COUNTDOWN ENGLAND 7 ว ัน 4 คืน
โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI

อ ัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

27ธ.ค.62 - 2ม.ค.63

59,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ เด็ก
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียง
เด็กไม่มเี ตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )
59,900

57,900

พ ักเดียว
เพิม

ราคาท ัวร์
ไม่รวมตวั

11,500

39,900

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

โปรแกรมการเดินทาง

เช ้า

เทียง

คํา

โรงแรมทีพัก

27

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ







-

28

สนามบินฮีท โธรว์ ลอนดอน (ประเทศอังกฤษ)-สโตนเฮ ้นจ์พิพธิ ภัณฑ์นําแร่เมืองบาธ – Pulteney Bridge







HOLIDAY INN หรือ
เทียบเท่า

29

มหาวิหารเวสต์มน
ิ สเตอร์ – EMIRATES STADIUM – ช ้อปปิ งถนน
OXFORD







IBIS HOTEL LONDON
หรือเทียบเท่า

30

พระราชวังวินเซอร์-เข ้าชม WARNER BROS. STUDIO







IBIS HOTEL LONDON
หรือเทียบเท่า

31

ถ่ายรูปหน ้ามหาวิหารเซนต์ปอล- ขึนกระเช ้า LONDON EYEล่องเรือ แม่นําเทมส์







IBIS HOTEL LONDON
หรือเทียบเท่า

1

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







2

สนามบินบรูไน – กรุงเทพฯ







-

ข้อแนะนําประกอบการต ัดสินใจ
 โปรแกรมทัวร์ คัด สรรสถานทีท่องเทียวมาอย่างดี
 บินโดยสายการบิน PREMIUM ROYAL BRUNEI นําหนักกระเป๋ า 30 กิโลกรัม
 โปรแกรมนีเหมาะกับผูคนทุ
้
กเพศทุกวัย รวบรวมสถานทีเทียวชือดังมากมายอาทิ เช่น สโตนเฮ ้นท์,
WARNER BROS. STUDIO ,ขึนกระเชา้ LONDON EYE-ล่องเรือแม่นําเทมส์ ,พิพธิ ภัณฑ์นําแร่เมือง
บาธ, พระราชวังวินเซอร์
 ไซส์กรุ๊ปเล็ก เพียง 20 ท่าน ใช ้รถทีนังเป็ นรถบัสขนาด 29 ทีนัง
 โรงแรมทีพักเป็ นระดับ 4 ดาวแท ้ สะอาดและปลอดภัย พักในลอนดอน 3 คืน

2 |05EU2016 HNT_LHR-01_27DEC19-02JAN20_ENGLAND COUNTDOWN_7D4N_59900_UP 22-6-19

วันที 27 ธ.ค 62
กรุงเทพฯ (สนามบิ นสุวรรณภูมิ) -สนามบิ นบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน)
(-/-/-)
10.30 น.
คณะพร้อมกันที สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิชนั 4 ผูโ้ ดยสารขาออก เคาท์เตอร์ U ประตูที 9 สายการบิน
ROYAL BRUNEI เจ้าหน้า ทีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกทุ กท่าน
13.30 น.
ออกเดินทางสูส่ นามบินบัน ดาเสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เทียวบินที BI514
บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครือง
17.15 น.
คณะเดินทางถึ งสนามบินบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน
วันที 28 ธ.ค 62
00.15 น.
06.50 น.

