ทัวร์ อังกฤษ : TOUR20697

COUNTDOWN ENGLAND7วัน4คืน
โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI

อ ัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

27-2 มกราคม 2563

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่ เด็ ก
มีเตียง

1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็ กไม่มเี ตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )

59,900

*** เด็ก INFRANT อายุนอ้ ยกว่า 2 ปี ราคา 7,500 บาท ***

59,900

57,900

ราคาท ัวร์

พ ักเดีย
่ ว
เพิม
่

ไม่รวมตว๋ ั

11,500

39,900

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

คา่

โรงแรมที่พกั

27

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ







-

28

สนามบินฮีทโธรว์ ลอนดอน (ประเทศอังกฤษ)-สโตนเฮ้นจ์-พิพิธภัณฑ์



✓

✓

HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า

น ้ำแร่ เมืองบำธ – Pulteney Bridge
29

มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ – EMIRATES STADIUM – ช้อปปิ้ งถนน
OXFORD

✓

✓

✓

IBIS HOTEL LONDON หรือ
เทียบเท่า

30

พระราชวังวินเซอร์-เข้าชม WARNER BROS. STUDIO

✓

✓

✓

IBIS HOTEL LONDON หรือ
เทียบเท่า

31

ถ่ำยรู ปหน้ ำมหำวิหำรเซนต์ปอล- ขึ้ นกระเช้า LONDON EYE-ล่องเรือ

✓

✓

✓

IBIS HOTEL LONDON หรือ
เทียบเท่า

แม่น้ าเทมส์
1

สะพานหอคอย-อาคารรัฐสภา – บิ๊กเบน – สนามบินฮีทโธรว์
(ลอนดอน) – สนามบินบรูไน

✓

✓



2

สนามบินบรูไน – กรุงเทพฯ







-

ข้อแนะนาประกอบการตัดสินใจ
• โปรแกรมทัวร์ คัดสรรสถานทีท่ อ่ งเที่ยวมาอย่างดี
• บินโดยสายการบิน PREMIUM ROYAL BRUNEI น้ าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
• โปรแกรมนี้ เหมาะกับผูค้ นทุกเพศทุกวัย รวบรวมสถานที่เที่ยวชื่อดังมากมายอาทิ เช่น สโตนเฮ้นท์, WARNER BROS.
STUDIO ,ขึ้ นกระเช้า LONDON EYE-ล่องเรือแม่น้ าเทมส์ ,พิพิธภัณฑ์น้ าแร่เมืองบาธ, พระราชวังวินเซอร์
• ไซส์กรุป๊ เล็ก เพียง 20 ท่าน ใช้รถที่นั ่งเป็ นรถบัสขนาด 29 ที่นั ่ง
• โรงแรมที่พกั เป็ นระดับ 4 ดาวแท้ สะอาดและปลอดภัย พักในลอนดอน 3 คืน
วันที่ 27 ธ.ค 62

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน)

(-/-/-)

10.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมชิ ้นั 4 ผูโ้ ดยสารขาออก เคาท์เตอร์ U ประตูที่ 9 สายการบิน ROYAL
BRUNEI เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกทุกท่าน

13.30 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เที่ยวบินที่ BI514 บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

17.15 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

วันที๋ 28 ธ.ค 62

สนามบินฮีทโธรว์ ลอนดอน (ประเทศอังกฤษ)-สโตนเฮ้นจ์-พิพิธภัณฑ์น้ าแร่เมืองบาธ –
Pulteney Bridge

(-/L/D)

00.15 น.

ออกเดินทางกลับสู่สนามบินฮีทโธรว์ ลอนดอน โดยสายการ ROYAL BRUNEI เที่ยวบินที่ BI003

06.50 น.

คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
รถโค้ชรอรับท่าน ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บวั รี่ นาท่านเข้าชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ
โลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็ นความลับดามืดในช่วงหนึ่ งของประวัติศาสตร์ จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ ในหุบ
เขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุต้งั แต่เมื่อครั้งโรมันเรืองอานาจจากหลักฐานบ่อน้ าพุรอ้ น และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลือ
อยูท่ าให้เมืองบาธได้รบั การแต่งตั้งเป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ าแร่รอ้ นโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปั จจุบนั เป็ นกลุ่ม
อาคารสาคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็ นที่ต้งั ของบ่อน้ าแร่รอ้ นคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และ
ส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิ ดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ า ซึ่งมีท้งั สระว่ายน้ า, บ่อน้ าแร่เย็น-ร้อน,
ห้องอบไอน้ า และส่วนที่เป็ น Turkish Bath และให้ท่านได้ชิมน้ าแร่ที่จดั ให้กบั นักท่องเที่ยวเท่านั้น หลังจากนั้นพาท่านชม
เมืองและอาคารบ้านเรือนที่ถูกสร้างขึ้ นในยุค หลังจากนั้นพาท่านผ่านชม สะพาน Pulteney Bridge สะพานเก่าแก่และ
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก นอกจากนั้นยังเป็ นแลนด์มาร์คสาคัญแห่งหนึ่ งของเมืองบาธ (Bath)

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม
โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า

วันที่ 29 ธ.ค 62
เช้า

มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ – EMIRATES STADIUM – ช้อปปิ้ งถนน OXFORD

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านถ่ายรูปด้านหน้ากับ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (Westminster Abbey) ตั้งอยูท่ างตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินส
เตอร์ในแขวงเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เป็ นสถานที่ที่ใช้ในการทาพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝังพระบรมศพของพระมหากษัตริยอ์ งั กฤษและพระบรมวงศานุ วงศ์ ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถึง
1556 ที่นี่ได้รบั เลื่อนฐานะขึ้ นเป็ นอาสนวิหาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 ก็ได้รบั แต่งตั้งให้
เป็ นพระอารามหลวง ปั จจุบนั ที่นี่เป็ นโบสถ์ขนาดใหญ่ โดยมีสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบโกธิค ซึ่งเมื่อปี ค.ศ. 1245 พระเจ้า
เฮนรี่ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์เวสต์มินสเตอร์คร่อมโบสถ์เก่าแก่ที่มีอยูเ่ ดิม และพระองค์เลือกให้เป็ นที่ฝังพระศพของพระองค์
เอง

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นพาท่านเข้าชม เอมิเรตส์สเตเดียม (Emirates Stadium) หรือ
สนามกีฬาเอมิเรตส์ สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล เปิ ดใช้งานเมื่อ
เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2006 สนามแห่งนี้ อัฒจรรย์จะเป็ นเก้าอี้ ทั้งหมด
60,355 ที่นัง่ ซึ่งนับว่าเป็ นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 2 ของ
พรีเมียร์ลีกตามหลังเพียงสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด และเป็ นสนามกีฬาที่ใหญ่
เป็ นอันดับ 3 ในลอนดอนรองจากสนามเวมบลียแ์ ละสนามทวิกเคนแฮม
หลังจากนั้นพาทุกท่าน SHOPPING ที่ถนน OXFORD ถนนสายหลักใน city of
Westminster ย่านเวสต์เอนของลอนดอน ซึ่งมีความยาวมากถึง 1.6
กิโลเมตรเลยทีเดียว Oxford street เป็ นชื่อที่ขาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดสาหรับ
นักช้อป อย่างที่ได้บอกในข้างต้นว่ามีรา้ นค้าต่างๆ ให้เลือกใช้บริการมากกว่า
300 ร้านเลยทีเดียว สาหรับร้านที่แบรนด์คนไทยเรานิ ยมและรูจ้ กั กันดีก็มีท้งั
H&M , Topshop , Zara , Burberry , Mango, Next , LongChamp , UniQLO ,
Esprit , Quicksilver เป็ นต้น นอกจากนั้นแล้วที่นี่ยงั สามารถหาแบรนด์อื่นๆ
ได้เกือบครบทุกแบรนด์เลยทีเดียว อีกทั้งที่นี่ยงั มีหา้ งชื่อดังในตานานอย่าง
Selfridges ห้างที่ใหญ่เป็ นอันดับสองในอังกฤษ และอีกร้านที่น่าสนใจ
คือ house of Fraser ที่ผคู ้ นไม่แน่ นมากและมีสินค้าวัยรุ่นน่ ารักๆ ให้
เลือกเยอะ สาหรับขาช้อปที่ชื่นชอบสินค้าลดราคา Debenhams เป็ น
ห้างสรรพสินค้าใน Oxford street ที่ชอบมีการจัดลดราคาเป็ นประจา
แถมยังชอบจัดเครื่องสาอางค์หรือน้ าหอมมาจัดเป็ นเซ็ทและจัด
จาหน่ ายในราคาที่ถูกอีกด้วย
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม
IBIS HOTEL LONDON หรือเทียบเท่า

