รหัสโปรแกรม : 22578 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

วันที่

โปรแกรมทัวร์

1

สนามบินสุวรรณภูมิ

2

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮามัด – สนามบินเอดินเบอระ – ประเทศสกอตแลนด์ – พระตําหนัก
โฮลี่รู๊ด – ปราสาทเอดินเบิร์ก – เซนต์ มากาเร็ต

3

เมืองวินเดอร์เมียร์ – อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค – ล่องเรือ ทะเลสาบเลคดิสทริค –เมืองลิเวอร์พูล
สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ – เดอะ ทรี เกรซ – ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์

4

เมืองแมนเชสเตอร์ – วิหารแมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – เมืองกลอสเตอร์

5
6
7
8

หมู่บ้านไบบูลรี่ – เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช
เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบนํ้าโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์
เมืองลอนดอน
จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ชิงช้าสวรรค์
ลอนดอน อาย – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ย่านไนซ์บริดจ์ – ห้างแฮร์รอดส์ – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์
สนามบินฮามัด – สนามบินสุวรรณภูมิ

อาหาร
เช้า เที่ยง เย็น

โรงแรม
Courtyard Edinburgh West
หรือเทียบเท่า
Hampton by Hilton Liverpool
หรือเทียบเท่า
Mercure Gloucester Bowden
Hall Hotel หรือเทียบเท่า
Hampton by Hilton Bristol City
หรือเทียบเท่า
Ibis London Earls Court Hotel
หรือเทียบเท่า

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ
23.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการ
บิน Qatar Airways (QR) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

คํ่า
ที่พัก

Day2 สนามบิ นสุ วรรณภู มิ – สนามบิน ฮามั ด – สนามบิ น
เอดินเบอระ – ประเทศสกอตแลนด์ – พระต าหนักโฮลี่รู๊ด
ปราสาทเอดินเบิร์ก – เซนต์ มากาเร็ต
02.10 นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮามัด ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน Qatar
Airways เที่ยวบินที่ QR837 (บริการอาหาร และ เครือ่ งดื่มบนเครื่อง)
05.35 เดินทางถึง สนามบินฮามัด กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์
08.00 นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเอดินเบอระ โดยเที่ยวบินที่ QR031
12.40 เดินทางถึง สนามบินเอดินเบอระ เมืองเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 7 ชั่วโมง)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเอดินบะระ (Edinburgh) ประเทศสกอตแลนด์
(Scotland) ถูกอ่านและเขีย นผิดมาจนปัจจุบ ันเป็น “เมือ งเอดินเบิร์ก ”
ดินแดนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงาม ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยู่กลาง
เมือง เป็นที่ตั้งของปราสาทเอดินบะระอันเป็นทําเลที่ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ในสมัย ก่อ น โดยรอบภูเขาถูก ปรับ พื้นที่เป็ นคูเมือ งเพื่อ ประโยชน์ในเชิ ง
การทหาร รอบนอกเป็นที่ราบลดหลั่นเป็นขั้นๆ กระจายออกโดยรอบ ได้รับ

การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก
เมื่อปี ค.ศ. 1995
นําท่านเดินทางสู่ ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ย่านเมืองเก่า ถนนสาย
สํา คัญ นํา ท่า นชมภายนอกของ พระต าหนักโฮลี่ร ู๊ด (Holyroodhouse
Palace) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนเมืองเอดินเบิร์ก
ประเทศสกอตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก๊อต ฝั่ง
ตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก๊อตอันน่ าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วม
สมัย
นําท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburgh Castle)
อันสง่างามด้วยทําเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง
เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สกอตแบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วน
ของป้อมปราการและกํา แพงปราสาทโบราณ มีป ืนใหญ่เรียงราย รวมทั้ง
ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา
นํ า ท่ า นผ่ า นชมโบสถ์ เซนต์ มากาเร็ ต (St. Margarets) สร้า งใน
คริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรําลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่
พระราชฐานชั้นในส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์
แห่งประเทศสกอตแลนด์
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
Courtyard by Marriott Edinburgh West ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day3

