
 
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 25615(กรุณาแจ้งรหสัโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม( 

 

 

 
 
 
 

 



 

  



 

 
 

 
 

BKK       DOH DOH       EDI 

  
QR833 20.25 23.50 QR031 01.20 06.50 

      

LHR       DOH DOH       BKK 

  
QR016 21.55 06.35 QR832 08.05 18.55 

 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฮามดั     

2 

สนามบินฮาม ัด  –  สนามบิน เอดิน เบอระ  –  ประ เทศ
สกอตแลนด์  พระต าหนกั โฮลี่รู๊ด – เซนต์ มากาเร็ต – เมือง
เอดินเบอระ – ประสาทเอดินเบอระ   เซนต์ ไจลส์ – อสิระช้
อปป้ิง รอยลั ไมล์  

   

Holiday Inn 
Express 
Edinburgh City 
West 
หรือเทยีบเทา่  
 

3 

เมืองเอดินเบอระ – เมืองวินเดอร์เมียร – อุทยานแห่งชาติ
เลคดสิทรคิ – ลอ่งเรือทะเลสาบเลคดสิทรคิ – เมืองลเิวอร์พูล – 
สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ – เดอะ ทรี เกรซ – ย่านอลัเบิร์ต ด็
อกค์ 

   

Ibis Liverpool 
Center Albert 
Dock หรือเทยีบเทา่  

 

4 
เมืองแมนเชสเตอร์ – วิหารแมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอล
โอลด์ แทรฟฟอร์ด – เมอืงกลอสเตอร์ – มหาวกิลอสเตอร์ 

   

Holiday Inn 
Express 
Gloucester หรือ
เทยีบเทา่ 

 

5 
หมูบ่า้นไบบูลรี่ – เมืองเบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – เมือง
ออกซ์ฟอร์ด – มหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ด มหาวทิยาลยัไครสต์
เชร์ิช – มหาวหิารไครสต์เชร์ิช 

   

Holiday Inn 
Express Oxford 
Kassam Stadium 
หรือเทยีบเทา่  

6 
เมอืงบาธ – มหาวหิารบาธ – โรงอาบน ้าโรมนัโบราณ – เมอืง
ซาลสิบวัรี ่– อนุสาวรีย์เสาหนิสโตนเฮน้จ์ – เมอืงลอนดอน 

   
Ibis London 
Heathrow Airport 
หรือเทยีบเทา่  

7 

จตัุรสัทราฟลักา้ร์ – จตัุรสัรฐัสภา – พระราชวงัเวสท์มนิส์เตอร์ 
–  หอนาฬิกาบิ๊ก เบน –  ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย – 
พระราชวงับคักิ้งแฮม – อิสระช้อปป้ิงย่านไนซ์บริดจ์ – ห้าง
แฮร์รอดส์ – สนามบนิลอนดอนฮีทโธรว์ 

    

8 สนามบนิฮามดั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

โปรแกรมเดนิทาง 8 วนั 5 คนื : โดยสายการบนิ QATAR 

AIRWAYS (QR) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 



 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก/
ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 
ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

31 มี.ค. – 07 เม.ย. 
2566 

89,990 86,990 69,990 10,000 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 
20,000 บาท 

 

อตัราน้ี ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 2,500 
บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษ (ยืน่แบบปกต)ิ ราคาประมาณ 5,000 บาท  
(ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแต่ละวนั) 

การยืน่วซี่าแบบปกตขิองประเทศองักฤษใชเวลาในการพจิารณาประมาณ 30-60 วนัท าการ 
ราคาทวัรข์า้งตน้ไม่รวมค่าวซี่าประเทศองักฤษ (ยื่นวซี่าแบบด่วน) ใชเ้วลาในการพจิารณา 5-10 วนัท าการ ราคาประมาณ 11,xxx บาท  

(ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแต่ละวนั) 
 โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

ส าคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และค่าวซี่า และช าระสว่นที่

เหลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีู้เดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีู้เดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม
ความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบตัร
โดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจ ากเจา้หน้าที่
เป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั 
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่ หรอื
มผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 



 
Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
 
 
18.00 พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ Qatar Airways (QR) 

