
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายรูปสนามฟุตบอลทีม่เีสียงขององักฤษ  สนามฟุตบอลแอนฟีลด์และสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด  
ชมความสวยงามพพิธิภัณฑ์น า้แร่ร้อนโรมนั(Roman Bath Museum) 

เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวตัศิาสตร์ 
ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึพระราชวงับัคกิง้แฮม (Buckingham Palace) 

ช้อปป้ิงทีย่่านไนท์บริดจ์ KNIGHTBRIDGES ทีต่ั้งของห้างแฮร์รอดส์ (HARRODS)  ห้างหรูหราอนัโด่งดงั 
 

 
 
ก าหนดการเดนิทาง  
เดอืนตุลาคม : 11 – 17 ต.ค. (วนัหยุดชดเชย) // 18 – 24 ต.ค. (วนัปิยมหาราช) 



 

เดือนพฤศจิกายน : 15 – 21 พ.ย.     
เดือนธันวาคม : 5 – 11 ธ.ค. (วนัพ่อแห่งชาต ิ+ วนัรัฐธรรมนูญ)  // 13 – 19 ธ.ค.    
เดือนมกราคม : 17 – 23 ม.ค. 
เดือนกมุภาพนัธ์ : 14 – 20 ก.พ. // 21 – 27 ก.พ. (วนัมาฆบูชา) 
เดือนมนีาคม : 7 – 13 ม.ีค. // 21 – 27 ม.ีค. 
วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ 

  17.00  น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์  ช้ัน 4  เคาน์เตอร์ P ใช้ประตูทางเข้า 7 
เจา้หนา้ท่ี ใหก้ารตอ้นรับ พร้อมจดัเตรียมเร่ืองเอกสารการเดินทาง 

 19.35   น. ออกเดินทางสู่ น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดย
เท่ียวบินท่ี  QR833 (19.35 น. – 23.15 น. ) / QR021 (01.20 น. – 06.00 น.)  แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา 
 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มตลอดเทีย่วบิน 

 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ – โดฮา – เมืองแมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด – เมืองลิเวอร์พูล – สนามฟุตบอล 
แอนฟิลด์ – เดอะ ทรี เกรซ – ย่านอลัเบิร์ต ด็อกค์ 

06.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศองักฤษ หลงัผา่นการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) ตั้งอยูท่างตอนเหนือของ
ประเทศองักฤษ เป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลกของสหราชอาณาจกัร เป็นศูนยก์ลางศิลปะ การส่ือสาร
และธุรกิจการคา้ นอกจากนั้นยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองสโมสรฟุตบอลส าคญัอีกดว้ย น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ี
ระลึก  สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium)จากดา้นหนา้  สโมสรฟุตบอลระดบัโลกท่ีเป็น
ขวญัใจชาวไทยและร ่ ารวยท่ีสุดในโลก เป็นสนามท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศองักฤษ สามารถรองรับแฟน
บอลไดม้ากถึง 76,212 คน ไดรั้บการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงมาอย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่ได้รับมาตรฐาน 

UEFA Elite Stadiums (มาตรฐานระดบั5ดาว) ซ่ึงถือไดว้่าเป็นสนามฟุตบอลอนัดบัตน้ๆของทวีปยุโรป ท่ี
รวบรวมประวติัความเป็นมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งสโมสร ทั้งนิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟ ถว้ยรางวลั และของท่ี
ระลึกมากมายท่ีจดัแสดงอยู ่จากนั้นอิสระใหท้่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกมากมายหลายชนิดส าหรับแฟนพรีเมียร์ลีก  

 
 
 
 
 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1) 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) (ประมาณ 56 กม.)  ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นเมืองวฒันธรรมแห่ง

ยุโรปในปี 2008 เป็นเมืองท่าส าคญัขององักฤษซ่ึงเป็นตน้ก าเนินขอสโมสรฟุตบอลหลายสโมสรทั้งลิเวอร์พูล
และเอเวอร์ตนั ทั้งยงัเป็นเมืองตน้ก าเนิดของวงเดอะบีทเทิลส์ และเป็นเมืองท่าส าคญัทางฝ่ังตะวนัตกขององักฤษ
ซ่ึงเป็นท่ีจดทะเบียนเรือส าราญขนาดใหญ่มากมาย รวมทั้งเรือไททานิค  ให้ท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ สนามฟุตบอล



