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รหัสโปรแกรม : 23635 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
โปรแกรม แกรนด์องิเลนด์ Grand England 8 วัน 5 คืน 

เดินทาง 14-21 ก.ย 2565   และ เดินทาง 29 ก.ย.-6 ต.ค. 2565 

 

 

วนั โปรแกรมทอ่งเทีย่ว เชา้ เทีย่ง ค่ำ โรงแรม 4 ดาว 

วนัแรก 
D1 พรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ22.30 น. - ออกเดินทางสู่ สนามบนิโดฮา 
QR833 BKK DOH  2025 2340 (TBC. อาจมีการเปลี่ยนแปลง เที่ยวบิน) 
 

X X X สนามบินสุวรรณภูม ิ

วนัทีส่อง D2 สนามบินโดฮา-เมืองแมนเชสเตอร์-วิดเดอเมียร์-ฮาร์โรเกต-เมืองยอรค์ 
QR 021   DOH MAN  0125 0650 (TBC. อาจมีการเปลีย่นแปลง เทีย่วบิน) X O O YORK 

วนัทีส่าม D3 ยอร์ค-ลีดส์-ลิเวอร์พูล-อัลเบริ์ต ด๊อก-ลิเวอรพ์ูล ซิ้ตี้-เชสเตอร ์ O O O CHESTER 

วนัทีส่ี ่  
D4 ลิเวอรพ์ูล-ไบบูรี่ คอร์สโวด์-บิสเตอร์ วิลเลจ เอาทตเ์ลต-บาธ 

O O O BATH 

วนัทีห่า้ D5 บาธ- หินสโตนเฮนจ์ ซาลิสเบอรี -ลอนดอน-โซโห่ไชน่าทาวน์ 
 

O O O LONDON 

วนัทีห่ก D6  ลอนดอน-พระราชวงัวินเซอ-London Eye- Thames Cruise-ห้าง Harrods O O O LONDON   

วนัทีเ่จด็ 
D7 ลอนดอน-บัคกิ้งแฮม-ตลาดโบโร่-Oxford Street-Bond Street-ช้อปปิ้ง-สนามบินฮีท
โทร์ว-สนามบินโดฮา 
QR016 LHR DOH 2140 0620+1 

O O X LONDON 

วนัทีแ่ปด D8 สนามบินโดฮา-สนามบินสุวรรณภูมิ 
QR832 DOH BKK 0850 1855 X X X สนามบินสุวรรณภูม ิ
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โปรแกรม แกรนด์อิงเลนด์ Grand England 8 วัน 5 คืน 

เดินทาง 14-21 ก.ย 2565   และ เดินทาง 29 ก.ย.-6 ต.ค. 2565 

วันแรก  สนามบินสวุรรณภมูิ-สนามบินโดฮา การต์า้ 

17.00 น พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  17.00  น. เช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินการ์ต้าแอร์ฯ 

 QR833 BKK DOH  2025 2340 (TBC. อาจมีการเปลี่ยนแปลง เที่ยวบิน) 

20.25 น ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่สนามบินโดฮา เท่ียวบินที่ QR833 

23.40 เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อเปลี่ยนเครื่องบินฯ ประมาณ 2 ชม. เศษ 

วันทีส่อง  สนามบนิโดฮา-สนามบินแมนเชสเตอร์-วนิเดอเมยีร ์ทะเลสาบ เลคดสิตรทิ-ฮารโ์รเกต-เมอืงยอรค์ 

01.25 น ออกเเดินทางจากสนามบินโดฮา เพื่อทางต่อไปยัง สนามบินแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เที่ยวบินท่ี QR021  

