
 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค (บริการอาหารบนเคร่ือง 1 มื้อ)  

11.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  เคาน์เตอร์ สายการบิน Scoot โดยมีเจา้หน้าท่ี
บริษทัฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

14.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบิน Scoot เท่ียวบิน TR 750 

20.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค ประเทศองักฤษ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 7 ชม.) 

ลอนดอน เมืองในฝันของนกัเดินทางทัว่โลกท่ีผสานความคลาสสิคแบบผูดี้กบัความทนัสมยัยุคใหม่ไวด้ว้ยกนัอย่างลงตวัทั้งสถาปัตยกรรม 
อาหารและแฟชัน่สุดล ้า น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค (บริการอาหารบนเคร่ือง 1 มื้อ) 
   

Ibis London Wembley 
หรือเทียบเท่า 

2 ลอนดอน  –  อ๊อกฟอร์ด ชมเมือง  –  หมู่บา้นไบบิวร่ี  –  โบสถ์เซนต์แมร่ี  -  ลิเวอร์พลู  -  
ท่าเรือรอยลั อลัเบิร์ต 

   

Adelphi Hotel หรือ
เทียบเท่า 

3 ตึกรอยลัลิเวอร์ - วิหารลิเวอร์พูล - สนามแอนฟิลด์ - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟ
ฟอร์ด – บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต 

   

Holiday Inn Express 
Bicester หรือเทียบเท่า 

4. Roman Bath – ร้านแซลล่ี - สโตนเฮนจ์ - จตัรัสทราฟัลการ์ - ชอ้ปป้ิงแฮร์รอดส์     

Ibis London Wembley 
หรือเทียบเท่า 

5. อิสระชอ้ปป้ิงกรุงลอนดอน ไกด์แนะน าสถานที่ท่องเท่ียวการเดินทาง : 
วอร์เนอร์บราเธอร์ แฮร่ีพอตเตอร์ – Borough Maeket - ห้าง Westfield 

   Ibis London Wembley 
หรือเทียบเท่า 

6. พระราชวงับคัคิงแฮม - วิหารเวสต์มินสเตอร์ - อาคารรัฐสภา หอนาฬิกา Big Ben London 
Eye - ถนนดาวน่ิง   - Tower of London – Tower Bridge - Oxford Street - ท่าอากาศยาน
ลอนดอนแกตวิค 

   

 

7. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเคร่ือง 1 มื้อ)  
  

 

ขาไป TR 750  BKK-LGW เวลา 14.05 – 20.05น. 

ขากลับ TR 751 LGW-BKK เวลา 22.05 – 16.10น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 10 KG. (อาจมีการเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 



 

 

พักที่ Ibis London Wembley หรือเทียบเท่า  



 

 

Day 2 ลอนดอน  –  อ๊อกฟอร์ด ชมเมือง  –  หมู่บ้านไบบิวร่ี  –  โบสถ์เซนต์แมร่ี  -  ลิเวอร์พล ู -  ท่าเรือรอยัล อัลเบิร์ต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่  อ๊อกฟอร์ด มืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นการศึกษาเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัอ๊อกฟอร์ดหน่ึงในมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มี
การเร่ิมสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1906 อ๊อกฟอร์ดมีศิษยเ์ก่าท่ีมีช่ือเสียงจ านวนมาก ทั้งผูท่ี้ไดรั้บรางวลัโนเบล นายกรัฐมนตรี ประมุกแห่งรัฐทั่วโลก 
และยงัเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ฟอร์มยกัษอ์ย่าง แฮร์ร่ี พอ็ตเตอร์ อีกดว้ย 

เดินทางสู่ ไบบิวร่ี เป็นหมู่บา้นชนบทดั้งเดิมท่ีสวยท่ีสุดแห่วหน่ึงของประเทศองักฤษ โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมดว้ยบา้นท่ีมีลกัษณะกระท่อมท่ี
สร้างมาเป็นเวลานาน และมีแมน่ ้าไหลผ่านท าให้หมู่บา้นแห่งน้ีงดงามมากข้ึนไปอีก อิสระเก็บภาพความประทบัใจ                   