 

แอนฟีลด์ พร้อมทั้ง  เลือกซ้ือของท่ีระลึกของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล จากนั้นน าท่านผ่านชม เดอะ ทรี เกรซ 
(The Three Graces) อาคารเก่าแก่ 3 หลงั สัญลกัษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล ซ้ายมือสุด คือ ท่ีท าการของการท่าเรือลิ
เวอร์พลู (Port of Liverpool Building) อาคารกลาง คือ อาคารของบริษทัเดินเรือคูนาร์ด (Cunard Building) ส่วน
ขวามือสุด คือ อาคารส านกังาน สร้างดว้ยคอนกรีตแบบหลายชั้นอาคารแรกท่ีสร้างในประเทศองักฤษ (Royal 
Liver Building) น าท่านเดินทางสู่ ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์ (Albert Dock) หรือ ท่าเรืออัลเบิร์ต ด็อกซ์ (Albert Dock 
Port) ท่ีโด่งดงัท่ีสุดในลิเวอร์พลูเขตน้ีเคยเป็นท่าเรือประจ าเมืองอนัดบัตน้ๆ ของโลก สร้างข้ึนมาในปี 1846 เป็น
ท่าเรือสุดทนัสมยัท่ีมีเครนท่ีขบัเคล่ือนด้วยน ้ าเป็นอนัแรกๆของโลกรวมไปถึงโกดงัขนาดใหญ่หลายโกดัง 
ปัจจุบนัท่าเรืออลัเบิร์ตไดรั้บการปรับปรุงใหม่และเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจหลายแห่ง 

 
 
 
 
 
ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 2) 

 พกัค้างคืน ณ  Novotel Liverpool หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 1) 
 

วันที่สาม       เมืองลิเวอร์พูล – เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ – เมืองบาธ – โรงอาบน ้า
โรมันโบราณ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ท อัพพอน เอวอน (STRATFORD UPON AVON) (ประมาณ 216 กม.)   
เมืองเล็กๆ ท่ีงดงามริมฝ่ังแม่น ้ าเอวอน บา้นเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ ชมบรรยากาศของเมืองท่ีอบอวลไปดว้ย
ความอ่อนหวานของต านาน “เชคสเปียร์” กวท่ีีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศองักฤษ ดว้ยผลงานท่ีท่านรู้จกัอาทิ โร
มิโอ แอนด ์จูเลียต , เวนิส วานิช ฯลฯ น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับบ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ และชีวิตความ
เป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ผ่านชม โบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น ้ าเอวอนอนัเงียบสงบ และสถานท่ีใน
ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักวีเอกผูน้ี้ อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกจากร้านคา้มากมาย (Nash’s House / 
William Shakespeare House)  
 
 
 
 
 

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 4) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ประมาณ 137 กม.) เป็นเมืองท่ามกลางธรรมชาติอนังดงาม ตั้ งอยู่ทาง

ตะวนัตกของกรุงลอนดอน มีความโดดเด่นดา้นสถาปัตยกรรมและการวางผงัเมืองจึงเป็นเมืองมรดกโลกท่ีเก่าแก่
มีทั้งความขลงัและความคลาสสิค มีบทบาทส าคญัทางประวติัศาสตร์ขององักฤษมาตั้งแต่สมยัท่ีชาวโรมนัเขา้มา



 