QR 021   DOH MAN  0125 0650 

06.50 น นำคณะเดินทางถึงสนามบินแมนเชสเตอร์ 

07.50 น นำคณะเดินทางออกจากสนามบินแมนเชสเตอร์ฯ มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค ในเคาน์ตีของ คัมเบรีย ที่มีทะเลสาบที่ชื่อ
ว่า วินเดอเมียร์เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษที่มีทัศนียภาพอันงดงามของเนินเขาและหุบเขาสีเขียวที่อยู่ล้อมรอบ วินเดอ
เมียร์มักมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างเปียกชื้นและอบอุ่น โดยเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีสภาพ
อากาศแห้งที่สุดของปี ส่วนในช่วงฤดูหนาวนั้นส่วนต่างๆ ของภูมิภาคจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ ทะเลสาบนี้มีความลึก 67 เมตร 
และกว้างไม่ถึง 1.6 กิโลเมตร โดยระหว่างทางก่อนถึงทะเลสาบดังกล่าวฯ จะแวะจอดรถจุดจอดพักฯ ให้ทุกท่านได้ล้างหน้าล้างตา 
แปรงฟัน เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย หลังจากนั้นเดินทางฯต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมฯที่แจ้งไว้   เมื่อถึงทะสาบฯ เราจะ
พาคณะขึ้นเรือใหญ่ นำทุกท่านเที่ยวชมความสวยงามตามธรรมชาติบริเวณอุทยานโดยรอบๆของทะเลสาบวิเดอเมียร์ ที่สวยงาม 
อากาศสดชื่น ถ่ายรูปภาพวิว สวยๆ และถ่ายรูปตัวเองประกอบวิวอันงดงามในยามเช้าอย่างโรแมนติก ให้เวลานั่งเรือชมความงาม 
ไม่เกิน 45 นาที (การนั่งเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบอีกครั้ง) 
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11.00 น หลังจากนั้น พาทุกท่านน่ังรถโค้ชชมบรรยายกาศโดยรอบๆในอุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค ที่น่าสนใจบางพื้นที่ฯ ก่อนที่จะนำท่าน
ไปรับประทานอาหารกลางวันต่อไป 

12.30 น นำคณะไปรับประทานอาหารกลางวัน  ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

13.30 น พาคณะฯออกเดินทางสู่เมืองฮาร์โรเกต ในแคว้นยอร์คเชียร์ เป็นเมืองเล็กๆที่น่าอยู่ สงบ สวยงาม  เมืองแฮโรเกทได้รับการขนาน
นามว่าเป็น "สปาของอังกฤษ" นักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาที่นี้เพื่อชมน้ำพุร้อนจากแร่ธรรมชาติ ปัจจุบัน น้ำพุร้อนเหล่านี้ยังคง
ช่วยบำบัดร่างกายได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นสวน RHS Harlow Carr และอุทยานแห่งชาติยอร์คเชียร์เดลส์ที่เงียบสงบยังช่วย
เติมเต็มพลังงานชีวิตได้เป็นอย่างดี ห้องน้ำชา สถาปัตยกรรม และหอศิลป์ต่าง ๆ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหลักของเมืองแห่ง
นี้ ให้ท่านไดท้่องเที่ยวชมเมืองฮาร์โรเกต เลือกซื้อสินค้า และถ่ายรูปพื้นที่ สถานที่ ที่น่าสใจ   รวมทั้งพาคณะฯไปดื่มน้ำชา และทาน
ขนมที่ร้านน้ำชาที่มีชื่อเสียง ในประเทศอังกฤษ จิบชายามบ่ายช่ือดัง ชื่อร้าน Bettys Café Tea Rooms มีขนมหวาน และน้ำชาที่
มีเอกลักษณ์ของตัวเอง รสชาต หอมนุ่ม หวาน อร่อย เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกที่แวะไปด่ืมชิมทุกครั้ง (TBC. สถานที่ร้านฯอาจ
มีการเปลี่ยแปลงได้) 

   

  
16.00 น พาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองยอร์ค เมืองสำคัญแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ ของประเทศอังกฤษ ที่ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 

และทางด้านการเมืองการปกครองรองจากกรุงลอนดอน มีสถาที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มากพอสมควร สำหรับท่านที่ชื่นชอบข้อมูล
ทางประวัติศสตร์  ความเป็นมา เรื่องราวและวัฒนธรรมต่างๆ มีให้ทุกท่านได้ศึกษาติดตามอย่างมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์ฯ 
มหาวิทยาลัย โบถส์ ปราสาทฯ รวมไปถึงร้านค้าขาย ขายสินค้าเก่าแก่ ในย่านใจกลางเมืองฯ ที่ใช้เป็นที่ถ่ายทำหนัง เรื่องต่างๆ
มากมาย เช่น แฮรี่ พ๊อต เตอร์ เป็นต้น 
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17.30 น อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน ในเมืองยอร์ค 

19.00 น นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn / Double Tree By Hilton หรือเทียบเท่า(1) 

