
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮามัด     

2 

สนามบินฮามัด – สนามบินเอดินเบอระ – ประเทศ

สกอตแลนด์  พระต าหนัก โฮลี่รู๊ด – เซนต์ มากา

เร็ต–เมืองเอดินเบอระ – ประสาทเอดินเบอระเซนต์

ไจลส์ –อิสระช้อปปิ้ง รอยัล ไมล์ 

   

Holiday Inn 

Express 

Edinburgh City 

West 

หรือเทียบเท่า  

 

3 

เมืองเอดินเบอระ– เมืองวินเดอร์เมียร – อุทยาน

แห่งชาติเลคดิสทริค – ล่องเรือทะเลสาบเลคดิสทริค 

–เมืองลิเวอร์พูล –สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ – เดอะ 

ทรี เกรซ – ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์ 

   

Ibis Liverpool 

Center Albert 

Dock หรือเทียบเท่า 
 

4 

เมืองแมนเชสเตอร์ – วิหารแมนเชสเตอร์ – สนาม

ฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – เมืองกลอสเตอร์ – มหา

วิกลอสเตอร์ 

   

Holiday Inn 

ExpressGloucester 

หรือเทียบเท่า 
 



 

 

 
 

BKK  DOH DOH  EDI 

  

QR833 20.25 23.50 QR031 01.20 06.50 

      

LHR  DOH DOH  BKK 

  

QR016 21.55 06.35 QR832 08.05 18.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

หมู่บ้านไบบูลรี่ – เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – 

เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 

มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช 

   

Holiday Inn 

Express Oxford 

Kassam Stadium 

หรือเทียบเท่า  

6 

เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ าโรมัน

โบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตน

เฮ้นจ–์ เมืองลอนดอน 

   

Ibis London 

HeathrowAirport

หรือเทียบเท่า  

7 

จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์

มินส์เตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ชิงช้าสวรรค์

ลอนดอน อาย – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – อิสระช้อป

ปิ้งย่านไนซ์บริดจ์ – ห้างแฮร์รอดส์ – สนามบิน

ลอนดอนฮีทโธรว์ 

    

8 สนามบินฮามัด – สนามบินสุวรรณภูมิ     

เที่ยวบินที ่  เวลาออก             

เวลาถึง 

เที่ยวบินที ่  เวลาออก             

เวลาถึง 

เที่ยวบินที ่  เวลาออก             

เวลาถึง 

เที่ยวบินที ่  เวลาออก             

เวลาถึง 

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน 

QATAR AIRWAYS (QR) 



 

 

วันเดินทาง 

ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 

ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/

ท่าน 

(อายุไม่เกิน 

12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่

รวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 

ห้องพัก

เดี่ยว 

31 มี.ค. – 07 เม.ย. 

2566 
89,990 86,990 69,990 10,000 

อัตราค่าบริการส าหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ป ีณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 

20,000 บาท 

 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไม่รวมค่าวซี่าประเทศองักฤษ (ยืน่แบบปกต)ิราคาประมาณ 5,000 บาท 
(ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 

การยืน่วซี่าแบบปกตขิองประเทศองักฤษใชเวลาในการพจิารณาประมาณ 30-60 วนัทาํการ  
ราคาทวัรข์า้งตน้ไม่รวมค่าวซี่าประเทศองักฤษ (ยืน่วซี่าแบบด่วน) ใชเ้วลาในการพจิารณา 5-10 วนัทาํการ ราคาประมาณ 11 ,xxx 

บาท  
(ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 

โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯอํานวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้าํแนะนําแก่ท่าน  
สาํคญัโปรดอ่าน 

1. กรณุาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และค่าวซี่า 
และชาํระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณวีนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 
เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที่
กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ 
เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทาํ
การออกบตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
และการแนะนําจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน้ 

4. นกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรทาํการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมูค่ณะก่อนเดนิทาง
อยา่งน้อย 45 วนั วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีา
ประเภทอื่นซึง่อาจมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการ 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ  
 
 
18.00   พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร์สายการบิน Qatar Airways (QR) 

โดยมี เจา้หนา้ท่ี เลทส์โกกรุ๊ป ใหก้ารตอนรับ และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอินใหแ้ก่ท่าน 
 
 

 
 Day2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮามัด – สนามบินเอดนิเบอระ – ประเทศสกอตแลนด์ – พระต าหนักโฮลีรู๊่ด – เซนต์มากาเร็ต–เมืองเอดินเบอระ ประสาทเอดนิเบอระ–เซนต์ ไจลส์ –อสิระช้อปป้ิงรอยลัไมล์  
 
20.25 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฮามดัประเทศกาตา้ร์ สายการบิน Qatar Airwaysเท่ียวบินท่ี QR833(บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
23.40  เดินทางถึง สนามบินฮามดักรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ 
01.20  น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเอดินเบอระ โดยเท่ียวบินท่ี QR031   
06.50 เดินทางถึง สนามบินเอดินเบอระ เมืองเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย

ประมาณ 7 ชัว่โมง) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอดินบะระ ( Edinburgh)ประเทศสกอตแลนด ์( Scotland) ถูกอ่านและเขียนผดิมาจน
ปัจจุบนัเป็น “เมืองเอดินเบิร์ก” ดินแดนท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสวยงาม ลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยูก่ลางเมือง 
เป็นท่ีตั้งของปราสาทเอดินบะระอนัเป็นท าเลท่ีไดเ้ปรียบเชิงยทุธศาสตร์ในสมยัก่อน โดยรอบภูเขาถูกปรับพื้นท่ี
เป็นคูเมืองเพื่อประโยชนใ์นเชิงการทหาร รอบนอกเป็นท่ีราบลดหลัน่เป็นขั้นๆ กระจายออกโดยรอบ ไดรั้บการ
ข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1995 

เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 



 
 
น าท่านเดินทางสู่ถนนรอยลัไมล์ ( Royal Mile)ยา่นเมืองเก่า 
ถนนสายส าคญั น าท่านชมภายนอกของ พระต าหนักโฮลีรู๊่ด 
(Holyroodhouse Palace)ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของพระราชินี 
เวลาเสดจ็เยอืนเมืองเอดินเบิร์ก ประเทศสกอตแลนด ์และ
เคยเป็นท่ีประทบัของพระนางแมรีแห่ง สก๊อต ฝ่ังตรงขา้ม
เป็นรัฐสภาแห่งชาติสก๊อตอนัน่าภาคภูมิใจ ดว้ย
สถาปัตยกรรมร่วมสมยั 
 
น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั ปราสาทเอดินเบิร์ก ( Edinburgh Castle)อนัสง่างามดว้ยท าเลท่ีตั้งบนเนินเขาสูง 
มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์กอตแบ่งเป็นส่วนต่างๆอยา่งน่าชม อาทิ ส่วน
ของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยงิปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. 
ของทุกวนัตลอด 150 ปีท่ีผา่นมา  

   
น าท่านผา่นชมโบสถ ์ เซนต์ มากาเร็ต ( St. Margarets)สร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 เพื่อร าลึกถึงพระมารดาของ
กษตัริยเ์ดวดิท่ี 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชั้นในส่วนท่ีเป็น The Palace จดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัราชวงศแ์ห่ง
ประเทศสกอตแลนด ์

ค ่า  อิสระอาหารกลางวนั เพื่อการท่องเท่ียว  
ท่ีพกัHoliday Inn Express Edinburgh City West ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

  



 
Day3 เมืองวนิเดอร์เมียร์ – อุทยานแห่งชาตเิลคดสิทริค - ล่องเรือทะเลสาบเลคดสิทริค –เมืองลิ