 

 

โบสถ์เซนแมร่ี เป็นโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในหมู่บา้น บ่งบอกถึงประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัขององักฤษอีกแห่งหน่ึง 

เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ลิเวอร์พูล เมืองมรดกโลก ก่อตั้งแต่ปี ค.ศ. 1207 ตั้งอยู่ทางตะวนัออกของปากน ้าเมอร์ซีย ์ ลิเวอร์พูลเป็นท่ีรู้จกัของทัว่
โลกจากความเป็นท่ีนิยมของวงดนตรี เดอะบิทเทิลส์และสโมสรฟุตบอลช่ือดงัซ่ึงปัจจุบนักลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล ย่าน Albert 
Dock เป็นสถานที่ท่องเท่ียวสุดฮิตของเมืองลิเวอร์พูล ดว้ยสภาพตึกท่ีเก่าแก่แบบมีสไตล์ มีเรือโบราณ คาเฟ่ และร้านขายของท่ีระลึกอีกมากมาย 

ค ่า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

พักที่ Adelphi Hotel หรือเทียบเท่า 

  



 

 

Day 3 ตึกรอยลัลิเวอร์ - วิหารลิเวอร์พูล - สนามแอนฟิลด์ - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – บิสเตอร์วลิเลจ เอาท์
เล็ต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตึกรอยัลลิเวอร์ หน่ึงในอาคารเก่าแก่ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปเร่ิมสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1908 มีความสูงประมาณ 322 ฟุต โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงามมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่ และมีรูปป้ัน The Beatles เป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์คท่ีตอ้งมาเช็คอิน น าท่านชม วิหารลิเวอร์พูล เป็นโบสถ์ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในองักฤษเก่าแก่มากกว่า 100 ปี  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ ของสโมสรลิเวอร์พูล อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินท่ีระลึก
และชมความย่ิงใหญ่ของสโมสรแห่งน้ี (ไม่รวมบตัรเขา้ Museum) *ขอสงวนสิทธ์ิการเขา้มในวนัท่ีมีการใชส้นาม* 

เดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองท่ีใหญ่อนัดบั 2 รองจากลอนดอนในอดีตเป็นศูนยก์ลางการปฎิวติัอุตสาหกรรม ปัจจุบนัคนทัว่โลกรู้จกัเมืองน้ี
ผ่านสโมรฟุตบอลช่ือดังอย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด น าท่านเย่ียมชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินท่ีระลึกและชมความ
ย่ิงใหญ่ของสโมสรแห่งน้ี (ไม่รวมบตัรเขา้ Museum) *ขอสงวนสิทธ์ิการเขา้ชมในวนัท่ีมีการใชส้นาม* 

เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

น าท่านสู่ บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต สวรรคข์องแหล่งนกัชอ้ป มีสินคา้แฟชัน่มากมายให้เลือก ซ่ึงเต็มไปดว้ยร้านคา้แบรนด์ดงัระดบัโลก เส้ือผา้ 
กระเป๋า รองเทา้แฟชัน่ เช่น Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent Paris และ Marni อีกทั้งยงัมีร้านอาหารและคาเฟ่ให้ท่านได้
เลือกล้ิมลอง  

ค ่า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 



 

 