วันที่ 30 ธ.ค 62
เช้า

พระราชวังวินเซอร์-เข้าชม WARNER BROS. STUDIO

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่พระราชวังวินเซอร์ (WINSOR CASTLE) โดยพระราชวังจะ
อยูบ่ นเนิ นสูงมองเห็นแม่น้ าเทมส์อยูเ่ บื้ องล่าง พระราชวังวินเซอร์เป็ นที่
ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่า
พระราชวังแห่งนี้ เป็ นพระราชวังที่มีผพู ้ านักอาศัยต่อเนื่ องยาวนานกว่า
พระราชวังแห่งใดในโลก โดยทุกท่านจะเดินผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสู่
อาคารจัดแสดงประวัติความเป็ นมาของพระราชวัง สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่
การชมคือ เขตพระราชฐานชั้นใน State Apartment (ทางบริษทั รวมค่าเข้า
ชมส่วนนี้ แล้ว) ถือเป็ นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อนั ประมาณค่า
มิได้ไม่ว่าจะเป็ นภาพเขียนฝี มือ, ม่าน, ปั กประดับ ผนัง, เครื่องลายคราม, รูปปั้ น, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์
ในยุค ต่าง ๆ The King's Chamber อันมีภาพเขียนเป็ นจุดเด่น นอกเหนื อจากเตียงไม้สลักปิ ดทองสไตล์ฝรัง่ เศสสมัย
ศตวรรษที่ 18 ที่ต้งั ตระหง่านอยูก่ ลางห้อง และห้องที่โดดเด่นที่สุด St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนี้ มีความยาวกว่า
50 เมตรจึงมักใช้ ในงานพระราชพิธี เช่นงานเลี้ ยงรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตาม
ศิลปะแบบกอธิก ประดับประดาด้วยอาวุธชุดเกราะ และตราประจาราชวงศ์ St. George's Chapel มหาวิหารสไตล์โกธิกที่
งดงามที่สุดในประเทศอังกฤษ อาคารแห่งนี้ เริ่มก่อสร้ างในปี ค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิรด์ ที่ 4 และใช้เวลากว่า 50 ปี
จนสาเร็จลุล่วง ในแต่ละปี พระราชวงศ์องั กฤษจะเสด็จไปประทับเพื่อพักผ่อนอย่างสมา่ เสมอ โดยปราสาทส่วนบนด้าน
ตะวันออกจะเป็ นเขตที่ประทับของสมเด็จพระราชินี ส่วนด้านใต้ปราสาทจะมีปาร์คขนาดใหญ่กว่า 800 เฮกเตอร์ ชื่อเดิม
ว่าเกรต ปาร์ค ซึ่งถือว่าเป็ นแหล่งรวบรวมกุหลาบพันปี ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นพาท่านดาดิ่งลงไปในโลกแห่งคาถา กลวิเศษ และเวทมนตร์ อันน่ าทึ่ง ที่ WARNER BROS. STUDIO ชม
เบื้ องหลังเพื่อค้นหาความลับที่ซอ่ นอยูห่ ลังกล้องของภาพยนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ ทั้ง 8 ภาค พร้อมสารวจฉากต่าง ๆ ที่ใช้
จริงในภาพยนตร์ เช่น ฮอกวอตส์ ตรอกไดอากอน และซอยพรีเว็ต และอีกมากมาย ก้าวขึ้ นรถเมล์อศั วินราตรีสามชั้นสุด
พิลึกที่แฮร์รี่นัง่ ในภาค นักโทษแห่งอัซคาบัน ตลอดจนรถบินได้จากภาค ห้องแห่งความลับ จากนั้น โพสท่าถ่ายรูปบริเวณ
หน้าบ้านหลังเก่าของแฮร์รี่ที่ซอยพรีเว็ต บ้านเลขที่ 4 ก่อน ก่อนไปลิ้ มรสบัตเตอร์เบียร์ฟองฟ่ อดชั้นเลิศ มุ่งหน้าสู่ชานชลา
9 ¾ ที่ไดรับการออกแบบใหม่เอี่ยม ซึ่งคุณสามารถขึ้ นรถไฟไอน้ าสายฮอกวอตส์ เอ็กซ์เพรส และโพสท่าถ่ายรูปกับ
รถเข็นกระเป๋าที่กาลังเลือนหายเข้าไปในกาแพงชานชลา สารวจฉาก ชุด และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่จดั แสดงงานศิลป์
แห่งอังกฤษ และเทคโนโลยีล้าสมัยที่ใช้ในการผลิตภาพยนตร์ ทัวร์นี้รวมการเข้าชมแบบจาลองฮอกวอตส์ขนาด 1:24 ที่ใช้
ถ่ายทาฉากภายนอกของตัวโรงเรียนพ่อมดแม่มดแห่งนี้ อย่างใกล้ชิด