เวอร์พูล – สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ – เดอะ ทรี เกรซ– ย่านอลัเบิร์ตดอ็กค์ 
 
 
เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวนิเดอร์เมยีร์ (Windermere)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองเลก็ สะอาด 

สงบ สุดโรแมนติค ติดอยูก่บัทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์ ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุด ของ ประเทศองักฤษ 
 น าท่านเขา้ชม อทุยานแห่งชาติเลคดิสทริค ( Lake District National Park)อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริคเป็นพื้นท่ี

กวา้งท่ีมีภูเขาสูงชนั ผนืหญา้ท่ีปกคลุมอาณาบริเวณจนสุดลูกหูลูกตา และแอ่งน ้าจืดขนาดใหญ่  
 น าท่านสัมผสักบับรรยากาศของธรรมชาติดว้ยการ ล่องเรือทะเลสาบเลคดิสทริค ( Lake District Cruise)จากท่าเรือ

เลคไซด ์(Lakeside Pier) ซ่ึงเป็นท่าเรือทางตอนใตข้องเมืองวนิเดอร์เมียร์ ท่านจะไดช่ื้นชมกบัความเป็นธรรมชาติ 
อนัเงียบสงบ ท่ามกลางทศันียภาพอนังดงามท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาในการล่องประมาณ 40 นาที หมายเหตุ : รอบ
เรืออาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่สามารถแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั เพื่อสะดวกในการท่องเท่ียว 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลเิวอร์พูล ( Liverpool)(ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีมีฐานะเป็นนครและเป็นเมืองเมโทร
โพลิตนัของเมอร์ซียไ์ซดใ์นภาคการปกครองตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของประเทศองักฤษ  

  
 



 
 

น าท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ (Anfield Stadium)สนามเหยา้ของทีมสโมสรลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่งถ่ิน
เมอร์ซ่ีไซด ์เปิดใชง้านเม่ือปี ค.ศ. 1884 โดยมีจอห์น ออร์เรลล ์เป็นเจา้ของ และผูบุ้กเบิก ซ่ึงสังเวยีนดงักล่าวอยูติ่ดๆ 
กบัสวนสาธารณะแสตนล่ีย ์พาร์ค หมายเหตุ : ไม่รวมค่าเขา้ประมาณ 20 ปอนด ์กรณีท่ีมีการซอ้ม/แข่ง ท่านไม่
สามารถเขา้ชมไดทุ้กกรณีซ่ึงบริษทัไม่สามารถแจง้ใหท้ราบไดล่้วงหนา้ 
น าท่าน ผา่นชม เดอะ ทรี เกรซ (The Three Graces)คือ อาคารเก่าแก่ 3 หลงัสัญลกัษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล 
น าท่านเดินทางสู่ ย่านอลัเบิร์ต ด็อกค์ ( Albert Dock)หรือท่าเรืออลัเบิร์ต ดอ็กซ์ เป็นช่ือของยา่นตึกอิฐแดงเก่าแก่ 
และสวยงาม ไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพกั Ibis Liverpool Center Albert Dock3ระดบั 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

 

Day4 เมืองแมนเชสเตอร์ –วหิารแมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – เมืองกลอส
เตอร์ 

 

 
เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองอุตสาหกรรม

ในประเทศองักฤษ ท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก 
 



 
 
 น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั วหิารแมนเชสเตอร์ ( Manchester Cathedral)สร้างข้ึนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1215 โดยบา

รอนโรเบิร์ต เกรสเลต็ เจา้ของคฤหาสนแ์มนเชสเตอร์ สั่งใหส้ร้างข้ึนมาขา้งกบัท่ีพกัของเขา เพื่อใชเ้ป็นโบสถ์
ประจ าเขตศาสนาของเมืองแมนเชสเตอร์ ก่อนท่ีจะผา่นวนัเวลาและ
ไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกัจากระเบิดในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนงาน
ไมต่้างๆ ท่ีงดงามของตวัอาคารแห่งน้ีถูกท าลายไปหมด และไดมี้การ
บูรณะข้ึนมาในช่วงหลงัสงครามโลก 

