามารถเดินทางได 



 

 

2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวัน
เดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไมนอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถ
เปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากนี้ ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไม
สามารถเดินทางได 
3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผู จองทัวรไมสามารถ
เปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 
4. กรณีแจงเปลี่ยนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคาต๋ัว
โดยสารเพิ่มดวยตนเองจากคาทัวรที ่ชําระมาแลว ณ วันที ่ตองการเปลี ่ยนชื ่อผู เดินทาง ตาม
ขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที ่นักทองเที ่ยวหรือเอเจนซี ่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื ่อนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยาง
ใดอยางหนึ ่งเพื่อทําเรื ่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงิน
คามัดจําทั้งหมดของคาบริการที่ชําระมาแลว 
2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  



 

 

เนื่องจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวลวงหนา เชน การสํารอง
ที่น่ังตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เปน
ตน 

3. หากจํานวนการจองของผูเดินทางเต็มกรุปแลว ผูจองไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ
เดินทางไดทุกกรณี 
4. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเที่ยวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   
5. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี  

วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคช่ันอ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยว จอง
เดินทางนอยกวา 20 ทาน 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผักผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอก เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หาก
เจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 



 

 

หมายเหตุ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายการทัวร 

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 
30 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 15 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา
นําหนาชื ่อ เลขที ่หนังสือเดินทาง และอื ่นๆ เพื ่อใชในการจองตั ๋วเครื ่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา
ของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการ
บิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

 
 โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั�ง 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยว ประเทศอังกฤษ 
1. หนังสือเดินทางฉบับจริงท่ียังมีอายุการใช พรอมสําเนา 2 ชุม   
**โปรดตรวจสอบวาหนังสือเดินทางของทาน;  
- มีหนาวางอยางนอย 2 หนา และไมชํารุด 
- ยังมีอายุใชไดอยางนอยอีก 6 เดือนนับจากวันเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน 
(บางกรณี ตองแสดงหนังสือเดินทางเลมเกาที่ทานเคยมีมาแลวดวย) 
2. หนังสือเดินทางเลมเกา (ถามี) พรอมสําเนา 1 ชุด 
3. สําเนาหนาวีซาเกา เฉพาะวีซาเชงเกน, วีซา UK และวีซาอเมริกา (ถามี) 
4. สําเนาบัตรประชาชน (กรณีผูเดินทางเปนเด็กอายุไมถึง 18 ป จําเปนตองใช สําเนาสูติบัตร

ดวย) 
5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถามี) 
7. สําเนาใบจดทะเบียนการหยา (ถามี) 
8. สําเนาใบเปล่ียนช่ือ, ใบเปล่ียนนามสกุล (ถามี) 
9. รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) บัญชีออมทรัพย เทานั ้น ที่ออกโดย

ธนาคาร มีรายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือนสุดทาย ฉบับภาษาอังกฤษ (หลักฐาน
การเงิน ตองอัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันยื่นขอวีซา) 

10. หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (Bank Certificate) ทิ่ออดโดยธนาคารเจาของบัญชี 
บัญชีเดียวกันกับ Bank Statement ฉบับภาษาอังกฤษ เทานั้น (หลักฐานการเงิน ตอง
อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันยื่นขอวีซา) 

11. เอกสารการทํางานกรณีเปนเจาของกิจการ หรือ ผูที่ประกอบอาชีพอิสระ: ใชสําเนา
เอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือใบจดทะเบียนการคา พรอมประทับตรา
บริษัท อายุเอกสารไมเกิน 3 เดือน ฉบับภาษาอังกฤษ เทานั้น กรณีเปนพนักงาน / 
ลูกจาง: หนังสือรับรองการทํางานปจจุบัน พรอมระบุชื่อและนามสกุล (สะกดตรงตามหนา
หนังสือเดินทาง), ตําแหนง, วัน เดือน ปที่เขาทํางาน และอัตราเงินเดือนปจจุบัน พรอมทั้ง



 

 

ระบุขอความที่ไดรับอนุญาตใหลางานไดในชวงเวลาเดินทาง อายุเอกสารไมเกิน 15 วัน 
กอนวันยื่นขอวีซา (ฉบับภาษาอังกฤษ เทาน้ัน) 

สําหรับนักเรียน / นักศึกษา: หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน หรือนักศึกษาจากโรงเรียนหรือ
สถาบันศึกษา อายุเอกสารไมเกิน 1 เดือนกอนวันยื่นขอวีซา (ฉบับภาษาอังกฤษ เทานั้น) 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน / นักศึกษา** 

 
ในกรณีท่ีผูเดินทางอายุ ไมถึง 18 ป  
12. สูติบัตร (พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ...ถามี)  
13. หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง (กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับ บิดาหรือมารดา โดยหนังสือ
ยินยอมใหบุตรเดินทางน้ัน จําเปนตองเปนฉบับจริงและออกจากอําเภอตนสังกัดเทานั้น พรอมฉบับ
แปลเปนภาษาอังกฤษ)  

โปรดทราบ....สําหรับผูเดินทางสัญชาติไทยที่ อายุตํ่ากวา18 ป ผูมีอํานาจปกครองตาม
กฎหมาย (โดยปกติคือบิดา-มารดา) ตองมาปรากฏตัวพรอมกันในวันย่ืนคํารอง และ เซ็นช่ือ
ในคํารอง หากผูมีอํานาจปกครอง หรือ บิดา-มารดา ไมสามารถมาได ผูเดินทางสามารถย่ืน
คํารองที ่ผู มีอํานาจปกครองเซ็นชื ่อไวแลว พรอม หนังสือยินยอม โดย ลายเซ็นของ
ผูปกครองหรือ บิดา-มารดาในหนังสือยินยอมนั้น จะตองไดรับการรับรองจากสํานักงาน
เขตหรืออําเภอที่สังกัด กรณีบิดา-มารดาพํานักอยูในเยอรมนีตองมีการรับรอง ลายเซ็นจาก
หนวยราชการของเยอรมนี กรณีบิดาหรือมารดาเพียงฝ�ายเดียวทําหนังสือยินยอมตอง แสดง
หลักฐานวาบิดาหรือมารดาผูน้ันเปนผูมีอํานาจปกครองแตเพียงผูเดียวจริง  
กรณีที่บิดา – มารดาหยารางกัน ตองใชสําเนาใบหยา และใบที่มีการสลักหลังถึง 
รายละเอียดการเล้ียงดูบุตรของฝ�ายใด  

 
เอกสารสําหรับ กรณีมีผูออกคาใชจายในการเดินทาง ผูออกคาใชจาย ตองเตรียมเอกสาร

เพ่ิมเติม ดังน้ี  
14. หนังสือรับรองคาใชจาย ระบุช่ือผูเดินทาง สะกดถูกตองตามหนังสือเดินทาง  



 

 

15. หลักฐานการเงินของผูออกคาใชจายในการเดินทาง Bank Statement (รายการเดิน
บัญชีเคลื่อนไหว) บัญชีออมทรัพย ที่ออกโดยธนาคาร มีรายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน  

16. หนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก Bank Certificate บัญชีเดียวกันกับ Bank Statement 
ที่ออกโดยธนาคาร  

 
  
โปรดทราบ: ตามขอกําหนดของการยื่นคํารองขอวีซาเพื่อเดินทางเขาประเทศอังกฤษ ผูที่
ประสงคจะเดินทาง  
ทุกทาน “อาจจําเปนตอง” แสดงตัวที่สถานทูตดวยตัวทานเอง เพื่อทําการสแกนลายน้ิวมือ 

 