เทียง

สนามบิ นฮีทโธรว์ ลอนดอน (ประเทศอังกฤษ)-สโตนเฮ้นจ์-พิพิธภัณฑ์นาแร่
ํ เมื องบาธ –
Pulteney Bridge
(-/L/D)
ออกเดินทางกลับสูส่ นามบินฮีทโธรว์ ลอนดอน โดยสายการ ROYAL BRUNEI เทียวบินที BI003
คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
รถโค้ชรอรับท่ าน ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บัว รี นํ าท่ านเข้า ชมเสาหิ นสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1ใน 7 สิ ง
มหัศ จรรย์ข องโลก กองหิ น หรื อแนวแท่ งหิ น ที เป็ นความลับดํา มื ดในช่ ว งหนึ งของประวัติ ศ าสตร์ จากนั นออก
เดินทางต่อสู่เมืองบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ทีมีอายุตงแต่
ั เมือครังโรมันเรื องอํา นาจจากหลัก ฐานบ่อนํ าพุ
ร้อน และซากอาคารเก่าแก่ทีหลงเหลืออยูท่ ําให้เมืองบาธได้รับการแต่งตังเป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
ในปี ค.ศ. 1987

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์นําแร่รอ้ นโรมัน (Roman Bath Museum) ซึงมีประวัติการค้นพบทีน่ าสนใจ ปั จจุบนั เป็ น
กลุ่ มอาคารสํา คัญของเมื อ ง คือบริ เวณที เป็ นที ตังของบ่อนํ าแร่ ร้อ นคิงส์ (The Sacred Spring) ส่ว นที สองคือ
บริ เวณวัด และส่วนที สาม คือ บริ เวณทีเปิ ดบริการให้นักท่องเทียวหรือชาวเมืองใช้บริการนํ า ซึงมีทังสระว่ า ยนํ า,
บ่อนําแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอนํา และส่ วนที เป็ น Turkish Bath และให้ท่านได้ชิมนํ าแร่ที จัดให้ก ับนั กท่ องเที ยว
เท่านั น หลังจากนั นพาท่านชมเมืองและอาคารบ้านเรือนทีถูกสร้างขึนในยุค หลังจากนั นพาท่านผ่านชม สะพาน
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Pulteney Bridge สะพานเก่าแก่และสวยงามทีสุดแห่งหนึ งของโลก นอกจากนันยังเป็ นแลนด์มาร์คสําคัญแห่งหนึ ง
ของเมืองบาธ (Bath)
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารโรงแรม
โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
วันที 29 ธ.ค 62
มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ – EMIRATES STADIUM – ช้อปปิ งถนน OXFORD
(B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นํ า ท่ า นถ่ า ยรู ป ด้า นหน้ า กับ มหาวิ ห ารเวสต์ มิ น สเตอร์ (Westminster Abbey) ตังอยู่ท างตะวั น ตกของ
พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ในแขวงเวสต์มินสเตอร์ กรุ งลอนดอน ประเทศอั งกฤษ มหาวิห ารเวสต์มินสเตอร์เป็ น
สถานทีทีใช้ในการทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที ฝั งพระบรมศพของพระมหากษั ต ริ ย์อังกฤษและพระบรม
วงศานุ ว งศ์ ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถึง 1556 ทีนี ได้รับเลือนฐานะขึนเป็ นอาสนวิหาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็ จ
พระราชินี น าถเอลิ ซาเบธที 1 ก็ ได้รับแต่ งตังให้เ ป็ นพระอารามหลวง ปั จ จุบัน ที นี เป็ นโบสถ์ขนาดใหญ่ โดยมี
สถาปั ตยกรรมเป็ นแบบโกธิค ซึงเมือปี ค.ศ. 1245 พระเจ้าเฮนรีที 3 ทรงสร้างโบสถ์ เวสต์มินสเตอร์ค ร่ อมโบสถ์
เก่าแก่ทีมีอยู่เดิม และพระองค์เลือกให้เป็ นที ฝั งพระศพของพระองค์เอง
เทียง
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั นพาท่านเข้าชม เอมิเรตส์ส เตเดียม (Emirates Stadium) หรื อ สนามกี ฬาเอมิ เรตส์ สนามเหย้าของ
สโมสรฟุ ต บอลอาร์เซนอล เปิ ดใช้ง านเมือเดื อ นกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2006 สนามแห่งนี อั ฒจรรย์จะเป็ นเก้า อี
ทังหมด 60,355 ทีนั ง ซึงนับว่าเป็ นสนามฟุตบอลทีใหญ่ทีสุ ดเป็ นอันดับ 2 ของพรี เมียร์ ลีกตามหลังเพี ยงสนาม