 น าท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ( Old Trafford 
Stadium)ของสโมสร แมนยฯู ท่ีจดัวา่เป็นสโมสรฟุตบอลร ่ารวยท่ีสุด
ในโลก เป็นสนามท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศองักฤษ สามารถรองรับแฟนบอลไดม้ากถึง 76 ,212 คน เป็นรอง
จากสนามเวมบลีย ์สเตเดียม ( Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติองักฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็น
อนัดบัท่ี 11 ของยโุรปนอกจากนั้นยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษท่ี ยฟู่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว ท่ีรวบรวม
ประวติัความเป็นมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งสโมสร และ ยงัมีส่ิงของถว้ยรางวลัต่างๆ จดัแสดงโชวอ์ยูด่ว้ย อิสระใหท่้าน
เลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกภายในร้านเมกะสโตร์หมายเหตุ: ไม่รวมค่าเขา้ประมาณ 25 ปอนด ์กรณีท่ีมีการซอ้ม/
แข่ง ท่านไม่สามารถเขา้ชมไดทุ้กกรณีซ่ึงบริษทัไม่สามารถแจง้ใหท้ราบไดล่้วงหนา้ 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกลอสเตอร์ ( Gloucester)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 10 นาที) เป็นเมืองท่ีมีฐานะ
เป็นนครและเมืองหลวงของมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ ( Gloucestershire) ในภาคการปกครองตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ประเทศองักฤษ ตั้งอยูท่างติดกบัชายแดนของประเทศเวลส์ และตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าเซเวร์ิน เมืองกลอสเตอร์ก่อตั้ง
เม่ือปี ค.ศ. 48 
น าท่านผา่นชม อาสนวหิารกลอสเตอร์ ( Gloucester Cathedral)เพื่อตามรอยนวนิยายช่ือดงัระดบัโลก แฮร์ร่ี พอต
เตอร์ (Harry Potter) ภายใวหิารแห่งน้ีถูกเลือกใหเ้ป็นฉากส าคญัในภาพยนตร์ ภาค 1 , 2 และ 6 โดยจุดท่ีใชถ่้ายท า
คือบริเวณทางเดินภายในรอบของวหิาร ในภาค 1 มีฉากระเบียงทางเดินไปหอคอย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพกั Holiday Inn Express Gloucester – South 3 ระดบั 3ดาว หรือเทียบเท่า 



 

Day5 หมู่บ้านไบบูลร่ี – เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ –เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวทิยาลยั
ออกซ์ฟอร์ดมหาวทิยาลยัไครสต์เชิร์ช – มหาวหิารไครสต์เชิร์ช 

 

 
เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบูลร่ี (Bibury Village)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นหมู่บา้นเลก็ๆตั้งอยูใ่น
แควน้กลอสเตอร์เชอร์ เขตคอทส์โวลส์ จดัวา่เป็น หมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุด ในประเทศองักฤษ ( The Most Beautiful 
Village in England) เป็นหมู่บา้นน่ารัก มีลกัษณะบา้นท่ีเป็นกระท่อมเก่าแก่ เรียกวา่เป็นแบบฉบบับา้นของประเทศ
องักฤษโดยแท ้สร้างข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 17-18 และยงัคงรักษาสภาพใหค้งอยูจ่ากอดีตไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีแม่น ้าสาย
เลก็ๆช่ือวา่ แม่น ้าโคน ( Coln River) ซ่ึงมีน ้าใสไหลผา่นหมู่บา้น โดยบา้นแต่ละหลงัจะตกแต่งหนา้บา้นดว้ยสวน
ดอกไมแ้บบองักฤษตามฤดูกาล แต่ท่ีมีช่ือเสียงและสวยงามมากท่ีสุดคือ ดอกกหุลาบองักฤษ อนัเป็นท่ีมาของ 
กหุลาบองักฤษ 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (Bourton On The Water) 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) หมู่บา้นเลก็ๆท่ีรู้จกักนัในนามของ เวนิส แห่งคอทส์โวลส์ ( Venice of 
Cotswolds) ของประเทศองักฤษ เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามน่ารัก มีความโดดเด่นในดา้นธรรมชาติอนังดงาม 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
  
