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วัน โปรแกรมท่องเท่ียว เช้า เที่ยง ค ่า โรงแรม 4 ดาว 

วันแรก 
5 ต.ค. 65 

D1 พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ 22.30 น. - ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา 
QR833 BKK DOH  2025 2340 (TBC. อาจมีการเปล่ียนแปลง เที่ยวบิน) 
 

X X X สนามบินสุวรรณภูมิ 

วันที่สอง 
6 ต.ค. 65 

D2 สนามบินโดฮา-เมืองแมนเชสเตอร์-วิดเดอเมียร์-ฮาร์โรเกต-เมืองยอร์ค 
QR 021   DOH MAN  0125 0650 (TBC. อาจมีการเปล่ียนแปลง เท่ียวบิน) 

X O O YORK 

วันที่สาม 
7 ต.ค. 65 D3 ยอร์ค-ลีดส์-ลิเวอร์พูล-อลัเบิร์ต ด๊อก-ลิเวอร์พูล ซ้ิต้ี-เชสเตอร์ O O O CHESTER 

วันที่ส่ี 
8 ต.ค. 65 

 
D4 ลิเวอร์พูล-ไบบูร่ี คอร์สโวด-์บิสเตอร์ วิลเลจ เอาทตเ์ลต-วตัตฟ์อร์ด O O O WATFORD 

วันทีห้่า 
 9 ต.ค. 65 

D5 บาธ -ลอนดอน- NFL MATCH GIANT VS PACKER @ 14.30 PM - 
โซโห่ไชน่าทาวน์ -OXO Restaurant  O O O LONDON 

วันที่หก  
10 ต.ค. 65 

D6  ลอนดอน-พระราชวงัวินเซอ-บคัก้ิงแฮม-Thames Cruise- London Eye- 
ห้าง Harrods 

O O O LONDON   

วันที่เจ็ด 
11 ต.ค. 65 

D7 ลอนดอน-ตลาดโบโร่-Oxford Street-Bond Street-ชอ้ปป้ิง-สนามบินฮีทโทร์ว-
สนามบินโดฮา 
QR016 LHR DOH 2140 0620+1 

O O X สนามบินฮีทโทร์ว 

วันที่แปด 
12 ต.ค. 65 

D8 สนามบินโดฮา-สนามบินสุวรรณภูมิ 
QR832 DOH BKK 0850 1855 

X X X 
สนามบิน
สุวรรณภูมิ 
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โปรแกรม แกรนดอิ์งเลนด ์Grand England NFL Match NYG VS. GBP 8 วนั 5 คืน

เท่ียวสนุก ดูบอลมนัส์ พกัดี อาหารอร่อย ระดบัพรีเม่ียมริมแม่น ้าแทมส์ บรรยากาศดี 

เดินทาง 5-12 ต.ค. 2565 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูม-ิสนามบินโดฮา การ์ต้า หรือดูไบ 

17.00 น พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  17.00  น. เช็คอินท่ีเคาน์เตอร์สายการบินการ์ตา้แอร์ฯ 

 QR833 BKK DOH  2025 2340 (TBC. อาจมีการเปล่ียนแปลง เท่ียวบิน) 

20.25 น ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่สนามบินโดฮา เท่ียวบินท่ี QR833 

23.40 เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อเปล่ียนเคร่ืองบินฯ ประมาณ 2 ชม. เศษ 

วันท่ีสอง  สนามบินโดฮา-สนามบินแมนเชสเตอร์-วินเดอเมียร์ ทะเลสาบ เลคดิสตริท-ฮาร์โรเกต-เมืองยอร์ค 

01.25 น ออกเเดินทางจากสนามบินโดฮา เพื่อทางต่อไปยงั สนามบินแมนเชสเตอร์ ประเทศองักฤษ เท่ียวบินท่ี QR021  

QR 021   DOH MAN  0125 0650 

06.50 น น าคณะเดินทางถึงสนามบินแมนเชสเตอร์ 

07.50 น น าคณะเดินทางออกจากสนามบินแมนเชสเตอร์ฯ มุ่งหนา้สู่อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค ในเคาน์ตีของ คมัเบรีย ท่ีมี