โอลด์แทรฟฟอร์ด และเป็ นสนามกีฬาทีใหญ่เป็ นอันดับ 3 ในลอนดอนรองจากสนามเวมบลียแ์ ละสนามทวิ กเคน
แฮม หลังจากนั นพาทุ ก ท่ าน SHOPPING ทีถนน OXFORD ถนนสายหลักใน city of Westminster ย่านเวสต์เอน
ของลอนดอน ซึงมีความยาวมากถึ ง 1.6 กิโลเมตรเลยที เดี ยว Oxford street เป็ นชื อทีขาดไม่ได้อ ย่างเด็ ดขาด
สํา หรั บนั กช้อ ป อย่างที ได้บอกในข้างต้นว่า มีร ้านค้า ต่า งๆ ให้เลือกใช้บริ การมากกว่ า 300 ร้า นเลยที เดีย ว
สํา หรั บร้า นที แบรนด์คนไทยเรานิ ยมและรู้จ ักกัน ดี ก็มีทัง H&M , Topshop , Zara , Burberry , Mango, Next ,
LongChamp , UniQLO , Esprit , Quicksilver เป็ นต้น นอกจากนั นแล้วที นี ยังสามารถหาแบรนด์อื นๆ ได้เกือบ
ครบทุกแบรนด์เลยทีเดียว อีกทังทีนี ยังมีหา้ งชือดังในตํานานอย่าง Selfridges ห้างที ใหญ่เป็ นอันดับสองในอังกฤษ
และอี กร้านทีน่ าสนใจคือ house of Fraser ทีผู้คนไม่แน่ นมากและมีสินค้าวัยรุ่นน่ ารักๆ ให้เลือกเยอะ สําหรับขาช้
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อปที ชืนชอบสินค้า ลดราคา Debenhams เป็ นห้างสรรพสินค้า ใน Oxford street ที ชอบมี การจัดลดราคาเป็ น
ประจํา แถมยังชอบจัดเครืองสําอางค์หรือนําหอมมาจัดเป็ นเซ็ทและจัดจําหน่ ายในราคาทีถูกอีกด้วย
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารโรงแรม
IBIS HOTEL LONDON หรือเทียบเท่า
วันที 30 ธ.ค 62
พระราชวังวินเซอร์-เข้าชม WARNER BROS. STUDIO
(B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําคณะเดินทางสู่พระราชวังวินเซอร์ (WINSOR CASTLE) โดยพระราชวังจะอยูบ่ นเนิ นสูงมองเห็น แม่นํ าเทมส์อยู่
เบือ งล่ า ง พระราชวั งวิ น เซอร์ เ ป็ นที ประทั บประมุ ขสู งสุ ดแห่ งประเทศอั งกฤษมาตลอด 900 ปี จึง ถื อ ได้ว่ า
พระราชวังแห่งนี เป็ นพระราชวังทีมีผพู้ ํานักอาศัยต่อเนื องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก โดยทุ กท่านจะเดิน
ผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความเป็ นมาของพระราชวัง สิงทีน่าสนใจควรค่าแก่การชม
คือ เขตพระราชฐานชันใน State Apartment (ทางบริ ษั ทรวมค่า เข้าชมส่ว นนี แ ล้ว) ถื อเป็ นหัว ใจของพระราชวัง
ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อันประมาณค่ามิได้ไม่ว่าจะเป็ นภาพเขียนฝี มือ, ม่าน
, ปั กประดับ ผนั ง, เครื องลายคราม, รูปปั น, อาวุธ ชุ ดเกราะ รวมไปถึ งเฟอร์ นิเจอร์ ในยุค ต่าง ๆ The King's
Chamber อันมีภาพเขียนเป็ นจุดเด่ น นอกเหนื อ จากเตี ยงไม้ส ลักปิ ดทองสไตล์ฝ รั งเศสสมัยศตวรรษที 18 ที ตัง
ตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที โดดเด่นทีสุ ด St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนี มีความยาวกว่า 50 เมตรจึง
มักใช้ ในงานพระราชพิธี เช่นงานเลี ยงรั บรองพระราชอาคัน ตุ กะในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตาม
ศิล ปะแบบกอธิ ก ประดับประดาด้ว ยอาวุธ ชุ ดเกราะ และตราประจําราชวงศ์ St. George's Chapel มหาวิห าร
สไตล์โกธิกที งดงามทีสุดในประเทศอังกฤษ อาคารแห่งนี เริ มก่อสร้ างในปี ค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ ดเวิร์ ดที 4
และใช้เวลากว่า 50 ปี จนสําเร็ จลุล่วง ในแต่ละปี พระราชวงศ์อังกฤษจะเสด็ จไปประทับเพือพักผ่อนอย่างสมําเสมอ
โดยปราสาทส่วนบนด้านตะวันออกจะเป็ นเขตทีประทับของสมเด็ จพระราชินี ส่วนด้านใต้ปราสาทจะมีปาร์คขนาด
ใหญ่กว่า 800 เฮกเตอร์ ชือเดิมว่าเกรต ปาร์ค ซึงถือว่าเป็ นแหล่งรวบรวม
กุหลาบพันปี ทีใหญ่ทีสุ ดในโลก