ตั้งถ่ินฐาน แลว้สร้างเมืองน้ีให้เป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ มีสถานท่ีโบราณ อย่างเช่นโรมนับาธ (Roman 
Bath) โรงอาบน ้ าแร่โบราณตามแบบสถาปัตยกรรมโรมนัท่ีมีน ้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของโรมนั 
นอกจากน้ียงัมีวหิาร โรงละคร พิพิธภณัฑแ์ละยงัเป็นสถานท่ีท่ีสมเด็จพระเจา้เอ็ดการ์ดผูรั้กสงบท าพิธีราชาภิเษก
เป็นพระมหากษตัริยอ์งักฤษท่ีมหาวหิารบาธ ในปี ค.ศ. 973 มีลกัษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย อาคาร
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีความงดงามเป็นเอกลกัษณ์ จึงกลายเป็นเมืองน ้ าแร่ท่ีได้รับความนิยมกนัมากท าให้เมืองบาธ
ขยายตวัมากข้ึน จากสมยันั้นท่ีสร้างจากหินบาธท่ีเป็นหินสีเหลืองนวลสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสวยงามเป็นอยา่ง
มาก น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงอาบน ้าโรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเป็นโรงอาบน ้ าโรมนัขนาด
ใหญ่ท่ีมีอายกุวา่ 2,000 ปี ท่ีน่ีจดัวา่เป็นสปาท่ีดีท่ีสุดในยุคนั้นเลยก็วา่ได ้ดว้ยอาคารโอ่อ่าและยิ่งใหญ่ท่ีมีบ่อน ้ าพุ
ร้อนธรรมชาติ บวกกบัสถาปัตยกรรมท่ีน่าท่ึงทั้งเสาหิน อาคาร และบ่อน ้ าธรรมชาติท่ีอุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ีช่วย
บ ารุงผิวพรรณ  ซ่ึงท่ีน่ีจะตกแต่งดว้ยศิลปะท่ีผสมผสานกนัระหว่างประวติัศาสตร์โบราณกบัลวดลายในแบบ
ร่วมสมยั อีกทั้งยงัมีบ่อน ้าท่ีเปิดโล่งถือเป็นโรงอาบน ้าโรมนัขนาดใหญ่ในสมยัโบราณ 

 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 5) 
 พกัค้างคืน ณ Doubletree by Hilton Southampton  หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 2) 

วนัทีส่ี่       อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ – กรุงลอนดอน – จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ – 
หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย – ร้าน Four Season 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
 จากนั้นน าท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) (ประมาณ 54 กม.) 1ใน7ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  เป็น

อนุสรณ์สถานยุคก่อนประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก  ถูกสร้างข้ึนในหลายขั้นตอน  อนุสาวรียแ์รก
ในอนุสรณ์สถานคือ henge ท่ีเร่ิมตน้สร้างเม่ือประมาณ 5,000 ปีท่ีผา่นมาและวงกลมหินท่ีไม่ซ ้ ากนัท่ีเช่ือกนัวา่
ถูกสร้างข้ึนในช่วงยุค Neilithic ประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตศ์กัราช เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตั้งอยูก่ลางทุ่ง
ราบกวา้งใหญ่  เป็นขอ้สงสัยท่ียงัคงสร้างความงุนงงให้กบันักวิทยาศาสตร์และเหล่านักโบราณคดีว่าคนใน
สมยัก่อนนั้นสามารถน าแท่งหินขนาดใหญ่ซ่ึงมีน ้ าหนกัหลายสิบตนันั้นข้ึนไปวางเรียงกนัไดอ้ย่างไร  เพราะ
ค่อนขา้งจะมัน่ใจไดว้า่ในสมยัก่อนนั้นไม่มีเคร่ืองทุ่นแรงใหเ้ช่นอยา่งในปัจจุบนั รวมไปถึงบริเวณท่ีราบดงักล่าว
ก็ไม่มีกอ้นหินขนาดใหญ่ขนาดน้ีดว้ย จึงสันนิษฐานไดว้่าตอ้งลากหินจากท่ีอ่ืนซ่ึงอยูห่่างไปหลายสิบกิโลเมตร
มา และยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1986 

 
 
 
 
 



 

 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ประมาณ 141 กม.)  เมืองหลวงของประเทศองักฤษท่ีเป็นศูนยก์ลาง

ส าคญัทางธุรกิจ การเมือง วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ของโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงิน การเมือง การส่ือสาร 
การบนัเทิง แฟชัน่ ศิลปะ และเป็นท่ียอมรับวา่มีอิทธิพลไปทัว่โลก และยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่และส าคญั
ของยโุรปอีกดว้ย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 7)  FOUR SEASON ร้านอาหารจีน ขึน้ช่ือด้านเป็ดย่าง  
บ่าย น าท่านเดินทางผา่นชม จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) ตั้งอยูใ่จกลางกรุงลอนดอน เป็นอนุสรณ์สถาน