โดยมเีจา้หน้าที ่เลทส์โกกรุป๊ ใหก้ารตอนรบั และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิใหแ้กท่า่น 
 
 
 
 
 
Day2 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฮามดั – สนามบนิเอดนิเบอระ – ประเทศสกอตแลนด์ – พระต าหนกัโฮลีรู่ด๊ 

– เซนต์มากาเร็ต – เมืองเอดนิเบอระ ประสาทเอดนิเบอระ – เซนต์ ไจลส์ – อสิระช้อปป้ิงรอยลัไมล์ 
 
 
20.25  น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฮามดั ประเทศกาต้าร์ สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ 

QR833 (บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
23.40 เดนิทางถงึ สนามบนิฮามดั กรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ 
01.20 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเอดนิเบอระ โดยเทีย่วบนิที ่QR031   
06.50 เดนิทางถงึ สนามบนิเอดนิเบอระ เมอืงเอดนิเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย

ประมาณ 7 ชั่วโมง) 
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเอดินบะระ (Edinburgh) ประเทศสกอตแลนด์ (Scotland) ถูกอา่นและเขียนผดิ

มาจนปจัจุบนัเป็น “เมืองเอดนิเบร์ิก” ดนิแดนทีต่ ัง้อยูใ่นพื้นทีท่ีส่วยงาม ลกัษณะภูมปิระเทศเป็นภูเขาสูงอยู่
กลางเมือง เป็นทีต่ ัง้ของปราสาทเอดินบะระอนัเป็นท าเลทีไ่ด้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในสมยัก่อน โดยรอบ
ภูเขาถูกปรบัพื้นทีเ่ป็นคูเมืองเพื่อประโยชน์ในเชิงการทหาร รอบนอกเป็นทีร่าบลดหล ั่นเป็นข ัน้ๆ กระจาย
ออกโดยรอบ ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 
1995 

เทีย่ง   บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนรอยลัไมล์ (Royal Mile) ยา่นเมอืง

เกา่ ถนนสายส าคญั น าทา่นชมภายนอกของ พระต าหนกั
โฮลี่รู๊ด (Holyroodhouse Palace) ซึ่งเป็นที่ประทบั
ของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนเมืองเอดินเบิร์ก ประเทศ
สกอตแลนด์ และเคยเป็นทีป่ระทบัของพระนางแมรีแห่ง 
สก๊อต ฝั่ งตรงข้ามเป็นร ัฐสภาแห่งชาติสก๊อตอนัน่า
ภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปตัยกรรมรว่มสมยั 

 น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก ับ ปราสาทเอดินเบิร์ก 
(Edinburgh Castle) อนัสง่างามด้วยท าเลที่ต ัง้บนเนิน
เขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่
ประทบัของกษตัริย์สกอตแบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม 
อาท ิสว่นของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญเ่รียงราย รวมท ัง้ประเพณีการยงิปืนใหญ่
ในเวลา 13.00 น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีทีผ่า่นมา  



 น าท่านผ่านชมโบสถ์ เซนต์ มากาเร็ต (St. Margarets) สรา้งในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อร าลึกถึงพระ
มารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่เป็น The Palace จดัแสดงเรื่องราว
เกีย่วกบัราชวงศ์แหง่ประเทศสกอตแลนด์ 

ค า่ อสิระอาหารกลางวนั เพือ่การทอ่งเทีย่ว  
ทีพ่กั    Holiday Inn Express Edinburgh City West ระดบั 3 ดาว หรือ เทยีบเทา่ 
  



 
Day3 เมืองวนิเดอร์เมยีร์ – อุทยานแหง่ชาตเิลคดสิทรคิ - ลอ่งเรือทะเลสาบเลคดสิทรคิ – เมืองลเิวอร์พูล – สนาม

ฟุตบอล แอนฟิลด์ – เดอะ ทรี เกรซ – ยา่นอลัเบร์ิต ด็อกค์ 
 

 
เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองวนิเดอร์เมียร์ (Windermere) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมือง

เล็ก สะอาด สงบ สดุโรแมนตคิ ตดิอยูก่บัทะเลสาบวนิเดอร์เมยีร์ ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุ ของ ประเทศองักฤษ 
 น าทา่นเขา้ชม อุทยานแหง่ชาตเิลคดสิทรคิ (Lake District National Park) อุทยานแหง่ชาตเิลคดสิทรคิ

เป็นพื้นทีก่วา้งทีม่ภีเูขาสงูชนั ผืนหญา้ทีป่กคลุมอาณาบรเิวณจนสดุลูกหลููกตา และแอง่น ้าจืดขนาดใหญ ่ 
 น าทา่นสมัผสักบับรรยากาศของธรรมชาตดิว้ยการ ล่องเรือทะเลสาบเลคดสิทรคิ (Lake District Cruise) 

จากทา่เรือเลคไซด์ (Lakeside Pier) ซึง่เป็นทา่เรือทางตอนใตข้องเมอืงวนิเดอร์เมยีร์ ทา่นจะไดชื้น่ชมกบั
ความเป็นธรรมชาต ิอนัเงียบสงบ ทา่มกลางทศันียภาพอนังดงามทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาในการลอ่งประมาณ 
40 นาท ีหมายเหตุ : รอบเรืออาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไมส่ามารถแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองลเิวอร์พูล (Liverpool) (ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ช ั่วโมง) เป็นเมืองทีม่ฐีานะเป็นนครและเป็นเมืองเม
โทรโพลตินัของเมอร์ซีย์ไซด์ในภาคการปกครองตะวนัตกเฉียง
เหนือของประเทศองักฤษ  

 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ (Anfield Stadium) 
สนามเหยา้ของทีมสโมสรลิเวอร์พูล ยอดทีมแหง่ถิน่เมอร์ซี่ไซด์ 
เปิดใชง้านเมือ่ปี ค.ศ. 1884 โดยมจีอห์น ออร์เรลล์ เป็นเจา้ของ 
และผู้บุกเบกิ ซึ่งสงัเวียนดงักล่าวอยู่ติดๆ กบัสวนสาธารณะแส
ตนลีย์่ พาร์ค หมายเหตุ: ไมร่วมคา่เขา้ประมาณ 20 ปอนด์ กรณี
ทีม่กีารซอ้ม/แขง่ ทา่นไมส่ามารถเขา้ชมไดท้กุกรณีซึง่บริษทัไม่
สามารถแจง้ใหท้ราบไดล้ว่งหน้า 

 น าทา่น ผา่นชม เดอะ ทรี เกรซ (The Three Graces) คอื อาคารเกา่แก ่3 หลงัสญัลกัษณ์ของเมอืงลเิวอร์
พูล 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นอลัเบร์ิต ด็อกค์ (Albert Dock) หรือทา่เรืออลัเบร์ิต ด็อกซ์ เป็นชือ่ของยา่นตกึอฐิแดง
เกา่แก ่และสวยงาม ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่กั Ibis Liverpool Center Albert Dock3 ระดบั 3 ดาว หรือ เทยีบเทา่ 
 



 
Day4 เมืองแมนเชสเตอร์ – วหิารแมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – เมืองกลอสเตอร์ 
 

 
เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมือง

อตุสาหกรรมในประเทศองักฤษ ทีม่ชืีอ่เสยีงจากการเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่แรกของโลก 
 น าทา่นถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึกกบั วิหารแมนเชสเตอร์ (Manchester Cathedral) สรา้งขึ้นมาต ัง้แต่ปี ค.ศ. 