เทียง

รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั นพาท่ า นดําดิ งลงไปในโลกแห่ งคาถา กลวิเศษ และเวทมนตร์
อันน่ าทึ ง ที WARNER BROS.
STUDIO ชมเบืองหลังเพือค้นหาความลับทีซ่อนอยู่หลังกล้องของภาพยนตร์ แฮร์รี พอตเตอร์ ทัง 8 ภาค พร้อม
สํารวจฉากต่าง ๆ ทีใช้จริงในภาพยนตร์ เช่น ฮอกวอตส์ ตรอกไดอากอน และซอยพรีเว็ต และอี กมากมาย ก้าวขึน
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รถเมล์อัศวินราตรีสามชันสุดพิลึกทีแฮร์รี นังในภาค นั กโทษแห่งอัซคาบัน ตลอดจนรถบินได้จ ากภาค ห้อ งแห่ง
ความลับ จากนัน โพสท่ าถ่ายรูปบริ เวณหน้าบ้า นหลังเก่า ของแฮร์รีที ซอยพรี เว็ ต บ้า นเลขที 4 ก่อน ก่อ นไปลิม
รสบัตเตอร์เบียร์ฟองฟ่ อดชันเลิศ มุ่งหน้าสู่ชานชลา 9 ¾ ทีไดรับการออกแบบใหม่เอียม ซึงคุณสามารถขึนรถไฟ
ไอนําสายฮอกวอตส์ เอ็ กซ์เพรส และโพสท่ าถ่ ายรูปกับรถเข็นกระเป๋าทีกําลังเลือนหายเข้าไปในกําแพงชานชลา
สํารวจฉาก ชุด และอุ ปกรณ์ประกอบต่า ง ๆ ที จัดแสดงงานศิลป์ แห่ งอังกฤษ และเทคโนโลยีล ําสมัยที ใช้ในการ
ผลิตภาพยนตร์ ทัวร์นีรวมการเข้าชมแบบจําลองฮอกวอตส์ขนาด 1:24 ทีใช้ถ่ายทําฉากภายนอกของตัวโรงเรียน
พ่อ มดแม่มดแห่งนี อย่างใกล้ชิด
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารโรงแรม
IBIS HOTEL LONDON หรือเทียบเท่า
วันที 31 ธ.ค 62
ถ่ายรูปหน้ามหาวิหารเซนต์ปอล- ขึนกระเช้า LONDON EYE-ล่องเรือแม่นาเทมส์
ํ
SHOPPING ถนน HARRODS
(B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พาคณะเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ปอล St. Paul’s Cathedral เป็ นวิ หารเก่าแก่ทีมี ค วามสวยงามมากทีสุ ดแห่ง
หนึ งใจกลางกรุ งลอนดอน และมีขนาดใหญ่เป็ นอัน ดับที 2 รองจากโบสถ์ Liverpool Cathedral ในอังกฤษ ก่อตัง
ขึนในปี ค.ศ. 604 ตังอยู่บน Ludgate Hill ซึงเป็ นจุดทีสูงสุดของเมืองลอนดอน สร้างขึนเพืออุทิศแด่นัก บุญเปาโล
เป็ นผลงานชินทีโดดเด่นของสถาปนิ ก ชือดังที ชือ “Sir Christopher Wren” ต่อ มาเกิด เหตุการณ์ไฟไหม้ครัง
ใหญ่ ในเมืองลอนดอน ทํา ให้โบสถ์นีได้รับความเสียหายอย่างมาก ต่อมาได้มีการซ่อมแซม และเปิ ดให้บริ การ
ในปี ค.ศ. 1697 ซึงโบสถ์นีมีสถาปั ตยกรรมสไตล์บาร็ อกที สวยงาม ในสมัยศตวรรษที 17 ใช้เป็ นสถานที ฝั งศพ
ของบุค คลสํา คั ญในประเทศอั งกฤษ และใช้จัด พระราชพิ ธี ต่ า ง ๆ ที สํ า คัญ ปั จจุ บันโบสถ์ แ ห่ งนี เป็ นสถานที
ท่องเทียวทีเป็ นที รูจ้ ักและมีชือเสียงมากในกรุ งลอนดอน บริ เวณด้านหน้ า ของโบสถ์ เป็ นอนุ สาวรี ยข์ องพระนาง
วิคตอเรี ย