  
วันทีส่าม   ยอรค์-ลดีส-์ลเิวอรพ์ลู-สนามแอนฟลิด(์เมกาสโตร)์ -Royal Albert Dock-ลิเวอรพ์ลูวนั-เชสเตอร ์

08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

9.00 น. นำคณะออกเดินทางจากเมืองยอร์ค ไปแวะเที่ยวชมเมืองลีดส์ ย่านใจกลางเมือง ให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักเมืองลีดส์ ที่คนไทย
น้อยคนจะได้มาเที่ยวเมืองนี ้ เมืองลีดส์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรที่เป็นศูนย์กลางการค้า กฎหมาย และการ
ให้บริการด้านการเงิน นอกเหนือจากลอนดอน ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำแอร์ มีมหาวิทยาลัย และทีมฟุตบอลฯที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เราให้
คณะฯ ได้แวะชมบรรยายกาศย่านการค้า การขายร้านค้า ตลาดที่น่าสนใจ ตามถนนในเมืองลีดส์ Trinity จะเชื่อมต่อกับ 
Shopping Arcade รวมท้ัง Kirkgate Market ได้ชื่อว่าเป็น The Largest Indoor Market in Europe มีของขายทุกสิ่งอย่าง 
โดยน่ังรถโค้ชชมเมืองรอบๆพื้นที่ดังกล่าว และชมในบางจุด หรือถ่ายรูปตามจุดสำคัญๆในเมืองนี้ จนได้เวลาพอสมควร ก่อน
เดินทางต่อไปยังเมืองลิเวอร์พูลต่อไป 
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12.30 น. อาหารกลางวัน ภัตตราคารอาหารจีน เมืองลิเวอร์พูล 

13.30 น นำคณะฯเดินทางไปชม สนามแอนฟิลด์ ของทีมลิเวอร์พูล รอบนอก ถ่ายรูปสนามด้านนอก พร้อมเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ใน
เมกาสโตร์ ของางสโมสรฯ เช่น เสื้อผ้ากีฬา รองเท้า ผ้าพันคอ กระเป๋า เสื้อบอล ธงตกแต่ง หนังสือ สมุด ปากกา แก้วน้ำ กาแฟ 
ขนม และอื่นๆที่น่าสนใจหลายชนิดอย่างจุใจ เต็มอิ่มจะได้เวลาพอสมควร 

 
15.00 น พาคณะเที่ยวชมเมืองลิเวอร์พูล ที่ท่าเรือริมแม่น้ำเมอร์ซี่ไซท์ และท่าเรืออัลเบิร์ต ด๊อก พร้อมถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ วงดนตรีบีท

เทิ่ล และศาลาว่าการเมืองลิเวอร์พูล บริเวณจุดชมวิว ท่าเรือฯ รวมทั้งเลือกช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกวงดนตรีบีทเทิ่ล 4 เต่าทอง 
และสินค้าของที่ระลึกเมืองลิเวอร์พูลเช่นกัน 
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17.00 น นำคณะเดินทางต่อไปยังเมืองเชสเตอร์ เพื่อไปรับประทานอาหารเย็น ให้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที 

18.30 น อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย ในเมืองเชสเตอร์ 

19.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Crown Plaza Chester หรือเทียบเท่า(2) 

 
วันทีส่ี ่เชสเตอร-์ไบบรูี ่คอรส์โวด-์บสิเตอร ์วลิเลจ เอาทตเ์ลต ชอ้ปปิง้-บาธ 

08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น. นำคณะเดินทางไปท่องเที่ยวชมเมืองไบบูรี่ ที่มีบรรยากาศโรแมนติก บ้านเรือนสไตล์อังกฤษยุคโบราณ ที่เรียงราย เงียบสงบ
สวยงาม พร้อมชมวิถีชีวิต วิถีอาชีพของคนพื้นเมืองฯ เลือกซื้อสินค้าประจำท้องถิ่น อาหาร ขนม ของที่ระลึกฯ และถ่ายรูปวิว
หมู่บ้านฯสวยๆ 

 
11.30 น นำคณะเดินทางต่อไปยังย่านบริสเตอร์ ตอนกลางของประเทศอังกฤษ ที่มีแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังทั่วโลก ที่มีร้านค้าสินค้า แบนด์เนม