1215 โดยบารอนโรเบร์ิต เกรสเล็ต เจ้าของคฤหาสน์แมนเชสเตอร์ ส ั่งใหส้รา้งขึน้มาขา้งกบัทีพ่กัของเขา 
เพื่อใช้เป็นโบสถ์ประจ าเขตศาสนาของเมืองแมนเชสเตอร์ ก่อนทีจ่ะผ่านวนัเวลาและได้รบัความเสียหาย
อย่างหนกัจากระเบิดในสงครามโลกคร ัง้ที่ 2 จนงานไม้ต่างๆ ที่
งดงามของตวัอาคารแหง่น้ีถูกท าลายไปหมด และได้มีการบูรณะ
ขึน้มาในชว่งหลงัสงครามโลก 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford 
Stadium) ของสโมสร แมนยูฯ ทีจ่ดัว่าเป็นสโมสรฟุตบอลร ่ารวย
ที่สุดในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศองักฤษ 
สามารถรองรบัแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจากสนาม
เวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีม
ชาติองักฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอนัดบัที่ 11 ของยุโรป
นอกจากนั้นยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษที่ ยูฟ่า รบัรองเป็น
สนาม 5 ดาว ทีร่วบรวมประวตัิความเป็นมาต ัง้แต่เริ่มก่อต ัง้สโมสร และ ยงัมีสิง่ของถ้วยรางวลัต่างๆ จดั
แสดงโชว์อยูด่ว้ย อสิระใหท้า่นเลือกซื้อสนิคา้และของทีร่ะลกึภายในรา้นเมกะสโตร์  หมายเหตุ: ไมร่วมคา่
เขา้ประมาณ 25 ปอนด์ กรณีทีม่ีการซอ้ม/แขง่ ทา่นไมส่ามารถเขา้ชมไดทุ้กกรณีซึง่บรษิทัไมส่ามารถแจง้
ใหท้ราบไดล้ว่งหน้า  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองกลอสเตอร์ (Gloucester) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั่วโมง 10 นาที) เป็นเมือง

ที่มีฐานะเป็นนครและเมืองหลวงของมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ (Gloucestershire) ในภาคการปกครอง
ตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศองักฤษ ต ัง้อยู่ทางติดกบัชายแดนของประเทศเวลส์ และต ัง้อยู่บนฝั่ งแมน่ ้า
เซเวร์ิน เมอืงกลอสเตอร์กอ่ต ัง้เมือ่ปี ค.ศ. 48 

 น าทา่นผ่านชม อาสนวิหารกลอสเตอร์ (Gloucester Cathedral) เพื่อตามรอยนวนิยายชื่อดงัระดบัโลก 
แฮร์รี ่พอตเตอร์ (Harry Potter) ภายใวหิารแหง่น้ีถูกเลือกใหเ้ป็นฉากส าคญัในภาพยนตร์ ภาค 1 , 2 และ 
6 โดยจุดทีใ่ชถ้า่ยท าคอืบรเิวณทางเดนิภายในรอบของวหิาร ในภาค 1 มฉีากระเบยีงทางเดนิไปหอคอย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่กั Holiday Inn Express Gloucester – South 3 ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 



 

Day5 หมู่บ้านไบบูลรี่ – เมืองเบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด 
มหาวทิยาลยัไครสต์เชิร์ช – มหาวหิารไครสต์เชิร์ช 

 

 
เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นไบบลูรี ่(Bibury Village) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ

ต ัง้อยู่ในแคว้นกลอสเตอร์เชอร์ เขตคอทส์โวลส์ จดัว่าเป็น หมู่บ้านที่สวยที่สุด ในประเทศองักฤษ (The 
Most Beautiful Village in England) เป็นหมู่บ้านน่ารกั มีลกัษณะบ้านที่เป็นกระทอ่มเก่าแก่ เรียกว่า
เป็นแบบฉบบับา้นของประเทศองักฤษโดยแท ้สรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่17-18 และยงัคงรกัษาสภาพใหค้ง
อยูจ่ากอดีตไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีแมน่ ้าสายเล็กๆชื่อวา่ แมน่ ้าโคน (Coln River) ซึง่มีน ้าใสไหลผา่นหมูบ่า้น 
โดยบา้นแตล่ะหลงัจะตกแตง่หน้าบา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบองักฤษตามฤดูกาล แตท่ีม่ีชื่อเสียงและสวยงาม
มากทีส่ดุคอื ดอกกุหลาบองักฤษ อนัเป็นทีม่าของ กุหลาบองักฤษ  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ (Bourton On The Water)  
         (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี หมูบ่า้นเล็กๆทีรู่จ้กักนัในนามของ เวนิส แหง่คอทส์โวลส์ (Venice of 