พักที่ Holiday Inn Express Bicester หรือเทียบเท่า 

Day 4 Roman Bath – ร้านแซลลี่ - สโตนเฮนจ์ - จัตรัสทราฟัลการ์ - ช้อปป้ิงแฮร์รอดส์  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม Roman Bath โรงอาบน ้าโบราณขนาดใหญ่ ท่ีมีอายุกว่า 2,000 ปี สร้างข้ึนตั้งแต่สมยัท่ีชาวโรมนับุกเขา้ยึดเกาะองักฤษ ภายใน Roman 
Baths แบ่งออกเป็น 4 โซน คือ 1. บ่อน ้าพุร้อนธรรมชาติผุดข้ึนจากใตดิ้น และไหลเขา้สู่บ่อเก็บน ้าท่ีชาวโรมนัสร้างข้ึน บ่อน้ีถือว่าเป็น บ่อน ้า
ศกัด์ิสิทธ์ิ 2. วิหารโรมนั 3. ห้องอาบน ้าของชาวโรมนั และ 4. พิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมส่ิงของต่าง ๆ  น าท่านออกเดินทางสู่เมือง Salisbury ชม 
สโตนเฮนจ์ โบราณสถานลึกลบั 1 ใน 7 ส่ิง มหัศจรรยข์องโลกประกอบดว้ยแท่งหินขนาดยกัษท่ี์ถูกสร้างข้ึน เมื่อประมาณ 3,000ปี ก่อนศริตกาล  



 

 

Sally Lunn's ร้านขนมปังในต านานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองบาธ ประเทศองักฤษ แถมพ่วงหน่ึงต านานคือหน่ึงในตึกเก่าที่สุดในเมืองเช่นกนัสร้าง
ปี1482 ส่วนตวัร้านเปิดมาตั้งแต่ปี1680 เจา้ของร้านSally Lunn คิดคน้ขนมปังทรงกลมดา้นนอกหนาดา้นในเน้ือนุ่มเป็นคนแรกในเมืองแห่งน้ี ( 
รายการอาหารไม่รวมในโปรแกรมทัวร์ )  

จัตุรัสทราฟัลการ์ สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในสงครามนโปเลียนิก ระหว่างองักฤษ ฝร่ังเศสและสเปน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่านชอ้ปป้ิง ช้อปป้ิงแฮร์รอดส์ ห้างสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่และหรูหราท่ีสุดในโลก ก่อตั้งเมื่อปี 2377 ภายในห้างตกแต่งได้
อย่างสวยงามและหรูหราไฮเอน และยงัมีร้านคา้มากมายให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปถึง 300 กว่าร้าน  



 

 

เที่ยง/ค ่า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

  



 

 

Day 5 อิสระช้อปป้ิงกรุงลอนดอน ไกด์แนะน าสถานที่ท่องเทีย่วการเดินทาง : 
วอร์เนอร์บราเธอร์ แฮร่ีพอตเตอร์ – Borough Maeket - ห้าง Westfield  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทาง วอร์เนอร์ บราเธอร์ เยือนโลกแห่งเวทมนตร์มากท่ีสุด ทั้งชานชาลาเศษสามส่วนส่ีท่ีสถานีคิงส์ครอส, สถานีรถไฟใตดิ้น
เวสต์มินสเตอร์ (ทางเขา้กระทรวงเวทมนตร์), สะพานมิลเลนเนียมท่ีเหล่าผูคุ้มวิญญาณบุกมาโจมตีมกัเก้ิล และสถานท่ีท่ีแฟนแฮร์ร่ีทุกคนจะตอ้ง
ฟินกนัสุด ๆ ก็คือ วอร์เนอร์บราเธอร์สตูดิโอแห่งน้ีน่ีคือหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในลอนดอน 

Borough Market เป็นตลาดคา้ส่งและคา้ปลีกในเมือง Southwark กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ เป็นตลาดอาหารท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงในลอนดอน 