มากมายประกอบไปด้วยร้านค้ามากมาย อาทิ CALVIN KLEIN, BURBURRY, DIESEL, CLARKS, DKNY, DOLCE & 
GABBANA, FRED PERRY, LEVI’S, L’OCCITANE, MULBERRY, PAUL SMITH, QUIKSILVER, POLO RALPH 
LAUREN เป็นต้น ให้ทุกท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าฯแบนด์ดัง และ อิสระรับประทานอาหารกลางวันในบริสเตอร์ เอาท์เลต อย่าง
สะดวก  เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการจับจ่ายสินค้าที่คุณทุกท่านต้องการ อย่างจุใจ  
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17.00 น นำคณะกลับเดินทางกลับไปที่เมืองเชสเตอร์เพื่อไปรับประทานอาหารต่อไป 

18.30 น อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย ในเมืองบาธ 

19.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hilton Bath หรือเทียบเท่า(3) 

วันทีห่า้  Bath-พพิธิภณัฑ ์โรมนั บาธ-หนิสโตนเฮนจ ์ซาลสิเบอร-ีลอนดอน-พคิคาเดยล์ี่-โซโหไ่ชนา่ทาวน์ 

07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.30 น นำคณะเดินทางไปยังเมืองบาธ เมืองท่องเที่ยวมีความสำคัญแห่งหนึ่ง ที่สวยงาม มีชื่อเสียงในเรื่องของน้ำพุร้อน และ
ประวัติศาสตร์ในยุคของโรมัน ที่เข้ามายึดครองประเทศอังกฤษ เป็นเมืองมรดกโลก 2,000 ปี ร่องรอยยุคโรมันบนแผ่นดินอังกฤษ   

 
09.30 น เมืองบาธอยู่ทางตะวันตกของลอนดอน ตั้งอยู่บริเวณหุบเขาริมแม่น้ำเอวอน (Avon) จุดเด่นของบาธ คือ เป็นเมืองแห่งน้ำแร่และ

น้ำพุร้อน ผู้คนจากแผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรปนิยมข้ามน้ำข้ามทะเลไปพักผ่อนแช่น้ำพุร้อนที่เมืองนี้มานาน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 
1 หรือราว 2,000 ปีแล้ว รวมถึงราชวงศ์ของอังกฤษเองก็ใช้เมืองบาธเป็นเมืองพักผ่อนของราชวงศ์ ต่อเนื่องหลายร้อยปี   เป็น
เมืองเล็ก ๆ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เพราะจุดขายคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงไม่ได้เปลี่ยนแปลง 
หรือมีข้อจำกัดตามฤดูกาลเหมือนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้ท่านได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ โรงอาบน้ำพุร้อน ที่มีชื่อเสียง และ
น่าสนใจ ถ่ายภาพสวยๆ 
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12.00 น นำคณะไปรับประทานอาหารกลางวัน  ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

13.30 น คณะฯไปเยี่ยมชมหินสโตนเฮนจ์ เป็นอนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ กลางทุ่งราบกว้างใหญ่บนท่ีราบซอลส์บรี ในบริเวณ
ตอนใต้ของเกาะอังกฤษ ตัวอนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน สโตนเฮนจ์อาจเป็นอนุสาวรีย์ก่อน
ประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก มันถูกสร้างขึ้นในหลายขั้นตอน: อนุสาวรีย์แรกเป็นอนุสาวรีย์ henge แรกที่สร้างขึ้นเมื่อ
ประมาณ 5,000 ปีที่แล้วและวงกลมหินที่มีเอกลักษณ์ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายยุคหินใหม่ประมาณ 2500 ปีก่อนคริสตกาล ในช่วง
ต้นยุคสำริด มีการสร้างสุสานหลายแห่งในบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบัน สโตนเฮนจ์ร่วมกับ Avebury ได้กลายมาเป็นหัวใจของแหล่ง
มรดกโลก โดยมีอนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างเข้มข้นอย่างมีเอกลักษณ์ โดยให้เวลาทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจุด
ชมวิว บริเวณดังกล่าวประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอน 

 
15.00 น นำคณะฯเดินทางไปยังกรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ นำท่านไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่มีชื่อเสียง ช้อป

ปิ้ง เลือกซื้อสินค้ามากมาย และไปพักแรมฯ ด้วยเช่นกัน โดยนำท่านไปแวะ ที่ย่าน พิคคาเดย์ลี่ โคเว้นการ์เด้น และ โซโห่ ไชน่าทาวน์ 
ที่น่าสในใจ รวมทั้งได้นั่งรถโค้ชชมแสงสีไฟ ในยามค่ำคืนที่น่าตื่นเต้น ก่อนจะเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ ต่อไป  
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18.30 น อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน เป็ดโฟร์ซี่ซั่น ในกรุงลอนดอน 