Cotswolds) ของประเทศองักฤษ เป็นเมืองทีม่ีความสวยงามน่ารกั มีความโดดเด่นในด้านธรรมชาตอินั
งดงาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองออกซ์ฟอร์ด (Oxford) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองที่เป็นที่รู ้จกักนัในนามเมืองแห่ง
มหาวทิยาลยั ของประเทศองักฤษ ซึง่ชือ่เมอืงต ัง้ตาม มหาวทิยาลยั
ระดบัโลกทีรู่จ้กักนัในนามของมหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ด (Oxford 
University) 

 น าทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบั มหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ด (Oxford 
University) เป็นมหาวทิยาลยัเกา่แกท่ีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษา
แมใ่นการเรียนการสอน โดยเปิดสอนมานานนบั 900 ปี โดยไม่
มีหล ักฐานประว ัติการก่อต ั้งมหาวิทยาล ัยที่แ น่นอน และ
ประวตัิศาสตร์ที่ยาวนานนบัเป็นเวลามากกว่า 9 ศตวรรษของ
สถาบนัแหง่น้ี ชือ่เสยีงทางดา้นการศกึษา 

 น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบั มหาวิทยาลยัไครสต์เชิร์ช (Christ Church University) หรือไครสต์เชิร์
ชคอลเลจ (Christ Church College) เป็นมหาวทิยาลยัทีใ่หญแ่ละงามสงา่ทีส่ดุของเมอืงอ็อกซ์ฟอร์ด มชืีอ่
เรียกกนังา่ยๆวา่ เดอะเฮา้ส์ (The House) กอ่ต ัง้ในปี 1525  



 น าทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบั มหาวหิารไครสต์เชร์ิช (Christ Church Cathedral) เป็นอาคารทีส่รา้งดว้ย
หนิสีทองและเป็นสถาปตัยกรรมทีส่วยงามน่าประทบัใจทีสุ่ดของประเทศองักฤษ สรา้งขึ้นในสมยัพระเจา้
เฮนรีท่ี ่8 เป็นมหาวหิารทีม่ยีอดแหลมสงู 43 เมตร 

ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
ทีพ่กั Holiday Inn Express Oxford Kassam Stadium Stadium ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

 
Day6 เมืองบาธ – มหาวหิารบาธ – โรงอาบน ้าโรมนัโบราณ - เมืองซาลสิบวัรี ่– อนุสาวรีย์เสาหนิสโตนเฮน้จ์ – 

เมืองลอนดอน 
 

 
เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองบาธ (Bath) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองทีม่ีฐานะนครในมณฑล

ซอมเมอร์เซ็ทในภาคการปกครองตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศองักฤษ เมืองบาธไดร้บัพระราชทานฐานะ
เป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชนีินาถเอลซิาเบธที ่1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็นเทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 
1889 ตวัเมอืงบาธต ัง้อยูเ่นินหลายลกูในหบุเขาของแมน่ ้าเอวอนในบรเิวณทีม่นี ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีต่ ัง้
ถิน่ฐานของโรมนั  

 น าทา่นถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณด้านหน้าของ โรงอาบน ้าโรมนั
โบราณ (Roman Baths) ถือเป็นโรงอาบน ้าโรมนัขนาดใหญใ่นสมยัโบราณทีไ่ดร้บัการอนุรกัษ์และดูแล
เป็นอยา่งดี ซึง่โรงอาบน ้าของทีน่ี่อยูต่ ่ากวา่ระดบัพ้ืนถนนในปจัจุบนั หมายเหตุ: ราคาทวัร์น้ียงัไมร่วมคา่ต ั๋ว
เขา้ชมส าหรบัผูใ้หญ ่ทา่นละประมาณ 15 ปอนด์ และส าหรบัเด็ก ทา่นละประมาณ 14 ปอนด์ 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 