ของยทุธนาวทีราฟัลการ์และสงครามวอเตอร์ลูระหวา่งองักฤษกบัฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1805 มีเสาเนลสันลอ้มรอบ
ดว้ยอาคารส าคญั เช่น พิพิธภณัฑ์ศิลปะ โบสถ์ St.Martin in the Fields จตุัรัสรัฐสภา (Parliament Square) และ 
พระราชวงัเวสทมิ์นส์เตอร์ (Westminster Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสตมิ์นสเตอร์ (Houses of Parliament) ตรง
กลางของจตุัรัส คือ เสาปูนเนลสันซ่ึงรายลอ้มไปดว้ยน ้ าพุอนัสวยงาม และรูปแกะสลกัสิงโตบรอนซ์ ตรงดา้น
บนสุดของเสาหิน คือ รูปแกะสลกัของ พลเรือเอก Horatio nelson ผูท่ี้บญัชาการน าในการรบท่ีสมรภูมิทรา
ฟัลกา้ร์ ทั้งยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก จากนั้นน าท่านถ่ายภาพดา้นหนา้ หอ
นาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศองักฤษ มีความสูงถึง 96.3 เมตร เป็น
นาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ีส าคญัหอนาฬิกาแห่งน้ี คือกลไกของนาฬิกาท่ีสามารถเดินได้อย่าง
เท่ียงตรงจนน่าอศัจรรย ์แมว้่าในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 หอนาฬิกาจะถูกระเบิดจากกองทพันาซีท าลายจน
ไดรั้บความเสียหายไปบา้ง แต่นาฬิกาก็ยงัคงตีบอกเวลาไดอ้ย่างแม่นย  า จากนั้นน าท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั 
ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) หน่ึงในแลนด์มาร์คส าคญัของกรุงลอนดอน เป็นชิงช้าสวรรค์ท่ีมี
ขนาดใหญ่และสูงท่ีสุดในยโุรป(เคยสูงท่ีสุดในโลกมาก่อน) ซ่ึงมีความสูงถึง 135 เมตร นอกจากน้ีลอนดอนอาย 
เป็นชิงชา้สวรรคท่ี์ก่อสร้างดว้ยโครงเหล็กค ้าขา้งเดียวท่ีสูงท่ีสุดในโลก (เพราะการโครงสร้างทั้งหมดใชโ้ครงค ้า
เหล็กรูปตวั A ในการให้บริการโดยใชโ้ครงค ้าเพียงแค่ดา้นเดียวเท่านั้นไม่เหมือนชิงชา้สวรรคอ่ื์นๆ ทัว่ไป ท่ีมี
โครงค ้าสองขา้ง) 

 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 8) 

 พกัค้างคืน ณ Novotel London Wembley  หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 3) 
 

วนัทีห้่า เมืองลอนดอน – ท่องเทีย่วตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแก่เวลาการเดินทางท่องเทีย่วได้อย่างเต็มที่ (แบบเต็มวนั) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 
อสิระ ให้ท่านเลอืกท่องเทีย่วตามอธัยาศัยในลอนดอนแบบเต็มวนั (ไม่มีบริการรถโค้ช) 



 

ขอ้แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวเบ้ืองตน้ ทั้งน้ีท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหนา้ก่อนถึงวนั
เดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยรถไฟใต้
ดิน หรือทูป (Tube) เท่ียวชมเมืองและวถีิชีวติของชาวลอนดอน   
- ทดลองนัง่รถเมล ์2 ชั้น หรือลอนดอนแทก็ซ่ี เพื่อเท่ียวชมเมือง ให้ท่านชอ้ปป้ิงหรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว
อ่ืนๆ เช่น   
- ชอ้ปป้ิงสินคา้ในห้างสรรพสินค้าบน ถนนอ็อซฟอร์ด (Oxford Street) ถนนแห่งแฟชัน่ของชาวลอนดอนท่ีมี
ช่ือเสียงกอ้งโลก เต็มไปดว้ยร้านคา้แบรนด์เนมมากมายอยา่ง Mark & Spencer , Primark , Selfridges , Next , 
Zara   
- เที่ยวพระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Palace) เป็นพระราชวงัเก่าเเก่อายุกว่า
1,000 ปี ท่ีตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเหนือเเม่น ้ าเทมส์ เป็นปราสาทท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในองักฤษ ปัจจุบนัยงัคงใชเ้ป็นท่ีประทบัของราชวงศอ์งักฤษ เร่ือยมาตั้งเเต่
สมยัพระเจา้วิลเล่ียมท่ี 1 จนถึงสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 พระประมุของค์
ปัจจุบนั ท่ียงัทรงเสด็จมาประทบับา้งเป็นคร้ังคราว เป็นอีกหน่ึงจุดหมายปลายทางซ่ึงเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว
ท่ีมาเยอืนประเทศองักฤษ 
- ข้ึนชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย 
(London Eye) เป็นชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในทวปียโุรป มีความสูง 135 เมตร และ
กลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก มีผูม้าเยือนมากกวา่ 3 
ลา้นคนต่อปี 