ทะเลสาบท่ีช่ือวา่ วินเดอเมียร์เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดขององักฤษท่ีมีทศันียภาพอนังดงามของเนินเขาและหุบเขาสี

เขียวท่ีอยูล่อ้มรอบ วินเดอเมียร์มกัมีสภาพอากาศท่ีค่อนขา้งเปียกช้ืนและอบอุ่น โดยเดือนสิงหาคมเป็นเดือนท่ีร้อน

ท่ีสุด เดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีสภาพอากาศแหง้ท่ีสุดของปี ส่วนในช่วงฤดูหนาวนั้นส่วนต่างๆ ของภูมิภาคจะถูกปก

คลุมไปดว้ยหิมะ ทะเลสาบน้ีมีความลึก 67 เมตร และกวา้งไม่ถึง 1.6 กิโลเมตร โดยระหวา่งทางก่อนถึงทะเลสาบ

ดงักล่าวฯ จะแวะจอดรถจุดจอดพกัฯ ใหทุ้กท่านไดล้า้งหนา้ลา้งตา แปรงฟัน เขา้ห้องน ้ าใหเ้รียบร้อย หลงัจากนั้น

เดินทางฯต่อไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวตามโปรแกรมฯท่ีแจง้ไว ้  เม่ือถึงทะสาบฯ เราจะพาคณะขึ้นเรือใหญ่ น าทุกท่าน

เท่ียวชมความสวยงามตามธรรมชาติบริเวณอุทยานโดยรอบๆของทะเลสาบวิเดอเมียร์ ท่ีสวยงาม อากาศสดช่ืน ถ่ายรูป

ภาพวิว สวยๆ และถ่ายรูปตวัเองประกอบวิวอนังดงามในยามเชา้อยา่งโรแมนติก ใหเ้วลานัง่เรือชมความงาม ไม่เกิน 

45 นาที (การนัง่เรือขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ขอสงวนสิทธิท่ีจะตรวจสอบอีกคร้ัง) 
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11.00 น หลงัจากนั้น พาทุกท่านนัง่รถโคช้ชมบรรยายกาศโดยรอบๆในอุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค ท่ีน่าสนใจบางพื้นท่ีฯ 

ก่อนท่ีจะน าท่านไปรับประทานอาหารกลางวนัต่อไป 

12.30 น น าคณะไปรับประทานอาหารกลางวนั  ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

13.30 น พาคณะฯออกเดินทางสู่เมืองฮาร์โรเกต ในแควน้ยอร์คเชียร์ เป็นเมืองเลก็ๆท่ีน่าอยู ่สงบ สวยงาม  เมืองแฮโรเกทไดรั้บ

การขนานนามวา่เป็น "สปาขององักฤษ" นกัท่องเท่ียวต่างเดินทางมาท่ีน้ีเพื่อชมน ้าพุร้อนจากแร่ธรรมชาติ ปัจจุบนั 

น ้าพุร้อนเหล่าน้ียงัคงช่วยบ าบดัร่างกายไดเ้ป็นอยา่งดี ยิง่ไปกวา่นั้นสวน RHS Harlow Carr และอุทยานแห่งชาติยอร์ค

เชียร์เดลส์ท่ีเงียบสงบยงัช่วยเติมเตม็พลงังานชีวิตไดเ้ป็นอยา่งดี หอ้งน ้าชา สถาปัตยกรรม และหอศิลป์ต่าง ๆ เป็น

สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจหลกัของเมืองแห่งน้ี ใหท้่านไดท้่องเท่ียวชมเมืองฮาร์โรเกต เลือกซ้ือสินคา้ และถ่ายรูปพื้นท่ี 

สถานท่ี ท่ีน่าสใจ   รวมทั้งพาคณะฯไปด่ืมน ้าชา และทานขนมท่ีร้านน ้าชาท่ีมีช่ือเสียง ในประเทศองักฤษ จิบชายาม

บ่ายช่ือดงั ช่ือร้าน Bettys Café Tea Rooms มีขนมหวาน และน ้าชาท่ีมีเอกลกัษณ์ของตวัเอง รสชาต หอมนุ่ม หวาน 