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม
IBIS HOTEL LONDON หรือเทียบเท่า
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ถ่ายรูปหน้ามหาวิหารเซนต์ปอล- ขึ้ นกระเช้า LONDON EYE-ล่องเรือแม่น้ าเทมส์SHOPPING ถนน HARRODS

เช้า

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พาคณะเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ปอล St. Paul’s Cathedral
เป็ นวิหารเก่าแก่ที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ งใจกลางกรุง
ลอนดอน และมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 2 รองจากโบสถ์
Liverpool Cathedral ในอังกฤษ ก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 604 ตั้งอยู่
บน Ludgate Hill ซึ่งเป็ นจุดที่สูงสุดของเมืองลอนดอน สร้างขึ้ น
เพื่ออุทิศแด่นักบุญเปาโล เป็ นผลงานชิ้ นที่โดดเด่นของสถาปนิ ก
ชื่อดังที่ชื่อ “Sir Christopher Wren” ต่อมาเกิดเหตุการณ์ไฟ
ไหม้ครั้งใหญ่ ในเมืองลอนดอน ทาให้โบสถ์นี้ได้รบั ความ
เสียหายอย่างมาก ต่อมาได้มีการซ่อมแซม และเปิ ดให้บริการในปี ค.ศ. 1697 ซึ่งโบสถ์นี้มีสถาปั ตยกรรมสไตล์บาร็อกที่
สวยงาม ในสมัยศตวรรษที่ 17 ใช้เป็ นสถานที่ฝังศพของบุคคล
สาคัญในประเทศอังกฤษ และใช้จดั พระราชพิธีต่าง ๆ ที่สาคัญ
ปั จจุบนั โบสถ์แห่งนี้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นที่รจู ้ กั และมี
ชื่อเสียงมากในกรุงลอนดอน บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ เป็ น
อนุ สาวรียข์ องพระนางวิคตอเรีย
หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ London Eye หนึ่ งในแลนด์
มาร์คสาคัญของกรุงลอนดอนที่หลายคนคุน้ ชินกันดี เป็ นชิงช้า
สวรรค์ที่มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในยุโรป(เคยสูงที่สุดในโลกมาก่อน) ซึ่งมีความสูงถึง 135 เมตร หรือ 443 ฟุต ตั้งอยูร่ ิม