หลังจากนั นพาทุกท่ านเดินทางสู่ London Eye หนึ งในแลนด์มาร์คสําคัญของกรุงลอนดอนทีหลายคนคุน้ ชินกันดี
เป็ นชิงช้าสวรรค์ทีมีขนาดใหญ่แ ละสูงทีสุ ดในยุโรป(เคยสูงที สุดในโลกมาก่อน) ซึงมีความสูงถึง 135 เมตร หรื อ
443 ฟุต ตังอยู่ริมแม่นําเทมส์ ย่าน Southwark เปิ ดให้ประชาชนเข้า ชมอย่างเป็ นทางการ ตังแต่ ปี ค.ศ. 2000
ซึงนักท่องเที ยวสามารถเพลิดเพลิ น กับการชมวิว ทิ ว ทั ศน์ ของเมืองลอนดอนที ค่อยๆเคลือนสูงขึนได้แบบ 360
องศา และสถานทีสําคัญในลอนดอนทัง Big Ben, The Tower Bridge, St. Paul’s Cathedral, The River Thames
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และอี ก มากมาย จนทํ า ให้ปั จจุ บั น กลายเป็ นสถานที ท่ อ งเที ยวที มี ชื อเสี ย งระดับ โลก และสามารถดึ ง ดู ด
นักท่องเที ยวจากทัวโลกได้อย่างไม่ขาดสาย
เทียง

รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่ าน ล่องเรือแม่นําเทมส์ (Thames River) ซึงถือเป็ นแม่นําที มีระยะทางยาวทีสุ ดในประเทศอังกฤษ และยัง
ยาวเป็ นอันดับสองของสหราชอาณาจักร ด้ว ยความยาวกว่ า 346 กิโลเมตร อี กทังยังไหลผ่ า นทางตอนใต้ของ
ประเทศอังกฤษ และกรุงลอนดอน จึงทํา ให้แม่นํ าเทมส์นีกลายเป็ นจุดหมายปลายทางของการท่องเที ยวหนึ งของ
การมาเยือนลอนดอนเลยที เดียว โดยระหว่า งล่อ งเรื อ ท่า นจะได้ผ่า นชมแลนด์มาร์คสํา คัญมากมาย อาทิ เช่น
ลอนดอนอาย (LONDON EYE), ทาวเวอร์บริ ด จ์ (TOWERBRIDGE), สะพานเวสต์มินสเตอร์ (WESTMINSTER
BRIDGE)
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนันนําทุ กท่านเดินทางสู่สนามบิน
IBIS HOTEL LONDON หรือเทียบเท่า
วันที 1 ม.ค 63
สะพานหอคอย-อาคารรัฐสภา – บิกเบน – สนามบินฮีทโธรว์ (ลอนดอน) – สนามบิ นบรูไน
(B/L/-)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นําทุกท่ านถ่ ายรูปกับ สะพานหอคอย แห่งกรุงลอนดอน (London Tower Bridge) ซึงเป็ นสะพานที ขึน ชือว่าเป็ น
สัญ ลัก ษณ์ ข องกรุ งลอนดอน โดยมี ลักษณะเป็ นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่ร วมกัน ทั งยังประกอบไปด้ว ย
หอคอย 2 หอ จึงทําให้สะพานแห่งนีมีชือเรียกอีกชือหนึ งว่า สะพานหอคอย นันเอง เดิมที สะพานทาวเวอร์บริ ดจ์
ถูกสร้างขึนมาเพือใช้เป็ นเส้นทางสําหรับการจราจรข้ามแม่นําเทมส์ของลอนดอน ซึงใช้เวลาในการสร้า งนานถึง 8
ปี โดยแล้วเสร็ จในปี ค.ศ.1894 นั นเอง โดยหอคอยแห่ งนี ได้ถู กออกแบบให้มี ลัก ษณะเป็ นหอคอยคู่แ ละใช้
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที มีความสวยงดงามและแสดงถึงการเป็ นหอคอยลอนดอนได้เป็ นอย่างดี หลังจากนั นพา
ทุกท่านเข้าชม หอคอยแห่งลอนดอน หรื อที รู้จักกันในชื อ อาคารรัฐ สภา (Houses of Parliament) ซึงแต่ เดิ ม
เป็ นหอสีขาวทีสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที 1 แห่งอังกฤษในปี ค.ศ. 1078 แต่กลุ่มสิงก่อสร้างทังหมดของหอคอย
แห่งลอนดอนตังอยู่รอบวงแหวนสองวงภายในกําแพงและคูป้องกันปราสาทตัวหอคอยใช้เป็ นป้อม พระราชวังของ
พระมหากษัตริ ย์ และทีจําขังโดยเฉพาะสําหรับนักโทษที มียศศักดิสูงเช่นพระราชินีนาถอลิซาเบธที 1ก็เคยทรงถูก
จําขังในหอคอยโดยพระราชินีนาถแมรี และยังเป็ นที สําหรับประหารชีวิตและทรมาน คลังเก็บอาวุธ ท้องพระคลัง
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เทียง

18.00 น.

สวนสัตว์ โรงกษาปณ์หลวง หอเก็ บเอกสาร หอดูดาว และตังแต่ ปี ค.ศ. 1303 เป็ นที เก็ บรักษามงกุ ฏและเครื อง
ราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
ก่อนเดินทางไปสนามบิน นําคณะถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คสําคัญของกรุ งลอนดอน หอนาฬิ กาบิ กเบน (BIG BEN)
หอนาฬิกาแห่งนี เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอนมามากกว่า 150 ปี แล้ว โดยจุ ดเด่นของหอนาฬิกาแห่งนี คือ
สามารถบอกเวลาได้ทัง 4 ทิศทาง เป็ นนาฬิกาบอกเวลาทีใหญ่ทีสุดในโลก และเป็ นเครืองบอกเวลามาตรฐานของ
หอดูดาวเมืองกรี นิช ผ่านสถานี วิทยุ BBC ทีจะถ่ ายทอดสดเสียงตีบอกนาฬิกา Big Ben ให้ได้ยินกันทัวโลก โดยหอ
นาฬิหานี มีความสูงถึง 96.3 เมตร มีระฆังสําหรับตีบอกเวลา 5 ใบ โดยมีใบเดียวที ตีบอกเวลา ส่วนอีก 4 ใบจะตี
เป็ นทํานองเพือให้เกิดความไพเราะ