19.30 น นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn / Crown Plaza / Hilton Bank Side  หรือเทียบเท่า (4) 

วันทีห่ก ลอนดอน-พระราชวงัวนิดเ์ซอ-ลอนดอนอาย-ซิตีท้วัร-์ชอ้ปปิง้ แฮรร์อ็ด 

07.00 น อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.30 น นำเดินทางสู่พระราชวังวินเซอร์ เป็นที่ประทับเป็นทางการของ ราชวงศ์อังกฤษ และใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วย ตั้งอยู่
ใกล้กรุงลอนดอน ประมาณ 30 นาที ในสหราชอาณาจักร สถานที่ดังกล่าวมีโถงพระโรง ห้องจัดเลี้ยง ห้องประทับ ที่สวยงาม 
มากกว่า 50 ห้อง เป็นพระราชฐานในนครวินด์เซอร์ มลฑลบาร์คเชอร์ สหราชอาณาจักร สร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่ง
อังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1070 สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก์ ปราสาทวินด์เซอร์เป็นพระราชฐานที่ยังมีผู้อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกและเป็นพระราชฐานที่เก่าที่สุดที่มีผู้อยู่อาศัยที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เริ่มสร้าง เนื้อที่การใช้สอยมีทั้งหมดด้วยกัน 484,000 
ตารางฟุต หรือ 45,000 ตารางเมตร ให้ทุกท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามอย่างเต็มเต็มอิ่ม ทุกห้องตามที่เปิดให้ชม จนได้
เวลาพอสมควร 

 
12.00 น อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Burger & Lobster Restaurant (พร้อมเครื่องดื่ม เบียร์ น้ำอัดลม ม๊อกเทล) 

 
13.00 น นำคณะกลับสู่กรุงลอนดอน เพื่อไปท่องเที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ตามสถานที่สำคัญทางราชการฯ และสถานที่

ประวัติศาสตร์ ที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลก  ชมความสวยงามของเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่
ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป เป็นเมืองที่มีศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำทุกท่านเดินผ่านชมสถานที่สำคัญทางราชการ
ของประเทศอังกฤษ เช่น รัฐสภา หอนาฬิกาบิ๊กเบน โบถส์เวสมินเตอร์ เป็นต้น ให้ทุกท่านได้ล่องเรือชมบรรยายกาศ ความสวย
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งาน สองฝั่งของแม่น้ำแทมส์ และขึ้นลอนดอนอาย ที่มีชื่อเสียง มีความสูง ลอนดอนอาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุด
ในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
อย่างมากในสหราชอาณาจักร โดยมีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี 

  

 
15.00 น นำคณะเดินทางต่อไปยัง ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของอังกฤษ “แฮร์ร็อด” ให้ทุกท่านได้ไปชื่นชมบรรยายกาศภายในห้างฯ หรือ

เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า น้ำหอม นาฬิกา อุปกรณ์กีฬาต่างๆ ปากกา เครื่องเขียน และ
อาหารขนม เครื่องดื่ม ชาอังกฤษ เป็นต้น จนได้เวลาพอสมควร 

 
17.30 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai Square Restaurant (เมนูอาหารไทย) 

19.00 น นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn / Crown Plaza / Hilton Bank Side  หรือเทียบเท่า (5) 
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วันทีเ่จ็ด ลอนดอน-พระราชวงั บคักิง้แฮม-ถนนออ๊กฟอรด์ สตที-บอนด ์สตที-ชอ้ปปิง้-สนามบนิฮทีโทร์ว 

08.00 น อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น นำคณะเดินทางออกจากโรงแรมฯ ไปเที่ยวบรรยายกาศด้านหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม เยี่ยมชมบรรยายกาศโดยรอบ เช่น ประตู
ด้านหน้าพระราชวังฯ อนุสาวรี่ย์พระนางเจ้าวิคตอเรีย  และถ่ายรูปสวยๆตามจุดต่างๆหน้าพระราชวังฯอย่างเต็มอิ่มจุใจ เก็บไว้
เป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งที่ได้มาเยือนแห่งนี้ 