 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองซาลสิบวัรี่ (Salisbury) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช ั่วโมง) ประเทศองักฤษ เป็นทีต่ ัง้ของอนุสาวรีย์อนั
ลึกลบั เสาหนิสโตนเฮ้นจ์ น าทา่นเข้าชมในร ัว้อาณาเขตทีต่ ัง้ของ 
อนุสาวรีย์เสาหนิสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) มีอายุกว่า 5,000 
ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ต ั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ใน
บรเิวณตอนใตข้องเกาะองักฤษ ซึง่ไมม่ีใครทราบวตัถุประสงค์ใน
การสร้างอย่างชดัเจน ตวัอนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหิน
ขนาดยกัษ์ 112 ก้อน ต ัง้เรียงกนัเป็นวงกลมซ้อนกนั 3 วง แท่ง
หนิบางอนัต ัง้ขึน้ บางอนัวางนอนลง และบางอนัก็ถูกวางซ้อนอยู่
ข้างบน นกัโบราณคดีเชื่อว่ากลุม่กองหนิน้ีถูกสรา้งขึ้นจากทีไ่หน
สกัแหง่เมือ่ประมาณ 3000 - 2000 ปีกอ่นครสิตกาล  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช ั่วโมง 20 นาที) เมืองหลวงของประเทศองักฤษ ที่
เ ป็นศูนย์กลางส าคญัทางธุรกิจ การเมือง ว ัฒนธรรม และ
ประวตัศิาสตร์ของโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง การสือ่สาร 
การบนัเทงิ แฟชั่น ศลิปะ และเป็นทีย่อมรบัวา่มอีทิธพิลไปท ั่วโลก  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่กั    Ibis London Heathrow Airport ระดบั 3 หรือเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Day7 จตัุรสัทราฟัลก้าร์ – จตัุรสัรฐัสภา – พระราชวงัเวสท์มินส์เตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ชิงช้าสวรรค์

ลอนดอน อาย – พระราชวงับคักิง้แฮม – ยา่นไนซ์บรดิจ์ -หา้งแฮร์รอดส์ – สนามบนิลอนดอนฮีทโธรว์ 
 

 
เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสู ่จตัุรสัทราฟลักา้ร์ (Trafalgar Square) จตุรสักลางเมอืงทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารราชการ

ส าคญัของเมอืงลอนดอน  
 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบั จตัุรสัรฐัสภา (Parliament Square) และ พระราชวงัเวสท์มินส์เตอร์ 

(Westminster Palace) หรือ ตึกรฐัสภาเวสต์มนิสเตอร์ (Houses of Parliament) เป็นสถานทีท่ีส่ภา
สองสภาของรฐัสภาแหง่สหราชอาณาจกัร (สภาขุนนาง และสภาสามญัชน) ใช้ประชุม พระราชวงัต ัง้อยูบ่น
ฝั่งเหนือของแมน่ ้าเทมส์ในนครเวสต์มนิสเตอร์ของเมืองลอนดอนบะระห์ไมไ่กลจากพระราชวงัไวท์ฮอลล์ 
พระราชวงัเวสต์มนิสเตอร์ สรา้งในปี ค.ศ. 1016 มีหอ้งท ัง้หมดดว้ยกนัประมาณ 1,100 หอ้ง, 100 บนัได 
และ ระเบียงยาวรวมท ัง้หมดประมาณ 4.8 กโิลเมตร ตวัสิง่กอ่สรา้งสว่นใหญส่รา้งในครสิต์ศตวรรษที ่19 
แตก็่ยงัมีสว่นกอ่สรา้งเดมิเหลืออยูบ่า้งเล็กน้อยรวมท ัง้ทอ้งพระโรงทีใ่นปจัจุบนัใช้ในงานส าคญัๆ เช่น การ
ต ัง้ศพของบุคคลส าคญัก่อนทีจ่ะน าไปฝงั และหออญัมณี (Jewel Tower) การบริหารพระราชวงัแต่เดิม
เป็นหน้าที่ของผู้แทนพระองค์ Lord Great Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปลี่ยนมือไปเป็นของ
รฐัสภานอกจากหอ้งพธิีบางหอ้งทีย่งัคงอยูภ่ายใตก้าร
บรหิารของผูแ้ทนพระองค์ หลงัจากเกดิเพลงิใหมใ้น
ปี ค.ศ.  1834 ตึกร ัฐสภาปัจจุบ ัน ก็ได้ร ับการ
สรา้งใหมโ่ดยใช้เวลาสรา้ง 30 ปี โดยมีเซอร์ ชาร์ลส์ 
บาร์รีย์ (Charles Barry) และผู้ช่วยออกสัตสั พิ
วจินเป็นสถาปนิก การออกแบบรวมท้องพระโรง
เวสต์มินสเตอร์และชาเปลเซนต์สตี เฟน (St 
Stephen's Chapel) ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 
เมื่อปี ค.ศ. 1987 และยงัเป็นที่ต ัง้ของหอนาฬิกาที่
รู ้จกักนัดีในนาม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben / 
Elizabeth Tower) อนัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ
องักฤษ ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึง
ช ั่วโมง เป็นนาฬกิาทีม่หีน้าปดัใหญท่ีส่ดุในโลก  