อร่อย เป็นท่ียอมรับของคนทัว่โลกท่ีแวะไปด่ืมชิมทุกคร้ัง (TBC. สถานท่ีร้านฯอาจมีการเปลี่ยแปลงได)้ 
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16.00 น พาท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองยอร์ค เมืองส าคญัแห่งหน่ึงทางภาคเหนือ ของประเทศองักฤษ ท่ีความส าคญัทาง

ประวติัศาสตร์ และทางดา้นการเมืองการปกครองรองจากกรุงลอนดอน มีสถาท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ มากพอสมควร 

ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบขอ้มูลทางประวติัศสตร์  ความเป็นมา เร่ืองราวและวฒันธรรมต่างๆ มีใหทุ้กท่านไดศึ้กษา

ติดตามอยา่งมากมาย เช่น พิพิธภณัฑฯ์ มหาวิทยาลยั โบถส์ ปราสาทฯ รวมไปถึงร้านคา้ขาย ขายสินคา้เก่าแก่ ในยา่น

ใจกลางเมืองฯ ท่ีใชเ้ป็นท่ีถ่ายท าหนงั เร่ืองต่างๆมากมาย เช่น แฮร่ี พอ๊ต เตอร์ เป็นตน้ 

    

17.30 น อาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน ในเมืองยอร์ค 

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

  

วันท่ีสาม   ยอร์ค-ลดีส์-ลเิวอร์พูล-สนามแอนฟิลด์(เมกาสโตร์) -Royal Albert Dock-ลิเวอร์พูลวัน-เชสเตอร์ 

08.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

9.00 น. น าคณะออกเดินทางจากเมืองยอร์ค ผา่นแวะเท่ียวชมเมืองลีดส์ ยา่นใจกลางเมือง ใหทุ้กท่านไดท้ าความรู้จกัเมืองลีดส์ 

ท่ีคนไทยนอ้ยคนจะไดม้าเท่ียวเมืองน้ี  เมืองลีดส์เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหราชอาณาจกัรท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ 

กฎหมาย และการใหบ้ริการดา้นการเงิน นอกเหนือจากลอนดอน ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าแอร์ มีมหาวิทยาลยั และทีม

ฟุตบอลฯท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก เราใหค้ณะฯ ไดแ้วะชมบรรยายกาศยา่นการคา้ การขายร้านคา้ ตลาดท่ีน่าสนใจ ตาม

ถนนในเมืองลีดส์ Trinity จะเช่ือมต่อกบั Shopping Arcade รวมทั้ง Kirkgate Market ไดช่ื้อวา่เป็น The Largest Indoor 
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Market in Europe มีของขายทุกส่ิงอยา่ง โดยนัง่รถโคช้ชมเมืองรอบๆพื้นท่ีดงักล่าว และชมในบางจุด หรือถ่ายรูปตาม

จุดส าคญัๆในเมืองน้ี จนไดเ้วลาพอสมควร ก่อนเดินทางต่อไปยงัเมืองลิเวอร์พูลต่อไป 

    

12.30 น. อาหารกลางวนั ภตัตราคารอาหารจีน เมืองลิเวอร์พูล 

13.30 น น าคณะฯเดินทางไปชม สนามแอนฟิลด ์ของทีมลิเวอร์พูล รอบนอก ถ่ายรูปสนามดา้นนอก พร้อมเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก ในเม

กาสโตร์ ของางสโมสรฯ เช่น เส้ือผา้กีฬา รองเทา้ ผา้พนัคอ กระเป๋า เส้ือบอล ธงตกแต่ง หนงัสือ สมุด ปากกา แกว้น ้า กาแฟ ขนม และ

อ่ืนๆท่ีน่าสนใจหลายชนิดอยา่งจใุจ เตม็อ่ิมจะไดเ้วลาพอสมควร 

 

15.00 น พาคณะเท่ียวชมเมืองลิเวอร์พูล ท่ีท่าเรือริมแม่น ้าเมอร์ซ่ีไซท ์และท่าเรืออลัเบิร์ต ด๊อก พร้อมถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย ์วง

ดนตรีบีทเท่ิล และศาลาวา่การเมืองลิเวอร์พูล บริเวณจุดชมวิว ท่าเรือฯ รวมทั้งเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึกวงดนตรี

บีทเท่ิล 4 เต่าทอง และสินคา้ของท่ีระลึกเมืองลิเวอร์พูลเช่นกนั 
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17.00 น น าคณะเดินทางต่อไปยงัเมืองเชสเตอร์ เพื่อไปรับประทานอาหารเยน็ ใหเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที 

18.30 น อาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย ในเมืองเชสเตอร์ 

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

 

วันท่ีส่ี เชสเตอร์-ไบบูร่ี คอร์สโวด์-บิสเตอร์ วิลเลจ เอาทต์เลต ช้อปป้ิง-วัตฟอร์ด 

08.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น. น าคณะเดินทางไปท่องเท่ียวชมเมืองไบบูร่ี ท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก บา้นเรือนสไตลอ์งักฤษยคุโบราณ ท่ีเรียงราย 

เงียบสงบสวยงาม พร้อมชมวิถีชีวิต วิถีอาชีพของคนพื้นเมืองฯ เลือกซ้ือสินคา้ประจ าทอ้งถ่ิน อาหาร ขนม ของท่ีระลึก

ฯ และถ่ายรูปวิวหมู่บา้นฯสวยๆ 
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11.30 น น าคณะเดินทางต่อไปยงัยา่นบริสเตอร์ ตอนกลางของประเทศองักฤษ ท่ีมีแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัทัว่โลก ท่ีมีร้านคา้สินคา้ 

แบนดเ์นมมากมายประกอบไปดว้ยร้านคา้มากมาย อาทิ CALVIN KLEIN, BURBURRY, DIESEL, CLARKS, 

DKNY, DOLCE & GABBANA, FRED PERRY, LEVI’S, L’OCCITANE, MULBERRY, PAUL SMITH, 

QUIKSILVER, POLO RALPH LAUREN เป็นตน้ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ฯแบนดด์งั และ อิสระ

รับประทานอาหารกลางวนัในบริสเตอร์ เอาทเ์ลต อยา่งสะดวก  เพื่อไม่ใหเ้สียเวลาในการจบัจ่ายสินคา้ท่ีคุณทุกท่าน

ตอ้งการ อยา่งจุใจ  

 

17.00 น น าคณะกลบัเดินทางกลบัไปท่ีเมืองวตัฟอร์ด เพื่อไปรับประทานอาหารต่อไป 

18.30 น อาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

19.30 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Watford Hotel หรือเทียบเท่า (3) 

วันท่ีห้า  วตัฟอร์ด-ลอนดอน-สนามท๊อต แนมฮอดสเปอร์ - NFL MATCH GIANTS VS PACKERS พคิคาเดย์ลี่-ไชน่าทาวน์ 

07.30 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น น าคณะเดินทางออกจากเมืองวตัฟอร์ด เดินทางไปยงักรุงลอนดอนทางตอนเหนือ เพื่อไปท่ีสนาม ท๊อตแนม 

ฮอดสเปอร์ ไปชมการแข่งขนัอเมริกนัฟุตบอลแมตส์ระหวา่ง นิวยอร์ค ไจเอนท ์พบ กรีนเบย ์แพกเกอร์  
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10.00 น น าคณะเดินทางถึงสนามท๊อตแนมฮอด สเปอร์ สเตเด้ียม ใหอิ้สระทุกท่านไดเ้ดินชมบรรยากาศหนา้สนามฯ เลือกซ้ือ

สินคา้ของท่ีระลึก เส้ือผา้ หมวก ต่างๆตามแผงลอย และถ่ายรูปเช็คอิน กบัแฟนฯบอลชาวต่างชาติ ซึมสับบรรยากาศท่ี

สนุกสนานร่วมกนัก่อนเกมส์จะเร่ิม และรับประทานอาหารกลางวนัหนา้สนามฯตามสไตลค์นองักฤษ หรืออเมริกนั

ดว้ยเช่นกนั  

 

12.00 น น าคณะไปรับประทานอาหารกลางวนั หนา้สนาม ท๊อตแนมฮอด ฮอดสเปอร์ 

14.30 น ชมเกมส์การแข่งขนั อเมริกนั ฟุตบอลแมตส์ระหวา่ง นิวยอร์ค ไจเอนท์ พบ กรีนเบย์ แพกเกอร์ ในเวลา 14.30 น. ตาม