เช้า

เที่ยง

คํ่า
ที่พัก

เมื อ งวิ น เดอร์ เ มี ย ร์ – อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ลคดิ ส ทริ ค
ล่องเรือทะเลสาบเลคดิสทริค – เมืองลิเวอร์พูล – สนาม
ฟุตบอล แอนฟิลด์ – เดอะ ทรี เกรซ – ย่านอัลเบิร์ต
ด็อกค์
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองเล็ก สะอาด สงบ สุดโรแมนติค ติดอยู่กับ
ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด ของ ประเทศอังกฤษ
นําท่านเข้าชม อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค (Lake District National
Park) อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริคเป็นพื้นที่กว้างที่มีภูเขาสูงชัน ผืนหญ้าที่ปก
คลุมอาณาบริเวณจนสุดลูกหูลูกตา และแอ่งนํ้าจืดขนาดใหญ่
นํ า ท่า นสัม ผั สกั บ บรรยากาศของธรรมชาติ ด ้ว ยการ ล่อ งเรื อ ทะเลสาบ
เลคดิสทริค (Lake District Cruise) จากท่าเรือเลคไซด์ (Lakeside Pier)
ซึ่งเป็นท่าเรือทางตอนใต้ของเมืองวินเดอร์เมียร์ ท่านจะได้ชื่นชมกับความเป็น
ธรรมชาติ อันเงียบสงบ ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามที่หาชมได้ยาก ใช้เวลา
ในการล่องประมาณ 40 นาที หมายเหตุ : รอบเรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีฐานะเป็นนครและเป็นเมืองเมโทรโพลิตันของเมอร์ซีย์
ไซด์ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ
นําท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ (Anfield Stadium) สนาม
เหย้าของทีมสโมสรลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่งถิ่นเมอร์ซี่ไซด์ เปิดใช้งานเมื่อปี
ค.ศ. 1884 โดยมีจอห์น ออร์เรลล์ เป็นเจ้าของ และผู้บ ุกเบิก ซึ่งสังเวีย น
ดังกล่าวอยู่ติดๆ กับสวนสาธารณะแสตนลี่ย์ พาร์ค หมายเหตุ: ไม่รวมค่าเข้า
ประมาณ 20 ปอนด์ กรณีที่มีการซ้อม/แข่ง ท่านไม่สามารถเข้าชมได้ทุกกรณี
ซึ่งบริษัทไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า
นําท่าน ผ่านชม เดอะ ทรี เกรซ (The Three Graces) คือ อาคารเก่าแก่ 3
หลังสัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล
นําท่านเดินทางสู่ ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์ (Albert Dock) หรือท่าเรืออัลเบิร์ต
ด็อกซ์ เป็นชื่อของย่านตึกอิฐแดงเก่าแก่ และสวยงาม ได้รับการขึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกโลก
อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
Hampton by Hilton Liverpool/John Lennon Airport ระดับ 3 ดาว
หรือเทียบเท่า