แม่น้ าเทมส์ ย่าน Southwark เปิ ดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็ นทางการ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ
เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ของเมืองลอนดอนที่ค่อยๆเคลื่อนสูงขึ้ นได้แบบ 360 องศา และสถานที่สาคัญในลอนดอน
ทั้ง Big Ben, The Tower Bridge, St. Paul’s Cathedral, The River Thames และอีกมากมาย จนทาให้ปัจจุบนั กลายเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกได้อย่างไม่ขาดสาย
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่าน ล่องเรือแม่น้ าเทมส์ (Thames River) ซึ่งถือเป็ นแม่น้ าที่มีระยะทางยาวที่สุดในประเทศอังกฤษ และยังยาวเป็ น
อันดับสองของสหราชอาณาจักร ด้วยความยาวกว่า 346 กิโลเมตร อีกทั้งยังไหลผ่านทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ และ
กรุงลอนดอน จึงทาให้แม่น้ าเทมส์นี้กลายเป็ นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวหนึ่ งของการมาเยือนลอนดอนเลย
ทีเดียว โดยระหว่างล่องเรือ ท่านจะได้ผ่านชมแลนด์มาร์คสาคัญมากมาย อาทิเช่น ลอนดอนอาย (LONDON EYE), ทาว
เวอร์บริดจ์ (TOWERBRIDGE), สะพานเวสต์มินสเตอร์ (WESTMINSTER BRIDGE)

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
IBIS HOTEL LONDON หรือเทียบเท่า
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สะพานหอคอย-อาคารรัฐสภา – บิ๊กเบน – สนามบินฮีทโธรว์ (ลอนดอน) – สนามบินบรูไน
(B/L/-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาทุกท่านถ่ายรูปกับ สะพานหอคอย แห่งกรุงลอนดอน (London
Tower Bridge) ซึ่งเป็ นสะพานที่ขนชื
ึ้ ่อว่าเป็ นสัญลักษณ์ของกรุง
ลอนดอน โดยมีลกั ษณะเป็ นสะพานยกและสะพานแขวนอยูร่ วมกัน ทั้ง
ยังประกอบไปด้วยหอคอย 2 หอ จึงทาให้สะพานแห่งนี้ มีชื่อเรียกอีกชื่อ
หนึ่ งว่า สะพานหอคอย นัน่ เอง เดิมทีสะพานทาวเวอร์บริดจ์ถูกสร้าง
ขึ้ นมาเพื่อใช้เป็ นเส้นทางสาหรับการจราจรข้ามแม่น้ าเทมส์ของ
ลอนดอน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างนานถึง 8 ปี โดยแล้วเสร็จในปี ค.ศ.
1894 นัน่ เอง โดยหอคอยแห่งนี้ ได้ถูกออกแบบให้มีลกั ษณะเป็ น
หอคอยคู่และใช้สถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่มีความสวยงดงามและแสดง
ถึงการเป็ นหอคอยลอนดอนได้เป็ นอย่างดี หลังจากนั้นพาทุกท่านเข้าชม
หอคอยแห่งลอนดอน หรือที่รจู ้ กั กันในชื่อ อาคารรัฐสภา (Houses of
Parliament) ซึ่งแต่เดิมเป็ นหอสีขาวที่สร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่ง
อังกฤษในปี ค.ศ. 1078 แต่กลุ่มสิ่งก่อสร้างทั้งหมดของหอคอยแห่ง
ลอนดอนตั้งอยูร่ อบวงแหวนสองวงภายในกาแพงและคูป้องกันปราสาท
ตัวหอคอยใช้เป็ นป้ อม พระราชวังของพระมหากษัตริย์ และที่จาขัง
โดยเฉพาะสาหรับนักโทษที่มียศศักดิ์สูงเช่นพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 1
ก็เคยทรงถูกจาขังในหอคอยโดยพระราชินีนาถแมรี และยังเป็ นที่สาหรับประหารชีวิตและทรมาน คลังเก็บอาวุธ
ท้องพระคลัง สวนสัตว์ โรงกษาปณ์หลวง หอเก็บเอกสาร หอดูดาว และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1303 เป็ นที่เก็บรักษามงกุฏและ
เครื่องราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ก่อนเดินทางไปสนามบิน นาคณะถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คสาคัญของกรุงลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN) หอ
นาฬิกาแห่งนี้ เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอนมามากกว่า 150 ปี แล้ว โดยจุดเด่นของหอนาฬิกาแห่งนี้ คือสามารถบอก
เวลาได้ท้งั 4 ทิศทาง เป็ นนาฬิกาบอกเวลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็ นเครื่องบอกเวลามาตรฐานของหอดูดาวเมืองกรีนิช