ห้าง Westfield ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรป โดยท่ีน่ีไม่เพียงแต่จะเป็นศูนยก์ลางแห่งการชอ้ปป้ิงเท่านั้น แต่ยงัเป็นแหล่งชอ้ปท่ี
ออกแบบดว้ยนวตักรรมใหม่อย่างสวยงามและน่าต่ืนตาต่ืนใจอีกด้วย โดยท่ี Westfield แห่งน้ี คุณจะไดพ้บกบัสินคา้แบรนด์เนมยอดนิยมมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็น Next, Debenhams, House of Fraser และMarks & Spencer รวมถึงแบรนด์สินคา้สุดหรูระดับพรีเมี่ยมและไฮสตรีท ท่ีจะตอบโจทย์
ความตอ้งการของเหล่านกัชอ้ปได้ดีจริงๆ นอกจากน้ีภายใน Westfield ก็ยงัมีโรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร ยิมและบาร์ให้คุณไดใ้ชบ้ริการกนัอย่างจุ
ใจเลยทีเดียว 

เที่ยง/ค ่า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 



 

 

 

Day 6 พระราชวังบัคคิงแฮม - วิหารเวสต์มินสเตอร์ - อาคารรัฐสภา หอนาฬิกา Big Ben -London Eye - ถนนดาวน่ิง   - 

Tower of London – Tower Bridge - Oxford Street - ท่าอากาศยานดอนฮีทโธรว์   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังบัคคิงแฮม เป็นท่ีประทบัของพระมหากษตัริย์องักฤษภายหลงัการเสด็จข้ึนครองราชย์ของ พระนางเจ้าวิตอเรีย ใน
ปี ค.ศ. 1837 ปัจจุบันเป็นประทบัของ พระราชินีอลิซาเบธที่ 2 อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ชมวิหารเวสต์มินสเตอร์ เป็นวิหารท่ีเก่าแก่ได้รับการ
สถาปนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1065 และยงัเป็นสถานท่ีจัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสของราชวงศ์ระหว่างเจ้าหญิงอลิชาเบธ กับ เจ้าฟ้าชายฟิลิป และ
เจา้ชายวิลเลียม กบั องคห์ญิงเคท จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั อาคารรัฐสภา หอนาฬิกาบิ๊กเบน เป็นความภาคภูมิใจของชาวลอนดอน แลนมาร์คท่ี
คนทัว่โลกรู้จกัและใฝ่ฝันว่าจะตอ้งมาเช็คอินให้ไดส้ักคร้ังนึงในชีวิต  

  



 

 

ลอนดอนอาย ชิงชา้สวรรคท่ี์สร้างดว้ยโครงเหล็กค ้าเพียงขา้งเดียวท่ีสูงท่ีสุดในโลก ไปต่อกนัท่ี ถนนดาวนิ่ง (Downing Street) เป็นท่ีพ านกัของ
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ท่ีเร่ิมสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1684 Tower of London (หอคอยลอนดอน) เป็นพระราชวงัหลวงและป้อมปราตั้งอยู่บนฝั่ง
แม่น ้ าเทมป์ จากนั้นถ่ายรูปกับ Tower Bridge สะพานข้ามแม่น ้ าเทมป์ท่ีสามารถยกเปิด – ปิดได้ ช้อปป้ิงอ๊อกฟอร์ดสตรีท เป็นถนนช้อปป้ิง
ขนาดใหญ่ของกรุงลอนดอนมีร้านค้าประมาณ 300 ร้านทั้งแบรนด์ราคาถูก ไปจนถึง แบรนด์เนม หรูหรา ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินสู่ท่า
อากาศยานดอนฮีทโธรว ์  

เที่ยง/ค ่า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย (แนะน าเมนู เบอร์เกอร์ ล็อบสเตอร์) 

22.05 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Scoot เท่ียวบิน TR 751 

  



 

 

Day 7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเคร่ือง 1 มือ้)  

16.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ                                                                                                

 

 

อัตราค่าบริการ 

 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พัก2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
(ราคาต่อ
ท่าน) 

12 – 18 กรกฎาคม 65 
(วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา) 

55,777.- 53,777.- 8,777.- 

11 – 17 ตุลาคม 65 
(วันคล้ายวันสวรรคต) 

59,777.- 57,777.- 8,777.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทาง ทั้งนี้เราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่การท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 

  



 

   



 

 



 

   



 

 



 

  



 

 

 