หลังจากนั้นผ่านทุกท่านไปยังตลาดเช้าของคนอังกฤษที่มีช่ือเสียงในย่าน Side bank ที่มีสินค้า อาหารของกิน ของใช้ ร้านค้า
มากมาย ให้ลูกค้าได้เลือกชมและซื้อเป็นของฝากได้อย่างหลากหลาย ตลาดนี้ช่ือว่า ตลาด โบโร่มาร์เกต ทีมอายุยาวนาน กว่า 50 
ปี จนได้เวลาพอสมควร นำคณะไปรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 
12.30 น อาหารกลางวัน ให้อิสระเลือกรับประทานอาหาร (แจกเงินท่านละ  15 ปอนด์) 

13.30 น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ถนน อ๊อกฟอร์ด สตรีท เป็นถนนช้อปปิ้ง ของชาวลอนดอน เพราะมีสินค้าหลากหลาย จากราคาถูก
จนถึงสินค้าราคาที่มีราคาสูง และแบรนด์เนมส์จากดีไซนด์เนอร์ชื่อดังมากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้า SELFRIDGES  MARK 
&SPENCER , PRIMARK , NEXT , และสินค้าต่างๆ ตลอดทาง 2.2 กิโลเมตร สามารถเลือกซื้อสินค้าได้จุใจ อย่างน้อย 2-3 
ชม.  จนได้เวลาพอสมควร 
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16.45 น นัดหมายเจอกัน เพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน ฮีทโธรว์ 

18.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน ฮีทโธรว์ เพ่ือทำการ Check – In ทำการโหลดกระเป๋า  

21.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ณ ประเทศการ์ต้า โดยสายการบินการ์ต้าแอร์  เที่ยวบินที่ QR016 

QR016 LHR DOH 2140 0620+1 

วันที่แปด  สนามบินดไูบ - สนามบินสวุรรณภมูิ 

06.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ณ ประเทศการ์ต้า โดยสายการบินการ์ต้าแอร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) 

08.50 น. นำท่านออกเดินทางต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์ เที่ยวบินที่ QR832 

QR832 DOH BKK 0850 1855 

18.55 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ตามสถานการ์ณที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์
กับลูกค้าฯให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อไป 
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อตัราคา่บรกิาร (เดนิทาง 8 วนั 5 คนื) 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1) โรงแรมที่พัก ฯ จำนวน 5 คืน ระดบั 4 ดาว+ พักห้องละ 2 ท่าน  

2) รถโค้ชคุณภาพด ีรับส่งทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมฯ มาตรฐาน 39-42 ทีน่ั่ง (Social Distancing)  

3) ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยวท่ีระบุไว้ในรายการรวมถึงกจิกรรมต่าง ๆ 

4) ผู้นำทางจากประเทศไทย เชีย่วชาญเส้นทางประเทศอังกฤษ เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าได้เต็มที่  

5) ค่าประกันภัยการเดินทางฯ มาตรฐานสำหรับ เสียชีวิต 1,000,000 บาท และเจ็บป่วย 500,000 บาท 

6) น้ำดื่มบนรถโค้ช วันละ 2 ขวด 

7) ค่าธรรมเนียมวีซ่าฯและบริการ ประเทศองักฤษ (จำนวน 1 รอบ เท่านั้น) กรณยีืน่แลว้ทางสถานฑตูฯไมอ่นมุตั ิ(หกัคา่ธรรมเนยีมและ
บรกิาร ทา่นละ 8,000 บาท) 

8) ตั๋วเครือ่งบินไป - กลับ ชั้นประหยดั การ์ต้า หรือ เอมิเรตส์  กรุงเทพ – เอดินเบอระ /// ลอนดอน – กรุงเทพ 

9) อาหาร เครือ่งดืม่ครบ ชา กาแฟ นำ้เปลา่ น้ำอดัลม ตามโปรแกรมฯที่แจ้งไว ้พเิศษ!! ฟรเีครื่องดื่มฯ เหล้า ไวน์ เบียร์ น้ำอัดลม ให้ครบ
ทุกมื้อ ตามโปรแกรมฯ 

10)  อุปกรณ์ปอ้งกัน แมส น้ำยาค่าเชื้อโรค หมวก เป็นต้น  

 

 

 

 

 