 
 



 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองออกซ์ฟอร์ด ( Oxford)(ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัในนามเมืองแห่ง
มหาวทิยาลยั ของประเทศองักฤษ ซ่ึงช่ือเมืองตั้งตาม มหาวทิยาลยั
ระดบัโลกท่ีรู้จกักนัในนามของมหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ด ( Oxford 
University) 
 
น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั มหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ด ( Oxford 
University)เป็นมหาวทิยาลยัเก่าแก่ท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ในการเรียนการสอน โดยเปิดสอนมานานนบั 
900 ปี โดยไม่มีหลกัฐานประวติัการก่อตั้งมหาวทิยาลยัท่ีแน่นอน และประวติัศาสตร์ท่ียาวนานนบัเป็นเวลามากกวา่ 
9 ศตวรรษของสถาบนัแห่งน้ี ช่ือเสียงทางดา้นการศึกษา 
 
น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั มหาวทิยาลยัไครสต์เชิร์ช ( Christ Church University)หรือไครสตเ์ชิร์ชคอลเลจ 
(Christ Church College) เป็นมหาวทิยาลยัท่ีใหญ่และงามสง่าท่ีสุดของเมืองออ็กซ์ฟอร์ด มีช่ือเรียกกนัง่ายๆวา่ 
เดอะเฮา้ส์ (The House) ก่อตั้งในปี 1525 
 
น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั มหาวหิารไครสต์เชิร์ช ( Christ Church Cathedral)เป็นอาคารท่ีสร้างดว้ยหินสีทอง
และเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามน่าประทบัใจท่ีสุดของประเทศองักฤษ สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้เฮนร่ีท่ี 8 เป็นมหา
วหิารท่ีมียอดแหลมสูง 43 เมตร 

 
ค ่า  อิสระอาหารค ่า เพื่อสะดวกในการท่องเท่ียว 

 ท่ีพกั Holiday Inn Express Oxford Kassam Stadium Stadiumระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 

 



 
Day6 เมืองบาธ – มหาวหิารบาธ –โรงอาบน า้โรมันโบราณ  - เมืองซาลิสบัวร่ี – อนุสาวรีย์เสาหินส

โตนเฮ้นจ์– เมืองลอนดอน 
 

 
เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีมีฐานะนครในมณฑลซอมเมอร์

เซ็ทในภาคการปกครองตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศองักฤษ เมืองบาธไดรั้บพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดย
สมเดจ็พระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็นเทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตวัเมืองบาธตั้งอยู่
เนินหลายลูกในหุบเขาของแม่น ้าเอวอนในบริเวณท่ีมีน ้าพุร้อนธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของโรมนั  

 น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั มหาวหิารบาธ ( Bath Abbey)และ บริเวณดา้นหนา้ของ โรงอาบน า้โรมนัโบราณ 
(Roman Baths)ถือเป็นโรงอาบน ้าโรมนัขนาดใหญ่ในสมยัโบราณท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละดูแลเป็นอยา่งดี ซ่ึงโรง
อาบน ้าของท่ีน่ีอยูต่  ่ากวา่ระดบัพื้นถนนในปัจจุบนั หมายเหตุ: ราคาทวัร์น้ียงัไม่รวมค่าตัว๋เขา้ชมส าหรับผูใ้หญ่ ท่าน
ละประมาณ 15 ปอนด ์และส าหรับเดก็ ท่านละประมาณ 14 ปอนด ์