Day4

เช้า

เที่ยง

คํ่า
ที่พัก

เมืองแมนเชสเตอร์ – วิหารแมนเชสเตอร์ – สนาม
ฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – เมืองกลอสเตอร์
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ ที่มี
ชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก
นํ า ท่ า นถ่ า ยรู ป เป็ น ที ่ ร ะลึ ก กั บ วิ ห ารแมนเชสเตอร์ (Manchester
Cathedral) สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1215 โดยบารอนโรเบิร์ต เกรสเล็ต
เจ้าของคฤหาสน์แมนเชสเตอร์ สั่งให้สร้างขึ้นมาข้างกับที่พักของเขา เพื่อใช้
เป็นโบสถ์ประจําเขตศาสนาของเมืองแมนเชสเตอร์ ก่อนที่จะผ่านวันเวลาและ
ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 จนงานไม้
ต่า งๆ ที่งดงามของตัว อาคารแห่งนี้ถูกทําลายไปหมด และได้มีการบูรณะ
ขึ้นมาในช่วงหลังสงครามโลก
นํา ท่า นเดินทางสู่ สนามฟุต บอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford
Stadium) ของสโมสร แมนยูฯ ที่จัดว่าเป็นสโมสรฟุตบอลรํ่ารวยที่สุดในโลก
เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ สามารถรองรับแฟนบอล
ได้มากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย ์ สเตเดีย ม (Wembley
Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็น
อันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนั้นยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า
รับรองเป็นสนาม 5 ดาว ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่ อตั้งสโมสร
และ ยังมีสิ่งของถ้วยรางวัลต่างๆ จัดแสดงโชว์อยู่ด้วย อิสระให้ท่านเลือกซื้อ
สินค้า และของที่ระลึก ภายในร้า นเมกะสโตร์ หมายเหตุ : ไม่รวมค่า เข้า
ประมาณ 25 ปอนด์ กรณีที่มีการซ้อม/แข่ง ท่านไม่สามารถเข้าชมได้ทุกกรณี
ซึ่งบริษัทไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกลอสเตอร์ (Gloucester) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3 ชั่ว โมง 10 นาที) เป็นเมืองที่มีฐานะเป็นนครและเมืองหลวงของมณฑล
กลอสเตอร์เชอร์ (Gloucestershire) ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใต้
ของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ทางติดกับชายแดนของประเทศเวลส์ และตั้งอยู่บน
ฝั่งแม่นํ้าเซเวิร์น เมืองกลอสเตอร์ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 48
นําท่านผ่านชม อาสนวิหารกลอสเตอร์ (Gloucester Cathedral) เพื่อ
ตามรอยนวนิยายชื่อดังระดับโลก แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Harry Potter) ภายใน
วิหารแห่งนี้ถูกเลือกให้เป็นฉากสําคัญในภาพยนตร์ ภาค 1 , 2 และ 6 โดยจุด
ที่ใช้ถ่ายทําคือบริเวณทางเดินภายในรอบของวิหาร ในภาค 1 มีฉากระเบียง
ทางเดินไปหอคอย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
Mercure Gloucester Bowden Hall Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day5

เช้า

หมู่บ้านไบบูลรี่ – เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์
เมื อ งออกซ์ ฟ อร์ ด – มหาวิ ท ยาลั ย ออกซ์ ฟ อร์ ด
มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบูลรี่ (Bibury Village) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) เป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ในแคว้นกลอสเตอร์เชอร์ เขต
คอทส์โวลส์ จัดว่าเป็น หมู่บ้านที่สวยที่สุด ในประเทศอังกฤษ (The Most
Beautiful Village in England) เป็นหมู่บ้านน่ารัก มีลักษณะบ้านที่เป็น
กระท่อมเก่าแก่ เรียกว่าเป็นแบบฉบับบ้านของประเทศอังกฤษโดยแท้ สร้าง
ขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17-18 และยังคงรักษาสภาพให้คงอยู่จากอดีตไว้ได้เป็น
อย่างดี มีแม่นํ้าสายเล็กๆชื่อว่า แม่นํ้าโคน (Coln River) ซึ่งมีนํ้าใสไหลผ่าน
หมู่บ้าน โดยบ้านแต่ละหลังจะตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษ
ตามฤดูกาล แต่ที่มีชื่อเสียงและสวยงามมากที่สุดคือ ดอกกุหลาบอังกฤษ อัน
เป็นที่มาของ กุหลาบอังกฤษ

คํ่า
ที่พัก
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เที่ยง

เที่ยง

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (Bourton On The
Water) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) หมู่บ้านเล็กๆที่รู้จักกันในนาม
ของ เวนิส แห่งคอทส์โวลส์ (Venice of Cotswolds) ของประเทศอังกฤษ
เป็นเมืองที่มีความสวยงามน่ารัก มีความโดดเด่นในด้านธรรมชาติอันงดงาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
นําท่านเดินทางสู่ เมืองออกซ์ฟอร์ด (Oxford) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40
นาที) เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักกันในนามเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ของประเทศ
อังกฤษ ซึ่งชื่อ เมือ งตั้งตาม มหาวิทยาลัย ระดับ โลกที่รู้จ ัก กันในนามของ
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University)
นํ า ท่ า นถ่ า ยรู ป เป็ น ที ่ ร ะลึ ก กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ออกซ์ ฟ อร์ ด (Oxford
University) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ในการ
เรียนการสอน โดยเปิดสอนมานานนับ 900 ปี โดยไม่มีหลักฐานประวัติการ
ก่อ ตั้งมหาวิทยาลัย ที่แน่นอน และประวัติศาสตร์ที่ย าวนานนับ เป็นเวลา
มากกว่า 9 ศตวรรษของสถาบันแห่งนี้ ชื่อเสียงทางด้านการศึกษา
นําท่านถ่ายรูปเป็นที่ ระลึกกับ มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช (Christ Church
University) หรือไครสต์เชิร์ชคอลเลจ (Christ Church College) เป็น