รายละเอยีด  

เดนิทาง 14-21 ก.ย 2565 

เดนิทาง 29 ก.ย.-6 ต.ค. 2565 

ราคาเริม่ตน้ ทา่นละ 

ราคาผูใ้หญ ่และเดก็ 12 ป ีพกัคู ่(ราคาทา่นละ) 

เดนิทาง 15 ทา่น 

149,000 บาท 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ                          22,000 บาท 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1) ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านละ 30 กิโลกรัม 

2) ค่าหนังสอืเดินทางฯ 

3) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ฯลฯ 

4) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถโค้ช อาหาร และเครื่องดื่มพเิศษ ที่ไม่ได้ระบใุนรายการ เบียร์, เหล้า และแอลกอฮอล์ ต่างๆ หรอื ร้านคารา
โอเกะ 

5) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

6) การ Isolate 10 วนั (กรณี ไม่ไดฉ้ีดวัคซีน 2 เข็ม) 

7) การกกัตัว 3-7 วัน หลังกลับมา เข้าประเทศไทย (รอการยืนยัน เป็นระยะๆ ท่ีล่าสุด ก่อนเดินทาง) 

8) ค่าตรวจโควิด PCR และ เอกสารประกอบการเข้าเมืองฯ (ถ้ามี) 

เงือ่นไขการเดนิทาง และการยืน่ขอวซีา่ฯ ประเทศองักฤษ ชว่งโควดิ  

- กรณีผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนของ Pfizer Moderna Astra-z J&J Biontech SINOVAC SINOFRAM แล้ว ครบ 2 โดรส  ตามเงื่อนไข
ของประเทศองักฤษ สามารถเดินทางได้อิสระไม่ต้อง ISOLATE 10 วัน (ส่วนวัคซีนฯตัวอื่นๆ ขออัพเดทอีกครั้ง จากทางสถานฑูตฯ
ต่อไป) 

ปล. ข้อมูลและเงื่อนไขการควบคุมโรคของประเทศองักฤษ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ กรุณาตรวจสอบ และทางบริษัทฯจะอัพเดทให้ทราบ
ต่อไป 

เงื่อนการจองที่นั่งฯ และชำระเงิน 

1)ชำระมัดจำ 50 % หรือ 70,000 บาท เมือ่ต้องจองที่นัง่ฯ ส่วนที่เหลือขอรับก่อนเดินทาง 30 วัน หรือวีซ่าฯอนุมัดแล้ว 

2)จองแล้ว และชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง และคืนเงินไดเ้ต็มจำนวนทั้งหมด 100%  ยกเว้นวีซา่ฯไม่ได้รับการอนุมัตจิาก
ทางสถานฑูตฯ โดยทางบริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมฯและค่าบริการยื่นวีซ่าฯ ท้ังหมด ไมเ่กนิจำนวน 8,000 บาท 

3)ราคาดังกล่าวฯอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ หากยงัไม่มีการวางมัดจำฯ แต่อย่างใด 

4)ที่นั่งตั๋วเครื่องบิน และ(ตั๋วบอล) มจีำนวนจำกัด เดินทาง ไม่เกิน 15-20 ท่าน 

กรณียกเลิกการจอง 

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน  50% ของค่าทัวร์ /ท่าน 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 80% ของค่าทัวร์ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ 

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื ่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตาม
กำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 
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หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ 
ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของ
วันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 
วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้
เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่
กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 

ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงนิมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การ
เรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 

หาก ตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริง และ
กรณีสามารถรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

แจ้งยกเลิกภายใน 60 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ /ท่าน 

แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80% จากราคาทัวร์ 

แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ
กำหนดไว้ (22 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 



 

16 
 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) 
/ ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 

กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธ วีซ่า หรือไม่ว่ าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวน
สิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดิน ทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ , อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 
วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัด
หยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ 
ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง
บริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง 
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของ
ท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

 เงื่อนไขข้อตกลง 

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นและความเหมาะสม ซึ่งทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับ การยืนยันการสำรองที่นั่งจากสายการบิน การล่าช้าของสายการบิน การจองโรงแรมที่พัก การเปลี่ยนแปลง
โรงแรม การจองร้านอาหาร และ รายการอาหาร และ / หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยจาก
ธรรมชาติ อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทาง หรือ ไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ 
จะคำนึงถึง ความปลอดภัย และผลประโยชน์สูงสุด ของท่านลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ เป็นสำคัญ     

                               ***************************************************************** 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 

 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