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลสิบัวร่ี ( Salisbury)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ชัว่โมง) ประเทศองักฤษ เป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียอ์นัลึกลบั เสาหินสโตนเฮน้จ ์
น าท่านเขา้ชมในร้ัวอาณาเขตท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ 
(Stonehenge)มีอายกุวา่ 5 ,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตั้งอยูก่ลางทุ่ง
ราบกวา้งใหญ่ ในบริเวณตอนใตข้องเกาะองักฤษ ซ่ึงไม่มีใครทราบ
วตัถุประสงคใ์นการสร้างอยา่งชดัเจน ตวัอนุสรณ์สถานประกอบดว้ยแท่งหิน
ขนาดยกัษ ์112 กอ้น ตั้งเรียงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แท่งหินบางอนัตั้งข้ึน 
บางอนัวางนอนลง และบางอนักถู็กวางซอ้นอยูข่า้งบน นกัโบราณคดีเช่ือวา่
กลุ่มกองหินน้ีถูกสร้างข้ึนจากท่ีไหนสักแห่งเม่ือประมาณ 3000 - 2000 ปีก่อนคริสตกาล 



 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน ( London)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาที) เมืองหลวงของประเทศ
องักฤษ ท่ีเป็นศูนยก์ลางส าคญัทางธุรกิจ การเมือง วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ของโลก เป็นผูน้  าดา้นการเงิน 
การเมือง การส่ือสาร การบนัเทิง แฟชัน่ ศิลปะ และเป็นท่ียอมรับวา่มีอิทธิพลไปทัว่โลก  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพกั    Ibis London Heathrow Airportระดบั 3 หรือเทียบเท่า 

 
 

 
 
 
 
Day7 จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวงัเวสท์มินส์เตอร์  – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ชิงช้า

สวรรค์ลอนดอน อาย  – พระราชวงับัคกิง้แฮม – ย่านไนซ์บริดจ์-ห้างแฮร์รอดส์ – สนามบิน
ลอนดอนฮีทโธรว์ 

 
 
เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทราฟัลก้าร์ ( Trafalgar Square)จตุรัสกลางเมืองท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคารราชการส าคญั
ของเมืองลอนดอน 
 



 
 
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square)และ พระราชวงัเวสท์มนิส์เตอร์ ( Westminster 
Palace)หรือ ตึกรัฐสภาเวสตมิ์นสเตอร์ ( Houses of Parliament) เป็นสถานท่ีท่ีสภาสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราช
อาณาจกัร (สภาขนุนาง และสภาสามญัชน) ใชป้ระชุม พระราชวงัตั้งอยูบ่นฝ่ังเหนือของแม่น ้าเทมส์ในนครเวสต์
มินสเตอร์ของเมืองลอนดอนบะระห์ไม่ไกลจากพระราชวงัไวทฮ์อลล ์พระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร์ สร้างในปี ค.ศ. 
1016 มีหอ้งทั้งหมดดว้ยกนัประมาณ 1,100 หอ้ง , 100 บนัได และ ระเบียงยาวรวมทั้งหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร 
ตวัส่ิงก่อสร้างส่วนใหญ่สร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 แต่กย็งัมีส่วนก่อสร้างเดิมเหลืออยูบ่า้งเลก็นอ้ยรวมทั้งทอ้งพระ
โรงท่ีในปัจจุบนัใชใ้นงานส าคญัๆ เช่น การตั้งศพของ
บุคคลส าคญัก่อนท่ีจะน าไปฝัง และหออญัมณี ( Jewel 
Tower) การบริหารพระราชวงัแต่เดิมเป็นหนา้ท่ีของ
ผูแ้ทนพระองค ์Lord Great Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 
1965 เปล่ียนมือไปเป็นของรัฐสภานอกจากหอ้งพิธีบาง
หอ้งท่ียงัคงอยูภ่ายใตก้ารบริหารของผูแ้ทนพระองค ์
หลงัจากเกิดเพลิงใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาปัจจุบนั
กไ็ดรั้บการสร้างใหม่โดยใชเ้วลาสร้าง 30 ปี โดยมีเซอร์ 
ชาร์ลส์ บาร์รีย ์( Charles Barry) และผูช่้วยออกสัตสั พิวจินเป็นสถาปนิก การออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสตมิ์นส
เตอร์และชาเปลเซนตส์ตีเฟน ( St Stephen's Chapel) ไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
สหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1987 และยงัเป็นท่ีตั้งของหอนาฬิกาท่ีรู้จกักนัดีในนาม หอนาฬิกาบิ๊กเบน 
(Big Ben / Elizabeth Tower)อนัเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศองักฤษ ท่ีมีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึง
ชัว่โมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ฝ่ังตรงขา้มเป็นท่ีตั้งของ ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย ( London Eye)หรือท่ีรู้จกัในช่ือของ มิลเลเนียม วลี 
(Millennium Wheel) เป็นชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในทวปียโุรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก มีผูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนต่อปี โดยมีแม่น ้าเทมส์กั้นอยู ่