คํ่า
ที่พัก

มหาวิทยาลัยที่ใหญ่และงามสง่าที่สุดของเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด มีชื่อเรียกกันง่ายๆ
ว่า เดอะเฮ้าส์ (The House) ก่อตั้งในปี 1525
นําท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มหาวิหารไครสต์เชิร์ช (Christ Church
Cathedral) เป็นอาคารที่สร้างด้ว ยหินสีทองและเป็นสถาปัตยกรรมที่
สวยงามน่าประทับใจที่สุดของประเทศอังกฤษ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่
8 เป็นมหาวิหารที่มียอดแหลมสูง 43 เมตร
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
Ramada by Wyndham Oxford ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน ้าโรมันโบราณ
เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – เมือง
ลอนดอน
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็น
เมืองที่มีฐานะนครในมณฑลซอมเมอร์เซ็ทในภาคการปกครองตะวันตกเฉียง
ใต้ของประเทศอังกฤษ เมืองบาธได้รับพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดย
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 ในปี ค.ศ. 1590 และได้เป็นเทศบาล
มณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตัวเมืองบาธตั้งอยู่เนินหลายลูกในหุบเขาของแม่นํ้าเอ
วอนในบริเวณที่มีนํ้าพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของโรมัน
นําท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณ
ด้านหน้าของ โรงอาบน้าโรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเป็นโรงอาบนํ้า
โรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งโรง
อาบนํ้าของที่นี่อยู่ตํ่ากว่าระดับพื้นถนนในปัจจุบัน หมายเหตุ: ราคาทัวร์นี้ยัง
ไม่รวมค่าตั๋วเข้าชมสําหรับผู้ใหญ่ ท่านละประมาณ 15 ปอนด์ และสําหรับเด็ก
ท่านละประมาณ 14 ปอนด์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชั่วโมง) ประเทศอังกฤษ เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์อันลึกลับ เสาหินสโตนเฮ้นจ์
นํ า ท่ า นเข้ า ชมในรั ้ ว อาณาเขตที ่ ต ั ้ ง ของ อนุ ส าวรี ย ์ เ สาหิ น สโตนเฮ้ น จ์
(Stonehenge) มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลาง
ทุ ่ ง ราบกว้ า งใหญ่ ในบริ เ วณตอนใต้ ข องเกาะอั ง กฤษ ซึ ่ ง ไม่ม ี ใ ครทราบ
วัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน ตัวอนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหิน
ขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอัน
ตั้งขึ้น บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซ้อนอยู่ข้ างบน นักโบราณคดี
เชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ 3000 - 2000
ปีก่อนคริสตกาล
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
ชั่วโมง 20 นาที) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่เป็นศูนย์กลางสําคัญทาง
ธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้นําด้านการเงิน
การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง ร้าน Four Season
Ibis London Wembley ระดับ 3 หรือเทียบเท่า
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จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์
มินส์เตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน
อาย – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ย่านไนซ์บริดจ์
ห้างแฮร์รอดส์ – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมือง
ที่รายล้อมไปด้วยอาคารราชการสําคัญของเมืองลอนดอน
นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) และ
พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสต์
มินสเตอร์ (Houses of Parliament) เป็นสถานที่ที่สภาสองสภาของรัฐสภา
แห่งสหราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน) ใช้ประชุม พระราชวัง
ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่นํ้าเทมส์ในนครเวสต์มินสเตอร์ของเมืองลอนดอนบะ
ระห์ไม่ไกลจากพระราชวังไวท์ฮอลล์ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ สร้างในปี
ค.ศ. 1016 มีห้องทั้งหมดด้วยกันประมาณ 1,100 ห้อง, 100 บันได และ
ระเบียงยาวรวมทั้งหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่สร้าง
ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 แต่ก็ยังมีส่วนก่อสร้างเดิมเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยรวมทั้ง
ท้องพระโรงที่ในปัจจุบันใช้ในงานสําคัญๆ เช่น การตั้งศพของบุคคลสําคัญ
ก่อนที่จะนําไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบริหารพระราชวังแต่
เดิมเป็นหน้าที่ของผู้แทนพระองค์ Lord Great Chamberlain แต่ในปี ค.ศ.
1965 เปลี่ยนมือไปเป็นของรัฐสภานอกจากห้องพิธีบางห้องที่ยังคงอยู่ภายใต้
การบริหารของผู้แทนพระองค์ หลังจากเกิดเพลิงใหม้ในปี ค.ศ. 1834 ตึก
รัฐสภาปัจจุบันก็ได้รับการสร้างใหม่โดยใช้เวลาสร้าง 30 ปี โดยมีเซอร์ ชาร์ลส์
บาร์รีย์ (Charles Barry) และผู้ช่วยออกัสตัส พิวจินเป็นสถาปนิก การ
ออกแบบรวมท้ อ งพระโรงเวสต์ ม ิ น สเตอร์ แ ละชาเปลเซนต์ ส ตี เ ฟน ( St
Stephen's Chapel) ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อ ปี ค.ศ. 1987 และยังเป็นที่ตั้งของหอ
นาฬิกาที่รู้จักกันดีในนาม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben / Elizabeth
Tower) อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอก
เวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก

ฝั่งตรงข้ามเป็นที่ตงั้ ของ ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) หรือที่
รู้จักในชื่อของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูง
ที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยมอย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี โดยมีแม่นํ้า
เทมส์กั้นอยู่
นํ า ท่า นถ่า ยรูป เป็น ที ่ร ะลึก กั บ พระราชวั ง บัค กิ ้ง แฮม (Buckingham
Palace) เดิมชื่อ คฤหาสน์บ ัก กิ้งแฮม (Buckingham House) เป็น
พระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่ ที่ใช้
สําหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนั กท่องเที่ยวสําคัญที่หนึ่ง
ของเมืองลอนดอน เป็นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาว
อังกฤษ สิ่งก่อสร้างเดิมเป็นคฤหาสน์ที่สร้างสําหรับจอห์น เชฟฟิลด์ ยุคแห่ง
บักกิ้งแฮมในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3
ทรงซื้อเพื่อใช้เป็นพระราชฐานส่วนพระองค์ ที่รู้จักกันในชื่อ “วังพระราชินี”
(The Queen's House) ระยะ 75 ปีต่อมาเป็นเวลาที่มีการขยายต่อเติม
พระราชวังโดยสถาปนิกจอห์น แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิร์ด บลอร์
(Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวังบักกิ้งแฮมกลายมา
เป็นพระราชฐานที่ประทับอย่า งเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษเมื่อสมเด็จ
พระราชินีนาถวิกตอเรียขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1837
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นําท่านเดินทางสู่ ย่า นไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ห้างฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey Nicole) และ ห้าง
แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนําจากทั่วทุก
มุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทั้งมีร้านค้าแฟชั่น
มากมายให้ท่านเลือกซื้อ
18.30 นําท่านเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ
21.55 นํา ท่ า นเดิน ทางสู่ สนามบิ น ฮามัด ประเทศกาต้ า ร์ สายการบิ น Qatar
Airways เที่ยวบินที่ QR016

Day8

สนามบินฮามัด – สนามบินสุวรรณภูมิ

06.40 เดินทางถึง สนามบินฮามัด ประเทศกาต้าร์ รอต่อเครื่องกลับประเทศไทย
08.10 นํา ท่า นเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย สายการบิน Qatar
Airways เที่ยวบินที่ QR838 (บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี)

ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน

ราคา
ห้องพักเดี่ยว

22 – 29 มีนาคม 2565

79,999

75,999

54,999

8,900

อัตราค่าบริการสําหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าสหราชอาณาจักร ยื่นแบบปกติระยะเวลายื่น 30 วันทําการ ท่านละ 6,500 บาท
นักท่องเที่ยวจ่ายตามจริงกับศูนย์ยื่น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อํานวยความสะดวกในการยื่น และให้คําแนะนําแก่ทา่ น
สําคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 40,000 บาท/ท่าน ค่าวีซ่า ท่านละ 6,500 บาท และชําระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อน
การเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน 100% เท่านั้น
2. อัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทาง จํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่ องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนําเท่านั้น
4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่
ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทําความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง
(ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936