ออกเดินทางกลับสู่สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรู ไน) โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI
เทียวบินที BI004

วันที 2 ม.ค 63
สนามบิ นบรูไน – กรุงเทพฯ
15.35 น.
เดินทางถึงสนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (ประเทศบรูไน)
18.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เทียวบินที BI519
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
20.15 น.
อ ัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

27ธ.ค.62-2 ม.ค.63

59,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ เด็ก
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียง
เด็กไม่มเี ตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )
59,900

57,900

พ ักเดียว
เพิม

ราคาท ัวร์
ไม่รวมตวั

11,500

39,900

*** เด็ก INFRANT อายุนอ้ ยกว่า 2 ปี ราคา 7,500 บาท ***
เงือนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผโู้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯเพือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อ นทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทจะไม่รับผิ ดชอบใดๆ ทังสิน
การชําระค่าบริการ
- การจองครังแรก มัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการจอง และชําระทังหมดก่อนเดินทางภายใน 25 วัน หากเป็ นช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดยาวชําระทังหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ช ําระเงินค่ามัดจําหรือชําระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใดผูจ้ ัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการ
เดินทาง)
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- ในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศทีระบุในรายการ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน

การยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน หักเงินมัดจํา 15,000 บาท/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน หักมัดจํา 50 เปอร์เซ็ นของค่าทัวร์/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07ว วัน หักมัดจํา 80 เปอร์เซ็ นของค่าทัวร์/ท่าน
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็ นของค่าทัวร์ / ท่าน
**สําคัญ!! บริ ษัททําธุรกิจเพือการท่องเทียวเท่านั น ไม่สนับสนุ นให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศตุรกีโดยผิดกฎหมายและในขันตอนการผ่าน
การตรวจคนเข้าเมือง ทังไทยและตุรกี ขึนอยูก่ บั การพิจารณาของเจ้าหน้าทีเท่านัน ลูกค้าทุ กท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทังสิน**
4.5 เมือท่ านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
อัตราค่าบริการนี รวม











ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนํามันเชือเพลิง
ค่ารถโค ้ชมาตรฐาน ท่อ งเทียวตามโปรแกรมทีระบุ
ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆตามทีระบุไว ้ในโปรแกรม
ค่าโรงแรมทีพักระดับ โดยพักเป็ นห ้องแบบ Twin / Double ในกรณีทท่
ี านจองห ้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บาง
โรงแรมอาจจัด เป็ นเตียงเสริมแทน,
ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
ค่าประกันการเดินทางอุ บต
ั เิ หตุคุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
้
–หากมีความประสงค์จะเพิมความคุ ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชาของสั
มภาระและ
เทียวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททัวร์อ ีกครัง
นําดืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน
นําหนักกระเป๋ า สําหรับโหลด 23กิโลกรัม กระเป๋ าถือขึนเครือง 7 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทเดินทางพร ้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอํ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
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อัตราค่าบริการนี ไม่รวม







ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหก
ั ณ ทีจ่าย 3 %
ค่าทําหนั งสือเดินทาง (พาสปอร์ต )
ค่าวีซา่ สําหรับชาวต่างชาติ
ค่านํ าหนั กกระเป๋ าเกิน
ค่ามินบ
ิ าร์ ค่าชมภาพยนตร์พเิ ศษภายในห ้องพัก
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่า เครืองดืมในหองพั
้
ก และค่าอาหารทีสังมาในหองพั
้
ก ค่าอาหาร และ
เครืองดืมทีสังพิเศษในร ้านอาหาร นอกเหนือจากทีทางบริษัทฯ จัดให ้ ยกเว ้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่าน
ทานได ้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต ้องมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
 ค่าทิป พน ักงานข ับรถโค้ช ตลอดการเดินทาง 50 (ปอนด์) GBP หรือคํานวณเป็นเงินไทยประมาณ 2,250
บาท
่ ท่องเทียวประเทศอ ังกฤษท่านละ 5,500 บาท ขึนอยูก
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยืนวีซา
่ ับอ ัตราแลกเปลียน
เงน
ิ ตรา
 ค่าทิปม ัคคุเทศก์ไทย ขึนอยูก่ ับความพงึ พอใจของลูกท ัวร์ทุกท่าน

หมายเหตุ :
-

-

รายการ และราคาสําหรับผู ้ร่วมเดินทางผู ้ใหญ่อย่างน ้อย 15 ท่าน เดินทางไป และกลับ พร ้อมคณะ
รายการนีเป็ นเพียงข ้อเสนอทีต ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากได ้สํารองทีนังกับ สายการบิน และ
โรงแรมทีพักในต่างประเทศเป็ นทีเรียบร ้อย อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม
ราคานีคิดตามราคาตัวเครืองบินในปั จจุบัน หากราคาตัวเครืองบ น
ิ ปรับสูงขึน บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัว
เครืองบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสีย หาย หรือสูญหาย สําหรับ กระเป๋ าเดินทาง หรือของมีคา่ ส่วนตัวของ
ท่าน ระหว่างการเดินทาง
ิ ธิในการไม่คน
บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบ และขอสงวนสท
ื เงินไม่วา่ ทังหมด หรือบางส่วน ในกรณีทผู
ี ้เดินทางมิได ้รับ
ิ ด
อนุญาต ให ้เดินทางเข ้า หรือออกนอกประเทศ อันเนืองมาจากการพิจารณาของเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าเมือง หรือ มีสงผิ
กฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คน
ื เงินไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วน ด ้วยเหตุอันเนืองมาจากความผิดพลาด ความล่าช ้า การ
เปลียนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานทีเกียวข ้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัย
ธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คน
ื เงินไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วน ในกรณีทผู
ี ้เดินทางไม่ใช ้บริการบางส่วนหรือทังหมด
โดยความสมัครใจของผู ้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร ้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นได
ี ้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยูก
่ ับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวส
ิ ัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึนได ้ ทังนี เพือความปลอดภัย และประโยชน์ของผู ้เดินทาง
เป็ นสําคัญ
บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบค่าใช ้จ่ายเพิมเติม ทีเกิดขึนทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย
หรือจากอุบต
ั เิ หตุต่างๆ
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใดๆ ทังสนแทน
ิ
มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั น
บริษัทฯ จั ดให ้เฉพาะลูกค ้าทีประสงค์จะไปท่องเทียวตามรายการของทัวร์ทก
ุ วันเท่านั น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทก
ุ
วัน แค่สมั ครมาร่วมทัวร์เพียงเพือการใช ้ตัวเครืองบินและทีพั กในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวม
ทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนินการในการแยกท่องเทียวเอง 300 USD(ก่อนซือทัวร์ จะต ้องแจ ้งความประสงค์
ทีเป็ นจริง เพือทางผู ้จัดจะได ้คิดค่าบริการทีเหมาะสม)
เด็ก หมายถึง ผู ้ทีมีอายุน ้อยกว่า 11 ปี
หนั งสือเดินทางจะต ้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
*.*.* นําหนักกระเป๋ าโหลดคนละ 30 กิโลกรัม*.*.*.กระเป๋ าถือขึนเครือง 7 กิโลกรัม
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