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั พระราชวงับัคกิง้แฮม ( Buckingham Palace)เดิมช่ือ คฤหาสนบ์กัก้ิงแฮม 
(Buckingham House) เป็นพระราชวงัท่ีเป็นท่ีประทบั
เป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานท่ี ท่ีใช้
ส าหรับการเล้ียงรับรองของรัฐและยงัเป็นส่ิงดึงดูด
นกัท่องเท่ียวส าคญัท่ีหน่ึงของเมืองลอนดอน เป็นท่ีรวม
พลงัใจทั้งในการฉลองและในยามคบัขนัของชาวองักฤษ 
ส่ิงก่อสร้างเดิมเป็นคฤหาสนท่ี์สร้างส าหรับจอห์น เชฟ
ฟิลด ์ยคุแห่งบกัก้ิงแฮมในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 
1761 สมเดจ็พระเจา้จอร์จท่ี 3 ทรงซ้ือเพื่อใชเ้ป็น
พระราชฐานส่วนพระองค ์ท่ีรู้จกักนัในช่ือ “วงัพระ
ราชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 ปีต่อมาเป็นเวลาท่ีมีการขยายต่อเติมพระราชวงัโดยสถาปนิกจอห์น แนช 
(John Nash) และ เอด็เวร์ิด บลอร์ ( Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวงับกัก้ิงแฮมกลายมาเป็น
พระราชฐานท่ีประทบัอยา่งเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษเม่ือสมเดจ็พระราชินีนาถวกิตอเรียข้ึนครองราชยเ์ม่ือปี 
ค.ศ. 1837  

เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารจีนเมนูพเิศษ!! เป็ดย่างเลศิรส 
น าท่านเดินทางสู่ ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge)ซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งของ หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัอยา่ง ห้างฮาร์วย์ี นิโคล 
(Harvey Nicole)และ ห้างแฮร์รอดส์ ( Harrods)ท่ีท่าน
สามารถเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ชั้นน าจากทัว่ทุกมุมโลก 
รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ท่ีนิยมกนัอยา่งมาก รวมทั้งมี
ร้านคา้แฟชัน่มากมายใหท่้านเลือกซ้ือ 

 



 
18.30  น าท่านเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศองักฤษ  
21.55   น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฮามดั ประเทศกาตา้ร์ สายการบิน Qatar Airwaysเท่ียวบินท่ี QR016  
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06.40   เดินทางถึง สนามบินฮามดั ประเทศกาตา้ร์ รอต่อเคร่ืองกลบัประเทศไทย 
08.10  น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย สายการบินQatar Airways เท่ียวบินท่ี QR838 

   (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
19.00  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 



 



  



  



  



 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