เวลาทอ้งถ่ิน (เขา้สนามก่อนเกมส์อยา่งนอ้ย 1 ชม. เวลา 13.30 น.) ใหทุ้กท่านไดช้มเกมส์อยา่งเตม็อ่ิมจุใจ และเก็บ

เก่ียวความสนุกสนานและความประทบัใจอยา่งเตม็ท่ี พร้อมทั้งเลือกด่ืมเบียร์คร๊าฟ  เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆและขนมหวาน 

อยา่งเพลิแพลินระหวา่งเกมส์ มีบริการใหท้่านไดก่้อนเกมส์ พกัคร่ึงอยา่งสบายๆ 
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17.00 น น าคณะฯเดินทางไปยงัยา่นพิคคาเดยล่ี์ และไชน่าทาวน์ โซโห่ กรุงลอนดอน น าท่านไปท่องเท่ียวเยีย่มชมสถานท่ี

ต่างๆท่ีมีช่ือเสียง ชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้มากมาย และไปพกัแรมฯ ดว้ยเช่นกนั โดยน าท่านไปแวะ ท่ียา่น พิคคาเดยล่ี์ 

โคเวน้การ์เดน้ และ โซโห่ ไชน่าทาวน์ ท่ีน่าสในใจ รวมทั้งไดน้ัง่รถโคช้ชมแสงสีไฟ ในยามค ่าคืนท่ีน่าต่ืนเตน้ ก่อน

จะเดินทางไปรับประทานอาหารค ่า ต่อไป  

 

18.30 น อาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  กรุงลอนดอน 

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

วันท่ีหก ลอนดอน-พระราชวังวินด์เซอ-ลอนดอนอาย-ซิตีทั้วร์-ช้อปป้ิง แฮร์ร็อด 

07.00 น อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.30 น น าเดินทางสู่พระราชวงัวินเซอร์ เป็นท่ีประทบัเป็นทางการของ ราชวงศอ์งักฤษ และใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ดว้ย ตั้งอยูใ่กลก้รุงลอนดอน ประมาณ 30 นาที ในสหราชอาณาจกัร สถานท่ีดงักล่าวมีโถงพระโรง ห้องจดัเล้ียง หอ้ง

ประทบั ท่ีสวยงาม มากกวา่ 50 หอ้ง เป็นพระราชฐานในนครวินดเ์ซอร์ มลฑลบาร์คเชอร์ สหราชอาณาจกัร สร้างโดย

พระเจา้วิลเลียมท่ี 1 แห่งองักฤษเม่ือปี ค.ศ. 1070 สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก ์ปราสาทวินดเ์ซอร์เป็น

พระราชฐานท่ียงัมีผูอ้ยูอ่าศยัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็นพระราชฐานท่ีเก่าท่ีสุดท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยัท่ีต่อเน่ืองกนัมาตั้งแต่เร่ิม

สร้าง เน้ือท่ีการใชส้อยมีทั้งหมดดว้ยกนั 484,000 ตารางฟุต หรือ 45,000 ตารางเมตร ใหทุ้กท่านไดเ้ขา้ไปเยีย่มชม

ความสวยงามอยา่งเตม็เตม็อ่ิม ทุกหอ้งตามท่ีเปิดใหช้ม จนไดเ้วลาพอสมควร 
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12.00 น อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Burger & Lobster Restaurant (พร้อมเคร่ืองด่ืม เบียร์ น ้ าอดัลม ม๊อกเทล) 

 

13.00 น น าคณะกลบัสู่กรุงลอนดอน เพื่อไปท่องเท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศองักฤษ ตามสถานท่ีส าคญัทางราชการฯ และ

สถานท่ีประวติัศาสตร์ ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก  ชมความสวยงามของเมืองหลวงของประเทศองักฤษ และสหราช

อาณาจกัร และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสหภาพยุโรป เป็นเมืองท่ีมีศูนยก์ลางทางธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก น าทุกท่าน