ผ่านสถานี วิทยุ BBC ที่จะถ่ายทอดสดเสียงตีบอกนาฬิกา Big Ben ให้ได้ยนิ กันทัว่ โลก โดยหอนาฬิหานี้ มีความสูงถึง 96.3
เมตร มีระฆังสาหรับตีบอกเวลา 5 ใบ โดยมีใบเดียวที่ตีบอกเวลา ส่วนอีก 4 ใบจะตีเป็ นทานองเพื่อให้เกิดความไพเราะ
18.00 น.

ออกเดินทำงกลับสูส่ นำมบินบันดำเสรี เบกำวัน (บรู ไน) โดยสำยกำรบิน ROYAL BRUNEI
เที่ยวบินที่ BI004

วันที่ 2 ม.ค 63

สนามบินบรูไน – กรุงเทพฯ

15.35 น.

เดินทางถึงสนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (ประเทศบรูไน)

18.30 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เที่ยวบินที่ BI519

20.15 น.

เดินทำงกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ
อ ัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

27-2 มกราคม 2563

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่ เด็ ก
มีเตียง

1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็ กไม่มเี ตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )

59,900

59,900

57,900

ราคาท ัวร์

พ ักเดีย
่ ว
เพิม
่

ไม่รวมตว๋ ั

11,500

39,900

*** เด็ก INFRANT อายุนอ้ ยกว่า 2 ปี ราคา 7,500 บาท ***

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุป๊ มีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
การชาระค่าบริการ
- การจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 15,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการจอง และชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน หากเป็ นช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจาหรือชาระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใดผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิ กการจัด หรือยกเลิกการ
เดินทาง)
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
การยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจาทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน หักเงินมัดจา 15,000 บาท/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน หักมัดจา 50 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07ว วัน หักมัดจา 80 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ / ท่าน
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุ นให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศตุรกีโดยผิดกฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่าน
การตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและตุรกี ขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้งั สิ้ น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตราค่าบริการนี้ รวม
✓
✓
✓
✓

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ ามันเชื้ อเพลิง
ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ น
เตียงเสริมแทน,
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันการเดินทางอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุม้ ครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณา
สอบถามทางบริษัททัวร์อีกครั้ง
✓ น้ าดื่มท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน
✓ น้ าหนักกระเป๋า สาหรับโหลด 23กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน
✓ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทเดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเกิน
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพัก
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั ่ มาในห้องพัก ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สงั ่
พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ตลอดการเดินทาง 50 (ปอนด์) GBP หรือคานวณเป็ นเงินไทยประมาณ 2,250 บาท
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษท่านละ 5,500 บาท ขึ้ นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ขึ้ นอยูก่ บั ความพึงพอใจของลูกทัวร์ทุกท่าน
หมายเหตุ :
-

รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 15 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ กับสายการบิน และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่าน
ระหว่างการเดินทาง
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางมิได้รบั อนุ ญาต

-

-

ให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่ องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนั เนื่ องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การ
เปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัย
ธรรมชาติ อันนอกเหนื อจากความควบคุม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดย
ความสมัครใจของผูเ้ ดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั เวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้ นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย
หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสี ิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน
แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตวั ๋ เครื่องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ใน
บางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดาเนิ นการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD(ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริง
เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
เด็ก หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุน้อยกว่า 11 ปี
หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
*.*.* น้ าหนักกระเป๋าโหลดคนละ 30 กิโลกรัม*.*.*.กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง 7 กิโลกรัม

เมื่อท่านได้ ทาการจอง ทัวร์ อังกฤษ กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้ าหน้ าทีจ่ ะติดต่ อกลับ
เพื่อแจ้ งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-713-8992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