เทีย่ง        อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย 
บ่าย - เท่ียว หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) เป็นพระราชวงัท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี สถานท่ีเกิด

เหตุการณ์แห่ง   ประวติัศาสตร์ท่ียิ่งใหญ่ทั้งนองเลือดซับซ้อนซ่อนเง่ือนเคยเป็นป้อมปราการปราสาทราชวงั
รวมทั้งคุกใน ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลงั  
เป็นท่ีเก็บรักษามงกุฎของควีนอลิซาเบ็ธประดับด้วยเพชร โคอนูร์ ท่ีเคยเป็น
เพชรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มหามงกุฎอิมพีเรียลซ่ึงประดบัด้วยเพชรท่ีใหญ่เป็น
อนัดบัสองของโลก และเคร่ืองราชาภิเษกของสหราชอาณาจกัร ทั้งยงัมีมงกุฎอ่ืน
ท่ีใช้ในงานพิธีการส าคญั ๆ รวมไปถึงเคร่ืองประดบัยศและชุดเกราะของกษตัริยแ์ละอศัวินแห่งองักฤษ เป็น
พระราชวงัท่ีเดิมสร้างโดยพระเจา้วิลเลียมท่ี 1 แห่งองักฤษ เม่ือปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์
พระราชวงัเป็นรู้จกักนัในนามวา่ “หอคอยแห่งลอนดอน”   

 - เท่ียว โรงถ่ายภาพยนตร์ แฮร์ร่ี พอตเตอร์ (Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry 
Potter) พลาดไม่ไดเ้ลยกบัสถานท่ีท่องเท่ียวจากหนงัเร่ือง Harry Potter ท่ีมีดว้ยกนัถึง 7 ภาค นอกจากจะได้
สัมผสัฉากจ าลองจากหนงัสุดตระการตา และฉากท่ีโดดเด่นจากภาพยนตร์ และ
ยงัไดส้วมรอยเป็นแฮร์ร่ี พอตเตอร์, เฮอร์ไมโอน่ี เกรนเจอร์, ลอน วีสลีย,์ เดรโก 
มลัฟอยและตวัละครอ่ืนๆจากโลกเวทยม์นตก์นั ถา้ไดค้ลุมชุดพ่อมดแลว้โบกไม้
กายสิทธ์ิเสกคาถาอีกดว้ย 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 



 

 พกัค้างคืน ณ Novotel London Wembley  หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 4) 
 

วนัทีห่ก เมืองลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ย่านไนซ์บริด – ห้างฮาร์วีย์ นิโคล – ห้างแฮรอดส์ – ท่าอากาศยาน
นานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศองักฤษ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 10) 
 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้านหน้าพระราชวังบัคกิง้แฮม (Buckingham Palace)เดิมช่ือ คฤหาสน์บกัก้ิงแฮม 