เดินผา่นชมสถานท่ีส าคญัทางราชการของประเทศองักฤษ เช่น รัฐสภา หอนาฬิกาบ๊ิกเบน โบถส์เวสมินเตอร์ เป็นตน้ 

ใหทุ้กท่านไดล้่องเรือชมบรรยายกาศ ความสวยงาน สองฝ่ังของแม่น ้าแทมส์ และขึ้นลอนดอนอาย ท่ีมีช่ือเสียง มีความ

สูง ลอนดอนอาย (London Eye) ชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในทวีปยโุรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมากในสหราชอาณาจกัร โดยมีผูม้าเยอืน

มากกวา่ 3 ลา้นคนต่อปี 

  

 

15.00 น น าคณะเดินทางต่อไปยงั หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัขององักฤษ “แฮร์ร็อด” ใหทุ้กท่านไดไ้ปช่ืนชมบรรยายกาศภายในหา้ง

ฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมาย เช่น กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ น ้าหอม นาฬิกา อุปกรณ์กีฬาต่างๆ ปากกา 

เคร่ืองเขียน และอาหารขนม เคร่ืองด่ืม ชาองักฤษ เป็นตน้ จนไดเ้วลาพอสมควร 
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17.30 น. อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร OXO Restaurant (เมนูพเิศษอาหารฝร่ัง ระดับพรีเมี่ยมริมแม่น ้าแทมส์ บรรยากาศดี)  

 

19.00 น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday Inn / Crown Plaza / Hilton Bank Side  หรือเทียบเท่า (5) 

วันท่ีเจ็ด ลอนดอน-พระราชวัง บัคกิง้แฮม-ถนนอ๊อกฟอร์ด สตีท-บอนด์ สตีท-ช้อปป้ิง-สนามบินฮีทโทร์ว 

08.00 น อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น น าคณะเดินทางออกจากโรงแรมฯ ไปเท่ียวบรรยายกาศดา้นหนา้พระราชวงับคัก้ิงแฮม เยีย่มชมบรรยายกาศโดยรอบ 

เช่น ประตูดา้นหนา้พระราชวงัฯ อนุสาวร่ียพ์ระนางเจา้วิคตอเรีย  และถ่ายรูปสวยๆตามจุดต่างๆหนา้พระราชวงัฯอย่าง

เตม็อ่ิมจุใจ เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกคร้ังหน่ึงท่ีไดม้าเยอืนแห่งน้ี 

หลงัจากนั้นผา่นทุกทา่นไปยงัตลาดเชา้ของคนองักฤษท่ีมีช่ือเสียงในยา่น Side bank ท่ีมีสินคา้ อาหารของกิน ของใช ้

ร้านคา้มากมาย ใหลู้กคา้ไดเ้ลือกชมและซ้ือเป็นของฝากไดอ้ยา่งหลากหลาย ตลาดน้ีช่ือว่า ตลาด โบโร่มาร์เกต ทีมอายุ

ยาวนาน กวา่ 50 ปี จนไดเ้วลาพอสมควร น าคณะไปรับประทานอาหารกลางวนั 
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12.30 น อาหารกลางวนั ให้อิสระเลือกรับประทานอาหาร (แจกเงินท่านละ  15 ปอนด์) 

13.30 น อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ ถนน อ๊อกฟอร์ด สตรีท เป็นถนนชอ้ปป้ิง ของชาวลอนดอน เพราะมีสินคา้หลากหลาย จาก

ราคาถูกจนถึงสินคา้ราคาท่ีมีราคาสูง และแบรนดเ์นมส์จากดีไซนดเ์นอร์ช่ือดงัมากมาย อาทิ หา้งสรรพสินคา้ 

SELFRIDGES  MARK &SPENCER , PRIMARK , NEXT , และสินคา้ต่างๆ ตลอดทาง 2.2 กิโลเมตร สามารถเลือก

ซ้ือสินคา้ไดจุ้ใจ อยา่งนอ้ย 2-3 ชม.  จนไดเ้วลาพอสมควร 

 

 ยา่นอ๊อกฟอร์ดเซอคซั มีร้านไนก้ีทาวน์ ท่ีมีการรวบรวมผลิตภณัฑสิ์นคา้เก่ียวกบัเส้ือผา้กีฬาของ NFL อเมริกนัฟุตบอล 
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 รวมทั้งยา่น Carnaby Streetท่ีมีสินคา้ เส้ือผา้กีฬาฯ อเมริกนัเกมส์ เช่น บาสเกตบอล NBA. เส้ือผา้หรือรองเทา้กีฬาฯ 

และสินคา้อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเป็น RARE ITEM. 