 ฝั่งตรงข้ามเป็นทีต่ ัง้ของ ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) หรือทีรู่จ้กัในชื่อของ มลิเลเนียม วีล 
(Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งมาก มผีูม้าเยือนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี โดยมแีมน่ ้าเทมส์ก ัน้อยู่ 

 



 
 น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั พระราชวงับคักิ้งแฮม (Buckingham Palace) เดิมชื่อ คฤหาสน์บกักิ้ง

แฮม (Buckingham House) เป็นพระราชวงัทีเ่ป็นทีป่ระทบัเป็นทางการของราชวงศ์องักฤษ เป็นสถานที ่
ที่ใช้ส าหรบัการเลี้ยงรบัรองของรฐัและยงัเป็นสิ่ง
ดึงดูดนกัท่องเที่ยวส าคญัที่หน่ึงของเมืองลอนดอน 
เป็นที่รวมพลงัใจท ัง้ในการฉลองและในยามคบัขนั
ของชาวองักฤษ สิง่กอ่สรา้งเดมิเป็นคฤหาสน์ที่สรา้ง
ส าหรบัจอห์น เชฟฟิลด์ ยุคแหง่บกักิง้แฮมในปี ค.ศ. 
1703 ตอ่มาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจา้จอร์จที ่
3 ทรงซื้อเพื่อใช้เป็นพระราชฐานส่วนพระองค์ ที่
รู ้จ ักก ันในชื่อ “ว ังพระราชินี ”  (The Queen's 
House) ระยะ 75 ปีตอ่มาเป็นเวลาทีม่ีการขยายต่อ
เติมพระราชวงัโดยสถาปนิกจอห์น แนช (John 
Nash) และ เอ็ดเวร์ิด บลอร์ (Edward Blore) เป็น
สามปีกรอบลานกลาง พระราชวงับกักิง้แฮมกลายมา
เป็นพระราชฐานที่ประทบัอย่างเป็นทางการของ
ราชวงศ์องักฤษเมือ่สมเด็จพระราชนีินาถวกิตอเรียขึน้ครองราชย์เมือ่ปี ค.ศ. 1837  

เทีย่ง   บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารจีน เมนูพเิศษ!! เป็ดยา่งเลศิรส 
 น าท่าน เดินทางสู่  ย่ านไนซ์บริด จ์  (Knights 

Bridge) ซึ่งเป็นที่ต ั้งของ ห้างสรรพสินค้าชื่อดงั
อย่าง ห้างฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey Nicole) และ 
ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อ
สนิคา้แฟชั่นช ัน้น าจากท ั่วทกุมมุโลก รวมท ัง้กระเป๋า
แฮร์รอดส์ที่นิยมกนัอย่างมาก รวมท ั้งมีร้านค้า
แฟชั่นมากมายใหท้า่นเลือกซื้อ 

18.30 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลอนดอนฮีทโธรว์ เมอืง
ลอนดอน ประเทศองักฤษ  

21.55 น าทา่นเดินทางสู ่สนามบนิฮามดั ประเทศกาต้าร์ 
สายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR016  

 
 
 
 
 
 



 
Day8 สนามบนิฮามดั – สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

 
06.40 เดนิทางถงึ สนามบนิฮามดั ประเทศกาตา้ร์ รอตอ่เครือ่งกลบัประเทศไทย 
08.10 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR838 

(บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
19.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ



 



  



  



  



 
 

                                                               หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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