(Buckingham House) เดิมเป็นท่ีประทบัของพระราชวงศ์ในกรุงลอนดอนตั้งแต่สมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย ปี 
1837 ของแห่งยคุบกัก้ิงแฮม สร้างส าหรับจอห์น เชฟฟิลดใ์นปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 พระเจา้จอร์จท่ี 3 
ไดท้รงขอซ้ือต่อ เพื่อเป็นพระราชฐานส่วนพระองค ์ท่ีรู้จกักนัในช่ือ “วงัพระราชินี” (The Queen's House) และ
ในสมยัพระเจา้จอร์จท่ี 4 ก็ไดมี้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและบูรณะให้มีความสวยงามโดดเด่นดว้ยศิลปะสมยั
วิคตอเรียดงั ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี ท่ีใช้ส าหรับการเล้ียงรับรองของรัฐและยงัเป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวส าคญัท่ี
หน่ึงของเมืองลอนดอนท่ีมีหอ้งมากกวา่ 700 หอ้ง และมีอายมุากกวา่ 300 ปี เป็นท่ีอยูอ่าศยัและส านกังานบริหาร
ของพระมหากษตัริยแ์ห่งสหราชอาณาจกัรเป็นสถานท่ีซ่ึงมีผูเ้ยีย่มชมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 11) 
บ่าย ช้อปป้ิงที่ย่านไนท์บริดจ์ KNIGHTBRIDGES ที่ตั้งของห้างแฮร์รอดส์ (HARRODS)  ห้างหรูหราอนัโด่งดงั

ยา่น KNIGHTSBRIDGE เป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในลอนดอนซ่ึงจดัไดว้า่เป็นห้างท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ยุโรป เคยเป็นสถานท่ีส าหรับช้อปป้ิงของชนชั้นสูงชาวองักฤษ มีร้านคา้  แบรนด์เนม อีกมากมาย ไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว ์

20.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR002 (20.30 – 06.10 )/ QR 838 (08.35-18.55)  แวะเปล่ียน
เคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  บริการอาหารและเคร่ืองดื่มตลอดเทีย่วบิน 

 

วนัทีเ่จ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

18.55 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความและประทบัใจมิรู้ลมื 
 

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 
 
 
 



 

 อังกฤษ 7 วัน 4 คืน  
สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์  

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ 

( พกัหอ้งคู่ / หอ้ง 3 คน ) 
พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

วนัที ่11 – 17 ต.ค. (วนัหยุดชดเชย)  51,999 6,500 

วนัที ่18 – 24 ต.ค. (วนัปิยมหาราช) 51,999 6,500 

วนัที ่15 – 21 พ.ย.     49,999 6,500 

วนัที ่5 – 11 ธ.ค. (วนัพ่อแห่งชาต ิ+ วนัรัฐธรรมนูญ)  51,999 6,500 

วนัที ่ 13 – 19 ธ.ค.    51,999 6,500 

วนัที ่17 – 23 ม.ค. 49,999 6,500 

วนัที ่14 – 20 ก.พ.   49,999 6,500 

วนัที ่21 – 27 ก.พ. (วนัมาฆบูชา) 49,999 6,500 

วนัที ่7 – 13 ม.ีค.  49,999 6,500 

วนัที ่21 – 27 ม.ีค. 49,999 6,500 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิม่เติม ** 

 ** โรงแรมไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพือ่การโฆษณาเท่าน้ัน ** 

ส าหรับท่านทีเ่ป็นมุสลมิ ,  ทานมังสวรัิติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
 
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทาง
บริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว *** 

 

อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนัเดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการพร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในองักฤษไม่อนุญาตให้คนขับรถ

เกนิ 12 ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า(โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกับช่วง
งานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 



 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
9)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่านใดต้องการซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท
ทวัร์ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณต้ีองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 14 ปอนด์ 
6)  ค่าทปิพนักงานขับรถ 10 ปอนด์  
7)    ค่าวซ่ีาท่องเทีย่วองักฤษแบบระยะส้ันยืน่แบบปกติ 6,500 บาท 
 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  60 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีหรือก่อน
การเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ
30,000บาท)  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการท่ีไดช้ าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก
ทางองักฤษ ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านได้
อยา่งถูกตอ้ง 

 ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลา นัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกน
ลายนิว้มือ โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียว กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวี
ซ่าใหก้บัทางท่าน 



 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋ว
เคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืน
ได ้ 
- ค่าห้องพกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิม่เติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารไม่ของท่าน
ไม่น่าเช่ือถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับ
โทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพจิารณาจากสถาน
ฑูต ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงินให้ท่าน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 
100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถ
ติด  ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่
คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด 
ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา 
มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต
, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
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