 

16.45 น นดัหมายเจอกนั เพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน ฮีทโธรว ์

18.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยาน ฮีทโธรว ์เพื่อท าการ Check – In ท าการโหลดกระเป๋า  

21.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ณ ประเทศการ์ตา้ โดยสายการบินการ์ตา้แอร์  เท่ียวบินท่ี QR016 

QR016 LHR DOH 2140 0620+1 

วันท่ีแปด  สนามบินดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ณ ประเทศการ์ตา้ โดยสายการบินการ์ตา้แอร์ (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

08.50 น. น าท่านออกเดินทางต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน การ์ตา้แอร์ เท่ียวบินท่ี QR832 

QR832 DOH BKK 0850 1855 

18.55 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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หมายเหตุ โปรแกรมดงักล่าวฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการแกไ้ข ตามสถานการ์ณท่ี

เหมาะสม และเป็นประโยชน์กบัลูกคา้ฯใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดต่้อไป 

อตัราค่าบริการ (เดินทาง 8 วัน 5 คืน) 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

1) โรงแรมท่ีพกั ฯ จ านวน 5 คืน ระดบั 4 ดาว พกัห้องละ 2-3 ท่าน  

2) รถโคช้คุณภาพดี รับส่งท่องเท่ียวตามโปรแกรมฯ มาตรฐาน 39-42 ท่ีนัง่ (Social Distancing)  

3) ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีระบุไวใ้นรายการรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ 

4) ผูน้ าทางจากประเทศไทย เช่ียวชาญเส้นทางประเทศองักฤษ เพื่อให้ขอ้มูลลูกคา้ไดเ้ตม็ท่ี  

5) ค่าประกนัภยัการเดินทางฯ มาตรฐานส าหรับ เสียชีวิต 1,000,000 บาท และเจ็บป่วย 500,000 บาท 

6) น ้าด่ืมบนรถโคช้ วนัละ 2 ขวด 

7) ค่าธรรมเนียมวีซ่าฯและบริการ ประเทศองักฤษ (จ านวน 1 รอบ เท่านั้น) กรณีย่ืนแล้วทางสถานฑตูฯไม่อนุมัติ (หัก

ค่าธรรมเนียมและบริการ ท่านละ 8,000 บาท) 

8) ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั ชั้นประหยดั การ์ตา้ หรือ เอมิเรตส์  กรุงเทพ – แมนเชสเตอร์ /// ลอนดอน – กรุงเทพ 

9) อาหาร เคร่ืองด่ืมครบ ชา กาแฟ น ้าเปล่า น ้าอัดลม ตามโปรแกรมฯท่ีแจง้ไว ้พิเศษ!! ฟรีเคร่ืองด่ืมฯไวน์ เบียร์ น ้าอดัลม ให้

ครบทุกม้ือ ตามโปรแกรมฯ 

10)  อุปกรณ์ป้องกนั แมส น ้ายาค่าเช้ือโรค หมวก เป็นตน้  

11) ตัว๋ชมอเมริกนัฟุตบอลแบบมาตรฐาน Long side or Conner (สามารถอพัเกรด เพ่ิมเติมได ้หากมีตัว๋ฯ) 

รายละเอียด  

เดินทาง 5-12 ต.ค. 2565 

ราคาเร่ิมต้น ท่านละ 

ราคาผู้ใหญ่ และเด็ก 12 ปี พกัคู่ (ราคาท่านละ) 

เดินทาง 15 ท่าน 

146,000 บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ                           17,800 บาท 

ย่ืนวีซ่าฯเร่งด่วน เร่ิมต้น                           10,500 บาท 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1) ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินท่านละ 30 กิโลกรัม 

2) ค่าหนงัสือเดินทางฯ 

3) ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

4) ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ คนขบัรถโคช้ อาหาร และเคร่ืองด่ืมพิเศษ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ เบียร์, เหลา้ และแอลกอฮอล ์ต่างๆ 

หรือ ร้านคาราโอเกะ 

5) ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 

6) การ Isolate 10 วัน (กรณี ไม่ไดฉี้ดวคัซีน 2 เขม็) 

7) การกกัตวั 3-7 วนั หลงักลบัมา เขา้ประเทศไทย (รอการยืนยนั เป็นระยะๆ ท่ีล่าสุด ก่อนเดินทาง) 

8) ค่าตรวจโควิด PCR และ เอกสารประกอบการเขา้เมืองฯ (ถา้มี) 

เง่ือนไขการเดินทาง และการย่ืนขอวีซ่าฯ ประเทศองักฤษ ช่วงโควิด  

- กรณีผูเ้ดินทางท่ีฉีดวคัซีนของ Pfizer Moderna Astra-z J&J Biontech SINOVAC SINOFRAM แลว้ ครบ 2 โดรส  

 ตามเง่ือนไขของประเทศองักฤษ สามารถเดินทางไดอ้ิสระไม่ตอ้ง ISOLATE 10 วนั (ส่วนวคัซีนฯตวัอ่ืนๆ ขออพัเดทอีกคร้ัง 

จากทางสถานฑูตฯต่อไป) 

ปล. ขอ้มูลและเง่ือนไขการควบคมุโรคของประเทศองักฤษ อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้กรุณาตรวจสอบ และทางบริษทัฯจะ

อพัเดทให้ทราบต่อไป 

เง่ือนการจองท่ีนัง่ฯ และช าระเงิน 

1)ช าระมดัจ า 50 % หรือ 70,000 บาท เม่ือตอ้งจองท่ีนัง่ฯ ส่วนท่ีเหลือขอรับก่อนเดินทาง 30 วนั หรือวีซ่าฯอนุมดัแลว้ 

2)จองแลว้ และช าระเงินแลว้ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง และคืนเงินได้เต็มจ านวนทั้งหมด 100%  ยกเวน้วีซ่าฯไม่ไดรั้บ

การอนุมติัจากทางสถานฑูตฯ โดยทางบริษทัฯจะคิดค่าใชจ้่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมฯและค่าบริการย่ืนวีซ่าฯ ทั้งหมด ไม่เกิน

จ านวน 10,000 บาท 

3)ราคาดงักล่าวฯอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้หากยงัไม่มีการวางมดัจ าฯ แต่อยา่งใด 

4)ท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน และ(ตัว๋บอล) มีจ านวนจ ากดั เดินทาง ไม่เกิน 15-20 ท่าน 
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กรณียกเลกิการจอง 

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าไดท้นั

ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิมคือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เท่านั้น และตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ท่ี 

NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า ไม่ว่าดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการ

ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสัยดงัน้ี การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึง

ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด และทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืน

เงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้ องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่  

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกั

แบบ 3 เตียงเด่ียวแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 

กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา

เดินทาง 

หาก ตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี 

เกิดขึ้นจริง และกรณีสามารถรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
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ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ , อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ

รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน, 

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการ

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั

ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุ้มครอง และประกนั

อุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่

ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิด

กฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อ

ความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึง

ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 เง่ือนไขข้อตกลง 

บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ส่วนหน่ึงส่วนใดตามความจ าเป็นและความ

เหมาะสม ซ่ึงทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บั การยืนยนัการส ารองท่ีนัง่จากสายการบิน การล่าชา้ของสายการบิน การจองโรงแรมท่ี

พกั การเปล่ียนแปลงโรงแรม การจองร้านอาหาร และ รายการอาหาร และ / หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การ

ประทว้ง การนัดหยุดงาน ภยัจากธรรมชาติ อนัเป็นสาเหตุให้ตอ้งเล่ือนการเดินทาง หรือ ไม่สามารถจดัพาคณะ

เท่ียวไดต้ามรายการทั้งหมด ทั้งน้ี ทางบริษทัฯ จะค านึงถึง ความปลอดภยั และผลประโยชน์สูงสุด ของท่านลูกคา้ 

ผูมี้อุปการคุณ เป็นส าคญั     

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

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

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

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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